
AM\1167632MT.docx PE629.650v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2014-2019

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

2018/0180(COD)

29.10.2018

EMENDI
26 - 266

Abbozz ta' rapport
Neena Gill
(PE628.440v01-00)

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u parametri referenzjarji 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv

Proposta għal regolament
(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))



PE629.650v01-00 2/129 AM\1167632MT.docx

MT

AM_Com_LegReport



AM\1167632MT.docx 3/129 PE629.650v01-00

MT

Emenda 26
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL
li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 
dwar parametri referenzjarji b'livell baxx 
ta' karbonju u parametri referenzjarji 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL
li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 
dwar l-integrazzjoni ta' indikaturi tas-
sostenibbiltà fil-metodoloġija ta' parametri 
referenzjarji u dwar parametri referenzjarji 
b'impatt pożittiv
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Or. en

Emenda 27
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL
li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 
dwar parametri referenzjarji b'livell baxx 
ta' karbonju u parametri referenzjarji 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL
li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 
dwar parametri referenzjarji tat-
tranżizzjoni klimatika u parametri 
referenzjarji b'livell ta' karbonju b'impatt 
negattiv
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Or. en

Emenda 28
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Titolu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL
li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 
dwar parametri referenzjarji b'livell baxx 
ta' karbonju u parametri referenzjarji 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL
li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 
dwar parametri referenzjarji b'livell baxx 
ta' karbonju u parametri referenzjarji tat-
tranżizzjoni klimatika
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Or. en

Emenda 29
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) billi fit-8 ta' Ottubru 2018, l-IPCC 
ippubblika r-rapport speċjali tiegħu bit-
titolu "Global Warming of 1.5°C" (Tisħin 
Globali ta' 1.5°C) li wissa dwar ir-riskji 
estremi li jintlaħaq tisħin globali ta' 2°C 
aktar mil-livelli preindustrijali u sejjaħ 
għal-limitazzjoni tat-tisħin globali għal 
1.5ºC, filwaqt li jinnota li dan jirrikjedi 
"bidliet rapidi, mifruxa u mingħajr 
preċedent fl-aspetti kollha tas-soċjetà";

Or. en

Emenda 30
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) billi l-Unjoni jenħtieġ li 
tippromwovi l-konklużjonijiet tar-rapport 
speċjali tal-IPCC dwar it-Tisħin Globali 
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ta' 1.5°C bħala l-input xjentifiku ewlieni 
fil-Konferenza ta' Katowice dwar it-Tibdil 
fil-Klima fil-Polonja f'Diċembru, meta l-
Ftehim ta' Pariġi jiġi rrieżaminat;

Or. en

Emenda 31
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill30

jistabbilixxi regoli uniformi għal parametri 
referenzjarji fl-Unjoni u jaħseb għal tipi 
differenti ta' parametri referenzjarji. Għadd 
dejjem jiżdied ta' investituri jsegwi 
strateġiji ta' investiment b'livell baxx ta' 
karbonju u jirrikorri għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju biex 
iqabbel jew ikejjel il-prestazzjoni ta' 
portafolji ta' investiment.

(7) Ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill30

jistabbilixxi regoli uniformi għal parametri 
referenzjarji fl-Unjoni u jaħseb għal tipi 
differenti ta' parametri referenzjarji abbażi 
tal-karatteristiċi, il-vulnerabbiltajiet u r-
riskji tagħhom. Għadd dejjem jiżdied ta' 
investituri jsegwi strateġiji ta' investiment 
b'livell baxx ta' karbonju u jirrikorri għal 
parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju biex iqabbel jew ikejjel il-
prestazzjoni ta' portafolji ta' investiment.

_________________ _________________

30 Ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta' Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala 
parametri referenzjarji fi strumenti 
finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar 
il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' 
investiment u li jemenda d-
Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-
Regolament (UE) Nru 596/2014 (ĠU 
L 171, 29.6.2016, p. 1).

30 Ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' 
Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala 
parametri referenzjarji fi strumenti 
finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar 
il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' 
investiment u li jemenda d-Direttivi 
2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament 
(UE) Nru 596/2014 (ĠU L 171, 29.6.2016, 
p. 1).

Or. en

Emenda 32
Sirpa Pietikäinen
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Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill30

jistabbilixxi regoli uniformi għal parametri 
referenzjarji fl-Unjoni u jaħseb għal tipi 
differenti ta' parametri referenzjarji. Għadd 
dejjem jiżdied ta' investituri jsegwi 
strateġiji ta' investiment b'livell baxx ta' 
karbonju u jirrikorri għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju biex 
iqabbel jew ikejjel il-prestazzjoni ta' 
portafolji ta' investiment.

(7) Ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill30

jistabbilixxi regoli uniformi għal parametri 
referenzjarji fl-Unjoni u jaħseb għal tipi 
differenti ta' parametri referenzjarji. Għadd 
dejjem jiżdied ta' investituri jsegwi 
strateġiji ta' investiment sostenibbli u 
jirrikorri għal parametri referenzjarji biex 
iqabbel jew ikejjel il-prestazzjoni ta' 
portafolji ta' investiment.

_________________ _________________

30 Ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta' Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala 
parametri referenzjarji fi strumenti 
finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar 
il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' 
investiment u li jemenda d-
Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-
Regolament (UE) Nru 596/2014 (ĠU 
L 171, 29.6.2016, p. 1).

30 Ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta' Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala 
parametri referenzjarji fi strumenti 
finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar 
il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' 
investiment u li jemenda d-
Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-
Regolament (UE) Nru 596/2014 (ĠU 
L 171, 29.6.2016, p. 1).

Or. en

Emenda 33
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Varjetà wiesgħa ta' indiċijiet hija 
attwalment miġbura flimkien bħala 
indiċijiet b'livell baxx ta' karbonju. Dawn l-
indiċijiet b'livell baxx ta' karbonju
jintużaw bħala parametri referenzjarji għal 
portafolji ta' investiment u għal prodotti li 
jinbiegħu lil hinn mill-fruntieri. Il-kwalità 
u l-integrità tal-parametri referenzjarji 

(8) Varjetà wiesgħa ta' indiċijiet hija 
attwalment miġbura flimkien bħala 
indiċijiet b'livell baxx ta' karbonju jew ta' 
sostenibbiltà. Dawn l-indiċijiet jintużaw 
bħala parametri referenzjarji għal portafolji 
ta' investiment u għal prodotti li jinbiegħu 
lil hinn mill-fruntieri. Il-kwalità u l-
integrità tal-parametri referenzjarji 
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b'livell baxx ta' karbonju jaffettwaw il-
funzjonament effettiv tas-suq intern 
f'varjetà wiesgħa ta' portafolji ta' 
investiment individwali u kollettivi. Ħafna 
indiċijiet b'livell baxx ta' karbonju użati 
bħala miżuri ta' prestazzjoni għal portafolji 
ta' investiment, b'mod partikolari għal 
kontijiet ta' investiment seggregati u għal 
skemi ta' investiment kollettivi, huma 
fornuti fi Stat Membru wieħed iżda 
jintużaw minn maniġers tal-assi u ta' 
portafolji fi Stati Membri oħra. Barra minn 
hekk, il-maniġers tal-assi u ta' portafolji ta' 
spiss jiħħeġġjaw ir-riskji tal-esponiment 
għall-karbonju tagħhom billi jużaw 
parametri referenzjarji prodotti fi Stati 
Membri oħra.

jaffettwaw il-funzjonament effettiv tas-suq 
intern f'varjetà wiesgħa ta' portafolji ta' 
investiment individwali u kollettivi. Ħafna 
indiċijiet b'livell baxx ta' karbonju u tas-
sostenibbiltà użati bħala miżuri ta' 
prestazzjoni għal portafolji ta' investiment, 
b'mod partikolari għal kontijiet ta' 
investiment segregati u għal skemi ta' 
investiment kollettivi, huma fornuti fi Stat 
Membru wieħed iżda jintużaw minn 
maniġers tal-assi u ta' portafolji fi Stati 
Membri oħra. Barra minn hekk, il-
maniġers tal-assi u ta' portafolji ta' spiss 
jiħħeġġjaw ir-riskji tal-esponiment għall-
karbonju u r-riskji ambjentali tagħhom 
billi jużaw parametri referenzjarji prodotti 
fi Stati Membri oħra.

Or. en

Emenda 34
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Tfaċċaw fis-suq kategoriji differenti 
ta' indiċijiet b'livell baxx ta' karbonju bi 
gradi differenti ta' ambizzjoni. Filwaqt li xi 
parametri referenzjarji għandhom l-għan 
li jnaqqsu l-impronta tal-karbonju ta' 
portafoll ta' investiment standard, oħrajn 
għandhom l-għan li jagħżlu biss 
komponenti li jikkontribwixxu biex 
jintlaħaq l-objettiv ta' 2°C kif stabbilit fil-
Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima. Minkejja 
d-differenzi fl-għanijiet u fl-istrateġiji 
kollha, dawn il-parametri referenzjarji 
kollha huma ta' spiss promossi bħala 
parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju.

(9) Tfaċċaw fis-suq kategoriji differenti 
ta' indiċijiet ta' sostenibbiltà bi gradi 
differenti ta' ambizzjoni. Minkejja d-
differenzi fl-għanijiet u fl-istrateġiji kollha, 
dawn il-parametri referenzjarji kollha 
huma ta' spiss promossi bħala parametri 
referenzjarji ta' sostenibbiltà.

Or. en



PE629.650v01-00 8/129 AM\1167632MT.docx

MT

Emenda 35
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Tfaċċaw fis-suq kategoriji differenti 
ta' indiċijiet b'livell baxx ta' karbonju bi 
gradi differenti ta' ambizzjoni. Filwaqt li xi 
parametri referenzjarji għandhom l-għan li 
jnaqqsu l-impronta tal-karbonju ta' 
portafoll ta' investiment standard, oħrajn 
għandhom l-għan li jagħżlu biss 
komponenti li jikkontribwixxu biex 
jintlaħaq l-objettiv ta' 2°C kif stabbilit fil-
Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima. Minkejja 
d-differenzi fl-għanijiet u fl-istrateġiji 
kollha, dawn il-parametri referenzjarji 
kollha huma ta' spiss promossi bħala 
parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju.

(9) Tfaċċaw fis-suq kategoriji differenti 
ta' indiċijiet b'livell baxx ta' karbonju bi 
gradi differenti ta' ambizzjoni. Filwaqt li xi 
parametri referenzjarji għandhom l-għan li 
jnaqqsu l-impronta tal-karbonju ta' 
portafoll ta' investiment standard, oħrajn 
għandhom l-għan li jagħżlu biss 
komponenti li jikkontribwixxu biex 
jintlaħaq l-objettiv ta' 2°C kif stabbilit fil-
Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima. Minkejja 
d-differenzi fl-għanijiet u fl-istrateġiji 
kollha, ħafna minn dawn il-parametri 
referenzjarji huma ta' spiss promossi bħala 
parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju.

Or. en

Emenda 36
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-approċċi diverġenti għal 
metodoloġiji ta' parametri referenzjarji 
jirriżultaw fil-frammentazzjoni tas-suq 
intern billi l-utenti tal-parametri 
referenzjarji ma jkollhomx ċarezza dwar 
jekk indiċi partikolari b'livell baxx ta' 
karbonju huwiex parametru referenzjarju 
allinjat mal-objettiv 2 °C jew 
sempliċement parametru referenzjarju li 
għandu l-għan li jnaqqas l-impronta tal-
karbonju ta' portafoll ta' investiment 
standard. Biex jindirizzaw talbiet 
potenzjalment illeġittimi minn 

(10) L-approċċi diverġenti għal 
metodoloġiji ta' parametri referenzjarji 
jistgħu jirriżultaw fil-frammentazzjoni tas-
suq intern billi l-utenti tal-parametri 
referenzjarji ma jkollhomx ċarezza dwar 
jekk indiċi partikolari b'livell baxx ta' 
karbonju huwiex parametru referenzjarju 
allinjat mal-objettiv 2 °C jew parametru 
referenzjarju li għandu l-għan li jnaqqas l-
impronta tal-karbonju ta' portafoll ta' 
investiment standard.
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amministraturi dwar in-natura b'livell 
baxx ta' karbonju tal-parametri 
referenzjarji tagħhom, l-Istati Membri 
x'aktarx li jadottaw regoli differenti biex 
jevitaw li tinħoloq konfużjoni fost l-
investituri u ambigwità dwar l-iskop u l-
livell ta' ambizzjoni li jirfdu l-kategoriji 
differenti tal-hekk imsejħa indiċijiet 
b'livell baxx ta' karbonju użati bħala 
parametri referenzjarji għal portafoll ta' 
investiment b'livell baxx ta' karbonju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żewġ tipi ta' parametri referenzjarji huma parametri referenzjarji leġittimi u jenħtieġ li jiġu 
ppreżentati bħala tali.

Emenda 37
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-approċċi diverġenti għal 
metodoloġiji ta' parametri referenzjarji 
jirriżultaw fil-frammentazzjoni tas-suq 
intern billi l-utenti tal-parametri 
referenzjarji ma jkollhomx ċarezza dwar 
jekk indiċi partikolari b'livell baxx ta' 
karbonju huwiex parametru referenzjarju 
allinjat mal-objettiv 2 °C jew sempliċement 
parametru referenzjarju li għandu l-għan li 
jnaqqas l-impronta tal-karbonju ta' 
portafoll ta' investiment standard. Biex 
jindirizzaw talbiet potenzjalment illeġittimi 
minn amministraturi dwar in-natura b'livell 
baxx ta' karbonju tal-parametri referenzjarji 
tagħhom, l-Istati Membri x'aktarx li
jadottaw regoli differenti biex jevitaw li 
tinħoloq konfużjoni fost l-investituri u 
ambigwità dwar l-iskop u l-livell ta' 
ambizzjoni li jirfdu l-kategoriji differenti 
tal-hekk imsejħa indiċijiet b'livell baxx ta' 

(10) L-approċċi diverġenti għal 
metodoloġiji ta' parametri referenzjarji 
jirriżultaw fil-frammentazzjoni tas-suq 
intern billi l-utenti tal-parametri 
referenzjarji ma jkollhomx ċarezza dwar 
jekk indiċi partikolari b'livell baxx ta' 
karbonju huwiex parametru referenzjarju 
allinjat mal-objettiv 2 °C jew sempliċement 
parametru referenzjarju li għandu l-għan li 
jnaqqas l-impronta tal-karbonju ta' 
portafoll ta' investiment standard. Biex 
jindirizzaw talbiet potenzjalment illeġittimi 
minn amministraturi dwar in-natura b'livell 
baxx ta' karbonju tal-parametri referenzjarji 
tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jadottaw 
regoli differenti biex jevitaw li tinħoloq 
konfużjoni fost l-investituri u ambigwità 
dwar l-iskop u l-livell ta' ambizzjoni li 
jirfdu l-kategoriji differenti tal-hekk 
imsejħa indiċijiet b'livell baxx ta' karbonju 
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karbonju użati bħala parametri referenzjarji 
għal portafoll ta' investiment b'livell baxx 
ta' karbonju.

użati bħala parametri referenzjarji għal 
portafoll ta' investiment b'livell baxx ta' 
karbonju.

Or. en

Emenda 38
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-approċċi diverġenti għal 
metodoloġiji ta' parametri referenzjarji 
jirriżultaw fil-frammentazzjoni tas-suq 
intern billi l-utenti tal-parametri 
referenzjarji ma jkollhomx ċarezza dwar 
jekk indiċi partikolari b'livell baxx ta' 
karbonju huwiex parametru referenzjarju 
allinjat mal-objettiv 2 °C jew sempliċement 
parametru referenzjarju li għandu l-għan li 
jnaqqas l-impronta tal-karbonju ta' 
portafoll ta' investiment standard. Biex 
jindirizzaw talbiet potenzjalment illeġittimi 
minn amministraturi dwar in-natura b'livell 
baxx ta' karbonju tal-parametri referenzjarji 
tagħhom, l-Istati Membri x'aktarx li
jadottaw regoli differenti biex jevitaw li 
tinħoloq konfużjoni fost l-investituri u 
ambigwità dwar l-iskop u l-livell ta' 
ambizzjoni li jirfdu l-kategoriji differenti 
tal-hekk imsejħa indiċijiet b'livell baxx ta' 
karbonju użati bħala parametri referenzjarji 
għal portafoll ta' investiment b'livell baxx 
ta' karbonju.

(10) L-approċċi diverġenti għal 
metodoloġiji ta' parametri referenzjarji 
jirriżultaw fil-frammentazzjoni tas-suq 
intern billi l-utenti tal-parametri 
referenzjarji ma jkollhomx ċarezza dwar 
jekk indiċi partikolari b'livell baxx ta' 
karbonju huwiex parametru referenzjarju 
allinjat mal-objettiv 2 °C jew sempliċement 
parametru referenzjarju li għandu l-għan li 
jnaqqas l-impronta tal-karbonju ta' 
portafoll ta' investiment standard. Biex 
jindirizzaw talbiet potenzjalment illeġittimi 
minn amministraturi dwar in-natura b'livell 
baxx ta' karbonju tal-parametri referenzjarji 
tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jadottaw 
regoli differenti biex jevitaw li tinħoloq 
konfużjoni fost l-investituri u ambigwità 
dwar l-iskop u l-livell ta' ambizzjoni li 
jirfdu l-kategoriji differenti tal-hekk 
imsejħa indiċijiet b'livell baxx ta' karbonju 
użati bħala parametri referenzjarji għal 
portafoll ta' investiment b'livell baxx ta' 
karbonju.

Or. en

Emenda 39
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)



AM\1167632MT.docx 11/129 PE629.650v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Kif ikkonkluda l-Grupp ta' Esperti 
ta' Livell Għoli tal-Kummissjoni dwar il-
Finanzi Sostenibbli, il-parametri 
referenzjarji jeħtieġ li jiġu allinjati aħjar 
mas-sostenibbiltà u jirriflettu l-
esponiment tagħhom għal riskji ta' 
sostenibbiltà. L-investituri jeħtieġu 
informazzjoni komparabbli u olistika fir-
rigward tar-riskji ambjentali u tal-impatt 
sabiex jivvalutaw il-portafolji tagħhom lil 
hinn mill-esponiment għall-karbonju. 
Enfasi limitata fuq l-esponiment għall-
karbonju jista' jkollha riperkussjonijiet 
negattivi billi tirriderieġi l-flussi tal-
investimenti lejn miri li jġorru riskji 
ambjentali oħrajn. Għalhekk, l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jenħtieġ li jevalwaw u jiddivulgaw sa 
liema punt il-kunsiderazzjonijiet ta' 
sostenibbiltà (ambjentali, soċjali u ta' 
governanza) huma riflessi fi ħdan il-
metodoloġija tal-parametru referenzjarju.

Or. en

Emenda 40
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) L-amministraturi kollha tal-
parametri referenzjarji jenħtieġ li 
jinkorporaw indikaturi ewlenin tal-
effiċjenza fir-riżorsi fil-metodoloġiji tal-
parametru referenzjarju tagħhom, li 
flimkien mal-emissjonijiet tas-CO2, 
ikopru emissjonijiet oħra, l-impatt fuq il-
bijodiversità, il-produzzjoni tal-iskart, l-
użu tal-enerġija, l-enerġija rinnovabbli, il-
materja prima, l-ilma, u l-użu dirett u 
indirett tal-art, li għandhom jiġu 
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żviluppati f'konformità mal-
komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni tas-
16 ta' Jannar 2018 dwar qafas ta' 
monitoraġġ għall-ekonomija ċirkolari u 
tat-2 ta' Diċembru 2015 bit-titolu "L-
għeluq taċ-ċirku – Pjan ta' azzjoni tal-UE 
għal ekonomija ċirkolari" u r-riżoluzzjoni 
tal-Parlament Ewropew tad-
9 ta' Lulju 2015 dwar l-effiċjenza fl-użu 
tar-riżorsi: lejn ekonomija ċirkolari 
(2014/2208(INI)).

Or. en

Emenda 41
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 10c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10c) Kif propost mill-Grupp ta' Esperti 
ta' Livell Għoli tal-Kummissjoni dwar il-
Finanzi Sostenibbli, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) jenħtieġ li 
tinkludi referenzi għal kunsiderazzjonijiet 
ambjentali, soċjali u ta' governanza 
(ESG) fil-gwida tagħha dwar id-
"Dikjarazzjoni tal-Parametru 
Referenzjarju". L-ESMA, flimkien mal-
Grupp Konsultattiv Ewropew għar-
Rappurtar Finanzjarju (EFRAG), 
jenħtieġ li tiżviluppa gwida għall-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
sabiex jintegraw l-indikaturi tas-
sostenibbiltà u tal-ekonomija ċirkolari fil-
metodoloġiji tal-parametri referenzjarji.

Or. en

Emenda 42
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
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Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fin-nuqqas ta' qafas armonizzat 
biex jiżgura l-preċiżjoni u l-integrità tal-
kategoriji prinċipali ta' parametri
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju
użati fil-portafolji ta' investiment 
individwali jew kollettivi, huwa probabbli 
li d-differenzi fl-approċċi tal-Istati Membri 
joħolqu ostakoli għat-tħaddim bla xkiel tas-
suq intern.

(11) Fin-nuqqas ta' qafas armonizzat 
biex jiżgura l-preċiżjoni u l-integrità tal-
parametri referenzjarji użati fil-portafolji 
ta' investiment individwali jew kollettivi, 
huwa probabbli li d-differenzi fl-approċċi 
tal-Istati Membri joħolqu ostakoli għat-
tħaddim bla xkiel tas-suq intern.

Or. en

Emenda 43
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fin-nuqqas ta' qafas armonizzat 
biex jiżgura l-preċiżjoni u l-integrità tal-
kategoriji prinċipali ta' parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju użati 
fil-portafolji ta' investiment individwali 
jew kollettivi, huwa probabbli li d-
differenzi fl-approċċi tal-Istati Membri 
joħolqu ostakoli għat-tħaddim bla xkiel tas-
suq intern.

(11) Fin-nuqqas ta' qafas armonizzat 
biex jiżgura l-preċiżjoni u l-integrità tal-
kategoriji prinċipali ta' parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju użati 
fil-portafolji ta' investiment individwali 
jew kollettivi, id-differenzi fl-approċċi tal-
Istati Membri jistgħu potenzjalment 
joħolqu ostakoli għat-tħaddim bla xkiel tas-
suq intern.

Or. en

Emenda 44
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għalhekk, biex jinżamm il-
funzjonament xieraq tas-suq intern, biex 

(12) Għalhekk, biex jinżamm il-
funzjonament xieraq tas-suq intern, biex 
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jitjiebu aktar il-kundizzjonijiet tal-
funzjonament tiegħu, u biex ikun żgurat 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u 
tal-investitur, huwa xieraq li r-Regolament 
(UE) 2016/1011 jiġi adattat biex jinħoloq 
qafas regolatorju għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju fil-
livell tal-Unjoni.

jitjiebu aktar il-kundizzjonijiet tal-
funzjonament tiegħu, u biex ikun żgurat 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u 
tal-investitur, huwa xieraq li r-Regolament 
(UE) 2016/1011 jiġi adattat biex jinħoloq 
qafas regolatorju għal parametri 
referenzjarji armonizzati b'livell baxx ta' 
karbonju jew tat-tranżizzjoni klimatika fil-
livell tal-Unjoni. Huwa l-kompitu tal-
fornituri tal-parametri referenzjarji li 
joffru parametru referenzjarju tat-
tranżizzjoni tal-klima jew b'livell ta' 
karbonju negattiv u dan ma għandux 
ixekkel l-abbiltà tagħhom li jipproduċu 
parametri referenzjarji oħra li jkejlu jew 
iqisu l-impronta tal-karbonju.

Or. en

Emenda 45
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għalhekk, biex jinżamm il-
funzjonament xieraq tas-suq intern, biex 
jitjiebu aktar il-kundizzjonijiet tal-
funzjonament tiegħu, u biex ikun żgurat 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u 
tal-investitur, huwa xieraq li r-Regolament 
(UE) 2016/1011 jiġi adattat biex jinħoloq 
qafas regolatorju għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju fil-
livell tal-Unjoni.

(12) Għalhekk, biex jinżamm il-
funzjonament xieraq tas-suq intern, biex 
jitjiebu aktar il-kundizzjonijiet tal-
funzjonament tiegħu, u biex ikun żgurat 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u 
tal-investitur, huwa xieraq li r-Regolament 
(UE) 2016/1011 jiġi adattat biex jinħoloq 
qafas regolatorju għal parametri 
referenzjarji armonizzati b'livell baxx ta' 
karbonju fil-livell tal-Unjoni. Madankollu 
dan il-qafas regolatorju l-ġdid għal 
parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju ma għandux japplika għal tip 
ieħor ta' parametru referenzjarju.

Or. en

Emenda 46
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Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għalhekk, biex jinżamm il-
funzjonament xieraq tas-suq intern, biex 
jitjiebu aktar il-kundizzjonijiet tal-
funzjonament tiegħu, u biex ikun żgurat 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u 
tal-investitur, huwa xieraq li r-Regolament 
(UE) 2016/1011 jiġi adattat biex jinħoloq 
qafas regolatorju għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju fil-
livell tal-Unjoni.

(12) Għalhekk, biex jinżamm il-
funzjonament xieraq tas-suq intern, biex 
jitjiebu aktar il-kundizzjonijiet tal-
funzjonament tiegħu, u biex ikun żgurat 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u 
tal-investitur, huwa xieraq li r-Regolament 
(UE) 2016/1011 jiġi adattat biex jinħoloq 
qafas regolatorju għall-integrazzjoni ta' 
indikaturi tal-ekonomija ċirkolari fil-
metodoloġiji tal-parametri referenzjarji
fil-livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 47
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għalhekk, biex jinżamm il-
funzjonament xieraq tas-suq intern, biex 
jitjiebu aktar il-kundizzjonijiet tal-
funzjonament tiegħu, u biex ikun żgurat 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u 
tal-investitur, huwa xieraq li r-Regolament 
(UE) 2016/1011 jiġi adattat biex jinħoloq 
qafas regolatorju għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju fil-
livell tal-Unjoni.

(12) Għalhekk, biex jinżamm il-
funzjonament xieraq tas-suq intern għall-
benefiċċju tal-investitur aħħari, biex 
jitjiebu aktar il-kundizzjonijiet tal-
funzjonament tiegħu, u biex ikun żgurat 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u 
tal-investitur, huwa xieraq li r-Regolament 
(UE) 2016/1011 jiġi adattat biex jinħoloq 
qafas regolatorju għal parametri 
referenzjarji armonizzati b'livell baxx ta' 
karbonju fil-livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 48
Paul Tang
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Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għalhekk, biex jinżamm il-
funzjonament xieraq tas-suq intern, biex 
jitjiebu aktar il-kundizzjonijiet tal-
funzjonament tiegħu, u biex ikun żgurat 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u 
tal-investitur, huwa xieraq li r-Regolament 
(UE) 2016/1011 jiġi adattat biex jinħoloq 
qafas regolatorju għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju fil-
livell tal-Unjoni.

(12) Għalhekk, biex jinżamm il-
funzjonament xieraq tas-suq intern, biex 
jitjiebu aktar il-kundizzjonijiet tal-
funzjonament tiegħu, u biex ikun żgurat 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u 
tal-investitur, huwa xieraq li r-Regolament 
(UE) 2016/1011 jiġi adattat biex jinħoloq 
qafas regolatorju għall-armonizzazzjoni 
tal-integrazzjoni ta' parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju fil-livell tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 49
Anne Sander

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għalhekk, biex jinżamm il-
funzjonament xieraq tas-suq intern, biex 
jitjiebu aktar il-kundizzjonijiet tal-
funzjonament tiegħu, u biex ikun żgurat 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u 
tal-investitur, huwa xieraq li r-Regolament 
(UE) 2016/1011 jiġi adattat biex jinħoloq
qafas regolatorju għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju fil-
livell tal-Unjoni.

(12) Għalhekk, biex jinżamm il-
funzjonament xieraq tas-suq intern, biex 
jitjiebu aktar il-kundizzjonijiet tal-
funzjonament tiegħu, u biex ikun żgurat 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u 
tal-investitur, huwa xieraq li r-Regolament 
(UE) 2016/1011 jiġi adattat biex tinħoloq
sensiela ta' rekwiżiti minimi għal 
parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju fil-livell tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 50
Syed Kamall

Proposta għal regolament
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Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Barra minn hekk, huwa meħtieġ li 
tiġi introdotta distinzjoni ċara bejn 
parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv. Filwaqt li l-assi sottostanti 
f'ekonomija b'parametru referenzjarju 
b'livell baxx ta' karbonju għandhom 
jintgħażlu bil-għan li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-karbonju ta' portafoll ta' 
indiċi meta mqabbla mal-indiċi prinċipali, 
indiċi b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv
għandu jikkonsisti biss minn komponenti li 
l-iffrankar tal-emissjonijiet tagħhom 
jaqbeż l-emissjonijiet tal-karbonju 
tagħhom.

(13) L-introduzzjoni ta' distinzjoni ċara 
bejn parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u ta' tnaqqis nett tal-
emissjonijiet, u l-iżvilupp ta' standards 
minimi għal kull wieħed minn dawn it-tipi 
ta' parametri referenzjarji, se jgħinu biex 
jiffaċilitaw il-konsistenza tul il-parametri 
referenzjarji li jagħżlu li jippromwovu 
huma stess bħala tali. Filwaqt li l-assi 
sottostanti f'ekonomija b'parametru 
referenzjarju b'livell baxx ta' karbonju 
għandhom jintgħażlu bil-għan li jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tal-karbonju ta' portafoll ta' 
indiċi meta mqabbla mal-indiċi prinċipali, 
indiċi ta' tnaqqis nett tal-emissjonijiet
għandu jikkonsisti biss minn komponenti li 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-karbonju sa punt akbar 
mil-livell ta' emissjonijiet li jipproduċu. 
Dawn iż-żewġ kategoriji ġodda ta' 
parametru referenzjarju jintroduċu 
rekwiżiti fakultattivi għall-industrija u 
jenħtieġ li japplikaw biss meta 
amministratur tal-parametri referenzjarji 
jiddeċiedi li joħloq parametru 
referenzjarju b'livell baxx ta' karbonju 
jew ta' tnaqqis nett tal-emissjonijiet 
konformi mal-BMR. L-amministraturi 
tal-parametri referenzjarji se jkollhom 
flessibbiltà sinifikanti fid-disinn tal-
formula għall-kalkolu tal-metodoloġija 
tagħhom, li tippermetti lill-atturi tas-suq 
jiżviluppaw strateġiji ġodda għall-
indirizzar ta' kwistjonijiet ambjentali.

Or. en

Emenda 51
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Barra minn hekk, huwa meħtieġ li 
tiġi introdotta distinzjoni ċara bejn 
parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv. Filwaqt li l-assi sottostanti 
f'ekonomija b'parametru referenzjarju 
b'livell baxx ta' karbonju għandhom 
jintgħażlu bil-għan li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-karbonju ta' portafoll ta' 
indiċi meta mqabbla mal-indiċi prinċipali, 
indiċi b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv għandu jikkonsisti biss minn 
komponenti li l-iffrankar tal-emissjonijiet 
tagħhom jaqbeż l-emissjonijiet tal-
karbonju tagħhom.

(13) Barra minn hekk, huwa meħtieġ li 
tiġi introdotta distinzjoni ċara bejn 
parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u tat-tranżizzjoni klimatika. Il-
kategorija ta' parametru referenzjarju 
b'livell baxx ta' karbonju hija ffokata fuq 
kumpaniji jew segmenti ta' suq speċifiku 
li huma diġà konformi mal-għanijiet tal-
Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima fis-sens li 
jkunu f'perkors tad-dekarbonizzazzjoni li 
jżomm it-tisħin globali għal 1.5°C sal-
aħħar ta' dan is-seklu. Dan il-parametru 
referenzjarju jingħata ponderazzjoni 
ogħla mill-attivitajiet ekonomiċi li jħaffu 
d-dekarbonizzazzjoni tas-suq inkwistjoni u 
jingħata ponderazzjoni aktar baxxa minn 
dawk li jridu jonqsu biex dan ikun 
konformi mal-perkors tad-
dekarbonizzazzjoni magħżul.

Or. en

Emenda 52
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Barra minn hekk, huwa meħtieġ li 
tiġi introdotta distinzjoni ċara bejn 
parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv. Filwaqt li l-assi sottostanti 
f'ekonomija b'parametru referenzjarju 
b'livell baxx ta' karbonju għandhom 
jintgħażlu bil-għan li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-karbonju ta' portafoll ta' 
indiċi meta mqabbla mal-indiċi prinċipali, 
indiċi b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv għandu jikkonsisti biss minn 
komponenti li l-iffrankar tal-emissjonijiet 
tagħhom jaqbeż l-emissjonijiet tal-
karbonju tagħhom.

(13) Filwaqt li huwa meħtieġ li jiġu 
integrati indikaturi tal-ekonomija 
ċirkolari fil-metodoloġiji kollha tal-
parametri referenzjarji, tista' tiġi 
introdotta kategorija ta' parametri 
referenzjarji b'impatt ambjentali pożittiv.
L-assi sottostanti f'ekonomija b'parametru 
referenzjarju b'impatt ambjentali pożittiv 
jenħtieġ li jikkonsistu biss minn 
komponenti li l-impatt nett tagħhom, 
abbażi ta' indikaturi armonizzati tal-
ekonomija ċirkolari, ikun pożittiv.
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Or. en

Emenda 53
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Barra minn hekk, huwa meħtieġ li 
tiġi introdotta distinzjoni ċara bejn 
parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv. Filwaqt li l-assi sottostanti 
f'ekonomija b'parametru referenzjarju 
b'livell baxx ta' karbonju għandhom 
jintgħażlu bil-għan li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-karbonju ta' portafoll ta' 
indiċi meta mqabbla mal-indiċi prinċipali, 
indiċi b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv
għandu jikkonsisti biss minn komponenti li 
l-iffrankar tal-emissjonijiet tagħhom jaqbeż 
l-emissjonijiet tal-karbonju tagħhom.

(13) Barra minn hekk, huwa meħtieġ li 
tiġi introdotta distinzjoni ċara bejn 
parametri referenzjarji tat-tranżizzjoni 
klimatika u b'livell ta' karbonju b'impatt 
negattiv. Filwaqt li l-assi sottostanti 
f'ekonomija b'parametru referenzjarju 
b'livell baxx ta' karbonju għandhom 
jintgħażlu bil-għan li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta' portafoll 
ta' indiċi meta mqabbla mal-indiċi 
prinċipali, indiċi b'livell ta' karbonju 
b'impatt negattiv għandu jikkonsisti biss 
minn komponenti li l-iffrankar tal-
emissjonijiet tagħhom jaqbeż l-
emissjonijiet tal-karbonju tagħhom.

Or. en

Emenda 54
Neena Gill

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Barra minn hekk, huwa meħtieġ li 
tiġi introdotta distinzjoni ċara bejn 
parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv. Filwaqt li l-assi sottostanti 
f'ekonomija b'parametru referenzjarju 
b'livell baxx ta' karbonju għandhom 
jintgħażlu bil-għan li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-karbonju ta' portafoll ta' 
indiċi meta mqabbla mal-indiċi prinċipali, 

(13) Barra minn hekk, huwa meħtieġ li 
tiġi introdotta distinzjoni ċara bejn 
parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u tal-emissjonijiet negattivi tal-
karbonju. Filwaqt li l-assi sottostanti 
f'ekonomija b'parametru referenzjarju 
b'livell baxx ta' karbonju għandhom 
jintgħażlu bil-għan li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-karbonju ta' portafoll ta' 
indiċi meta mqabbla mal-indiċi prinċipali, 
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indiċi b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv għandu jikkonsisti biss minn 
komponenti li l-iffrankar tal-emissjonijiet 
tagħhom jaqbeż l-emissjonijiet tal-karbonju 
tagħhom.

parametri referenzjarji ta' emissjonijiet 
negattivi tal-karbonju għandhom 
jikkonsistu biss minn komponenti li l-
iffrankar tal-emissjonijiet tagħhom jaqbeż 
l-emissjonijiet tal-karbonju tagħhom.

Or. en

Emenda 55
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li kull kumpanija li l-assi 
tagħha jintgħażlu bħala sottostanti 
f'parametru referenzjarju b'impatt pożittiv 
tiffranka ħafna iżjed emissjonijiet tal-
karbonju milli tipproduċi, biex b'hekk 
ikollha impatt pożittiv fuq l-ambjent. 
Għalhekk, il-maniġers tal-assi u tal-
portafolji li jsostnu li jsegwu strateġija ta' 
investiment kompatibbli mal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima, jenħtieġ li jużaw 
parametri referenzjarji b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv.

(14) Il-parametru referenzjarju tat-
tranżizzjoni tal-klima jindika li indiċi 
huwa projettat biex tinkiseb konformità 
mal-limitu ta' twissija ta' Pariġi ta' 1.5°C.
Kull kumpanija li l-assi tagħha jintgħażlu 
bħala sottostanti trid timplimenta pjan biex 
tnaqqas gradwalment l-emissjonijiet tal-
karbonju tagħha f'konformità mal-perkors 
tad-dekarbonizzazzjoni li huwa bbażat fuq 
xenarju tal-klima li fih it-tisħin globali 
jibqa' limitat għal 1.5°C. Dawn il-pjanijiet 
iridu jiġu ppubblikati u jkunu kredibbli 
fis-sens li jirrappreżentaw impenn ġenwin 
għad-dekarbonizzazzjoni u fis-sens li 
jkunu f'biżżejjed dettall u teknikament 
fattibbli.

Or. en

Emenda 56
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li kull kumpanija li l-assi 
tagħha jintgħażlu bħala sottostanti 

(14) Jenħtieġ li kull kumpanija li l-assi 
tagħha jintgħażlu bħala sottostanti 
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f'parametru referenzjarju b'impatt pożittiv
tiffranka ħafna iżjed emissjonijiet tal-
karbonju milli tipproduċi, biex b'hekk 
ikollha impatt pożittiv fuq l-ambjent. 
Għalhekk, il-maniġers tal-assi u tal-
portafolji li jsostnu li jsegwu strateġija ta' 
investiment kompatibbli mal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima, jenħtieġ li jużaw 
parametri referenzjarji b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv.

f'parametru referenzjarju ta' tnaqqis nett 
tal-emissjonijiet tiffranka ħafna iżjed 
emissjonijiet tal-karbonju milli tipproduċi.

Or. en

Emenda 57
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li kull kumpanija li l-assi 
tagħha jintgħażlu bħala sottostanti 
f'parametru referenzjarju b'impatt pożittiv 
tiffranka ħafna iżjed emissjonijiet tal-
karbonju milli tipproduċi, biex b'hekk 
ikollha impatt pożittiv fuq l-ambjent. 
Għalhekk, il-maniġers tal-assi u tal-
portafolji li jsostnu li jsegwu strateġija ta' 
investiment kompatibbli mal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima, jenħtieġ li jużaw 
parametri referenzjarji b'livell ta' karbonju
b'impatt pożittiv.

(14) Jenħtieġ li l-kumpaniji kollha li l-
assi tagħhom jintgħażlu bħala sottostanti 
f'parametru referenzjarju b'impatt pożittiv 
ikollhom impatt pożittiv nett fuq l-
ambjent, mingħajr ma jagħmlu ħsara 
sinifikanti lill-indikaturi ambjentali u tal-
ekonomija ċirkolari l-oħra. Għalhekk, il-
maniġers tal-assi u tal-portafolji li jsostnu 
li jsegwu strateġija ta' investiment 
sostenibbli, jenħtieġ li jużaw parametri 
referenzjarji b'impatt ambjentali pożittiv.

Or. en

Emenda 58
Neena Gill

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li kull kumpanija li l-assi (14) Jenħtieġ li kull kumpanija li l-assi 



PE629.650v01-00 22/129 AM\1167632MT.docx

MT

tagħha jintgħażlu bħala sottostanti 
f'parametru referenzjarju b'impatt pożittiv
tiffranka ħafna iżjed emissjonijiet tal-
karbonju milli tipproduċi, biex b'hekk 
ikollha impatt pożittiv fuq l-ambjent. 
Għalhekk, il-maniġers tal-assi u tal-
portafolji li jsostnu li jsegwu strateġija ta' 
investiment kompatibbli mal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima, jenħtieġ li jużaw 
parametri referenzjarji b'livell ta' karbonju 
b'impatt pożittiv.

tagħha jintgħażlu bħala sottostanti 
f'parametri referenzjarji tal-emissjonijiet 
negattivi tal-karbonju tiffranka ħafna iżjed 
emissjonijiet tal-karbonju milli tipproduċi, 
biex b'hekk ikollha impatt pożittiv fuq l-
ambjent. Għalhekk, il-maniġers tal-assi u 
tal-portafolji li jsostnu li jsegwu strateġija 
ta' investiment kompatibbli mal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima, jenħtieġ li jużaw 
parametri referenzjarji negattivi tal-
emissjonijiet tal-karbonju.

Or. en

Emenda 59
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li kull kumpanija li l-assi 
tagħha jintgħażlu bħala sottostanti 
f'parametru referenzjarju b'impatt pożittiv
tiffranka ħafna iżjed emissjonijiet tal-
karbonju milli tipproduċi, biex b'hekk 
ikollha impatt pożittiv fuq l-ambjent. 
Għalhekk, il-maniġers tal-assi u tal-
portafolji li jsostnu li jsegwu strateġija ta' 
investiment kompatibbli mal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima, jenħtieġ li jużaw 
parametri referenzjarji b'livell ta' karbonju 
b'impatt pożittiv.

(14) Jenħtieġ li kull kumpanija li l-assi 
tagħha jintgħażlu bħala sottostanti 
f'parametru referenzjarju b'impatt negattiv
tiffranka ħafna iżjed emissjonijiet tal-
karbonju milli tipproduċi, biex b'hekk 
ikollha impatt pożittiv fuq l-ambjent. 
Għalhekk, il-maniġers tal-assi u tal-
portafolji li jsostnu li jsegwu strateġija ta' 
investiment kompatibbli mal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima, jenħtieġ li jużaw 
parametri referenzjarji b'livell ta' karbonju 
b'impatt negattiv.

Or. en

Emenda 60
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(14) Jenħtieġ li kull kumpanija li l-assi 
tagħha jintgħażlu bħala sottostanti 
f'parametru referenzjarju b'impatt pożittiv
tiffranka ħafna iżjed emissjonijiet tal-
karbonju milli tipproduċi, biex b'hekk 
ikollha impatt pożittiv fuq l-ambjent. 
Għalhekk, il-maniġers tal-assi u tal-
portafolji li jsostnu li jsegwu strateġija ta' 
investiment kompatibbli mal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima, jenħtieġ li jużaw 
parametri referenzjarji b'livell ta' karbonju 
b'impatt pożittiv.

(14) Jenħtieġ li kull kumpanija li l-assi 
tagħha jintgħażlu bħala sottostanti 
f'parametru referenzjarju b'impatt negattiv
tiffranka ħafna iżjed emissjonijiet tal-
karbonju milli tipproduċi, biex b'hekk 
ikollha impatt pożittiv fuq l-ambjent. 
Għalhekk, il-maniġers tal-assi u tal-
portafolji li jsostnu li jsegwu strateġija ta' 
investiment kompatibbli mal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima, jenħtieġ li jużaw 
parametri referenzjarji b'livell ta' karbonju 
b'impatt negattiv.

Or. en

Emenda 61
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Varjetà ta' amministraturi ta' 
parametri referenzjarji jsostnu li l-
parametri referenzjarji tagħhom isegwu 
objettivi ambjentali, soċjali u ta' 
governanza (environmental, social and 
governance objectives, "ESG"). L-utenti 
ta' dawn il-parametri referenzjarji 
madankollu mhux dejjem ikollhom l-
informazzjoni meħtieġa dwar sa liema 
punt il-metodoloġija ta' dawn l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
tikkunsidra dawn l-objettivi ESG. L-
informazzjoni eżistenti ħafna drabi 
tixxerred u ma tagħtix lok għat-tqabbil 
effettiv għal skopijiet ta' investimenti 
transfruntiera. Biex tippermetti lill-atturi 
tas-suq jagħmlu għażliet informati tajjeb, 
jenħtieġ li l-amministraturi tal-parametri 
referenzjarji jintalbu jiddivulgaw kif il-
metodoloġija tagħhom tqis il-fatturi ESG
għal kull parametru referenzjarju jew 
familja ta' parametri referenzjarji 
ppreżentata bħala li ssegwi l-objettivi 
ESG. Jenħtieġ li din l-informazzjoni tiġi 

(15) Biex tippermetti lill-atturi tas-suq 
jagħmlu għażliet informati tajjeb, jenħtieġ 
li l-amministraturi tal-parametri 
referenzjarji jintalbu jiddivulgaw kif il-
metodoloġija tagħhom għal kull parametru 
referenzjarju jew familja ta' parametri 
referenzjarji tqis fatturi ESG. Jenħtieġ li 
din l-informazzjoni tiġi ddivulgata wkoll 
fid-dikjarazzjoni tal-parametru 
referenzjarju.
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ddivulgata wkoll fid-dikjarazzjoni tal-
parametru referenzjarju. Jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
li ma jippromwovux jew ma jqisux l-
objettivi ESG, ma jkunux suġġetti għal 
dan l-obbligu ta' divulgazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-emendi jirriflettu l-ħtieġa li l-enfasi għat-tħassib ta' ESG issir aspett integrali tat-
tranżazzjonijiet kummerċjali kollha fis-sistema finanzjarja, minflok ma jiġi rrelegat għal 
niċċa.

Emenda 62
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Varjetà ta' amministraturi ta' 
parametri referenzjarji jsostnu li l-
parametri referenzjarji tagħhom isegwu 
objettivi ambjentali, soċjali u ta' 
governanza (environmental, social and 
governance objectives, "ESG"). L-utenti 
ta' dawn il-parametri referenzjarji 
madankollu mhux dejjem ikollhom l-
informazzjoni meħtieġa dwar sa liema punt 
il-metodoloġija ta' dawn l-amministraturi
tal-parametri referenzjarji tikkunsidra 
dawn l-objettivi ESG. L-informazzjoni 
eżistenti ħafna drabi tixxerred u ma tagħtix 
lok għat-tqabbil effettiv għal skopijiet ta' 
investimenti transfruntiera. Biex 
tippermetti lill-atturi tas-suq jagħmlu 
għażliet informati tajjeb, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jintalbu jiddivulgaw kif il-metodoloġija 
tagħhom tqis il-fatturi ESG għal kull
parametru referenzjarju jew familja ta' 
parametri referenzjarji ppreżentata bħala 
li ssegwi l-objettivi ESG. Jenħtieġ li din l-
informazzjoni tiġi ddivulgata wkoll fid-

(15) L-utenti tal-parametri referenzjarji 
mhux dejjem ikollhom l-informazzjoni 
meħtieġa dwar sa liema punt il-
metodoloġija tal-amministraturi tal-
parametri referenzjarji tikkunsidra r-riskji 
u l-impatt tal-ESG. L-informazzjoni 
eżistenti ħafna drabi tixxerred u ma tagħtix 
lok għat-tqabbil effettiv għal skopijiet ta' 
investimenti transfruntiera. Biex 
tippermetti lill-atturi tas-suq jagħmlu 
għażliet informati tajjeb, jenħtieġ li l-
amministraturi kollha tal-parametri 
referenzjarji jintalbu jiddivulgaw kif il-
metodoloġija tagħhom tinkorpora 
indikaturi tal-ekonomija ċirkolari u riskji 
tal-ESG għal kull parametru referenzjarju. 
Jenħtieġ li din l-informazzjoni tiġi 
ddivulgata fid-dikjarazzjoni tal-parametru 
referenzjarju.
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dikjarazzjoni tal-parametru referenzjarju. 
Jenħtieġ li l-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji li ma jippromwovux jew ma 
jqisux l-objettivi ESG, ma jkunux suġġetti 
għal dan l-obbligu ta' divulgazzjoni.

Or. en

Emenda 63
Paul Tang

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Varjetà ta' amministraturi ta' 
parametri referenzjarji jsostnu li l-
parametri referenzjarji tagħhom isegwu 
objettivi ambjentali, soċjali u ta' 
governanza (environmental, social and 
governance objectives, "ESG"). L-utenti ta' 
dawn il-parametri referenzjarji madankollu 
mhux dejjem ikollhom l-informazzjoni 
meħtieġa dwar sa liema punt il-
metodoloġija ta' dawn l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji tikkunsidra dawn l-
objettivi ESG. L-informazzjoni eżistenti 
ħafna drabi tixxerred u ma tagħtix lok għat-
tqabbil effettiv għal skopijiet ta' 
investimenti transfruntiera. Biex 
tippermetti lill-atturi tas-suq jagħmlu 
għażliet informati tajjeb, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jintalbu jiddivulgaw kif il-metodoloġija 
tagħhom tqis il-fatturi ESG għal kull 
parametru referenzjarju jew familja ta' 
parametri referenzjarji ppreżentata bħala li 
ssegwi l-objettivi ESG. Jenħtieġ li din l-
informazzjoni tiġi ddivulgata wkoll fid-
dikjarazzjoni tal-parametru referenzjarju. 
Jenħtieġ li l-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji li ma jippromwovux jew ma 
jqisux l-objettivi ESG, ma jkunux suġġetti 
għal dan l-obbligu ta' divulgazzjoni.

(15) Varjetà ta' amministraturi ta' 
parametri referenzjarji jsostnu li l-
parametri referenzjarji tagħhom isegwu 
objettivi ambjentali, soċjali u ta' 
governanza (environmental, social and 
governance objectives, "ESG"). L-utenti ta' 
dawn il-parametri referenzjarji madankollu 
mhux dejjem ikollhom l-informazzjoni 
meħtieġa dwar sa liema punt il-
metodoloġija ta' dawn l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji tikkunsidra dawn l-
objettivi ESG. L-informazzjoni eżistenti 
ħafna drabi tixxerred u ma tagħtix lok għat-
tqabbil effettiv għal skopijiet ta' 
investimenti transfruntiera. Biex 
tippermetti lill-atturi tas-suq jagħmlu 
għażliet informati tajjeb, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jintalbu jiddivulgaw kif il-metodoloġija 
tagħhom tqis il-fatturi ESG għal kull 
parametru referenzjarju jew familja ta' 
parametri referenzjarji ppreżentata bħala li 
ssegwi l-objettivi ESG. Jenħtieġ li din l-
informazzjoni tiġi ddivulgata wkoll fid-
dikjarazzjoni tal-parametru referenzjarju.

Or. en
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Emenda 64
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Varjetà ta' amministraturi ta' 
parametri referenzjarji jsostnu li l-
parametri referenzjarji tagħhom isegwu 
objettivi ambjentali, soċjali u ta' 
governanza (environmental, social and 
governance objectives, "ESG"). L-utenti ta' 
dawn il-parametri referenzjarji madankollu 
mhux dejjem ikollhom l-informazzjoni 
meħtieġa dwar sa liema punt il-
metodoloġija ta' dawn l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji tikkunsidra dawn l-
objettivi ESG. L-informazzjoni eżistenti 
ħafna drabi tixxerred u ma tagħtix lok għat-
tqabbil effettiv għal skopijiet ta' 
investimenti transfruntiera. Biex 
tippermetti lill-atturi tas-suq jagħmlu 
għażliet informati tajjeb, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jintalbu jiddivulgaw kif il-metodoloġija 
tagħhom tqis il-fatturi ESG għal kull 
parametru referenzjarju jew familja ta' 
parametri referenzjarji ppreżentata bħala li 
ssegwi l-objettivi ESG. Jenħtieġ li din l-
informazzjoni tiġi ddivulgata wkoll fid-
dikjarazzjoni tal-parametru referenzjarju. 
Jenħtieġ li l-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji li ma jippromwovux jew ma 
jqisux l-objettivi ESG, ma jkunux suġġetti 
għal dan l-obbligu ta' divulgazzjoni.

(15) Varjetà ta' amministraturi ta' 
parametri referenzjarji jsostnu li l-
parametri referenzjarji tagħhom isegwu 
objettivi ambjentali, soċjali u ta' 
governanza (environmental, social and 
governance objectives, "ESG"). L-utenti ta' 
dawn il-parametri referenzjarji madankollu 
mhux dejjem ikollhom l-informazzjoni 
meħtieġa dwar sa liema punt il-
metodoloġija ta' dawn l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji tikkunsidra dawn l-
objettivi ESG, jiġifieri l-ponderazzjoni li 
jingħataw. L-informazzjoni eżistenti ħafna 
drabi tixxerred u ma tagħtix lok għat-
tqabbil effettiv għal skopijiet ta' 
investimenti transfruntiera. Biex titjieb it-
trasparenza li tippermetti lill-atturi tas-suq 
jagħmlu għażliet informati tajjeb, jenħtieġ 
li l-amministraturi tal-parametri 
referenzjarji jintalbu jiddivulgaw kif il-
metodoloġija tagħhom tqis il-fatturi ESG 
għal kull parametru referenzjarju jew 
familja ta' parametri referenzjarji 
ppreżentata bħala li ssegwi l-objettivi ESG. 
Jenħtieġ li din l-informazzjoni tiġi 
ddivulgata wkoll fid-dikjarazzjoni tal-
parametru referenzjarju. Jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji li 
ma jippromwovux jew ma jqisux l-objettivi 
ESG, ma jkunux suġġetti għal dan l-
obbligu ta' divulgazzjoni.

Or. en

Emenda 65
Molly Scott Cato
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Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għall-istess raġunijiet, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livelli baxxi ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv jippubblikaw 
ugwalment il-metodoloġija tagħhom użata 
għall-kalkolu tagħhom. Jenħtieġ li din l-
informazzjoni tiddeskrivi kif l-assi 
sottostanti kienu magħżula u ponderati u 
liema assi kienu esklużi u għal liema 
raġuni. Jenħtieġ li l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji jispeċifikaw ukoll 
kif il-parametri referenzjarji b'livell baxx 
ta' karbonju jvarjaw mill-indiċi prinċipali 
sottostanti, b'mod partikolari f'termini ta' 
ponderazzjoni applikabbli, 
kapitalizzazzjoni tas-suq u l-prestazzjoni 
finanzjarja tal-assi sottostanti. Biex 
jivvaluta kif il-parametru referenzjarju 
jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali, 
jenħtieġ li l-amministratur tal-parametru 
referenzjarju jiddivulga kif l-iffrankar tal-
karbonju u l-impronta tal-karbonju tal-
assi sottostanti kienu mkejla, il-valuri 
rispettivi tagħhom, inkluża l-impronta tal-
karbonju totali tal-parametru 
referenzjarju, u t-tip u s-sors ta' data 
użata. Sabiex il-maniġers tal-assi jkunu 
jistgħu jagħżlu l-aktar valur referenzjarju 
xieraq għall-istrateġija ta' investiment 
tagħhom, jenħtieġ li l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji jispjegaw ir-raġuni 
wara l-parametri tal-metodoloġija tagħhom 
u jispjegaw kif il-parametru referenzjarju 
jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali, 
inkluż l-impatt tiegħu fuq it-taffija tat-tibdil 
fil-klima. Jenħtieġ li l-informazzjoni 
tinkludi wkoll dettalji dwar il-frekwenza 
tar-rieżamijiet u l-proċedura segwita.

(16) Għall-istess raġunijiet, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livelli baxxi ta' karbonju u tat-
tranżizzjoni klimatika jippubblikaw 
ugwalment il-metodoloġija tagħhom użata 
għall-kalkolu tagħhom. Jenħtieġ li din l-
informazzjoni tiddeskrivi kif l-assi 
sottostanti kienu magħżula u ponderati u 
liema assi kienu esklużi u għal liema 
raġuni. Sabiex il-maniġers tal-assi jkunu 
jistgħu jagħżlu l-aktar valur referenzjarju 
xieraq għall-istrateġija ta' investiment 
tagħhom, jenħtieġ li l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji jispjegaw ir-raġuni 
wara l-parametri tal-metodoloġija tagħhom 
u jispjegaw kif il-parametru referenzjarju 
jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali, 
inkluż l-impatt tiegħu fuq it-taffija tat-tibdil 
fil-klima. Jenħtieġ li l-informazzjoni 
tinkludi wkoll dettalji dwar il-frekwenza 
tar-rieżamijiet u l-proċedura segwita.

Or. en

Emenda 66
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Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għall-istess raġunijiet, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livelli baxxi ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv jippubblikaw 
ugwalment il-metodoloġija tagħhom użata 
għall-kalkolu tagħhom. Jenħtieġ li din l-
informazzjoni tiddeskrivi kif l-assi 
sottostanti kienu magħżula u ponderati u 
liema assi kienu esklużi u għal liema 
raġuni. Jenħtieġ li l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji jispeċifikaw ukoll 
kif il-parametri referenzjarji b'livell baxx 
ta' karbonju jvarjaw mill-indiċi prinċipali 
sottostanti, b'mod partikolari f'termini ta' 
ponderazzjoni applikabbli, 
kapitalizzazzjoni tas-suq u l-prestazzjoni 
finanzjarja tal-assi sottostanti. Biex 
jivvaluta kif il-parametru referenzjarju 
jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali, 
jenħtieġ li l-amministratur tal-parametru 
referenzjarju jiddivulga kif l-iffrankar tal-
karbonju u l-impronta tal-karbonju tal-assi 
sottostanti kienu mkejla, il-valuri rispettivi 
tagħhom, inkluża l-impronta tal-karbonju 
totali tal-parametru referenzjarju, u t-tip u 
s-sors ta' data użata. Sabiex il-maniġers tal-
assi jkunu jistgħu jagħżlu l-aktar valur 
referenzjarju xieraq għall-istrateġija ta' 
investiment tagħhom, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jispjegaw ir-raġuni wara l-parametri tal-
metodoloġija tagħhom u jispjegaw kif il-
parametru referenzjarju jikkontribwixxi 
għall-objettivi ambjentali, inkluż l-impatt 
tiegħu fuq it-taffija tat-tibdil fil-klima. 
Jenħtieġ li l-informazzjoni tinkludi wkoll 
dettalji dwar il-frekwenza tar-rieżamijiet u 
l-proċedura segwita.

(16) Għall-istess raġunijiet, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livelli baxxi ta' karbonju u ta' tnaqqis 
nett tal-emissjonijiet jippubblikaw 
ugwalment il-metodoloġija tagħhom użata 
għall-kalkolu tagħhom. Jenħtieġ li din l-
informazzjoni tiddeskrivi kif l-assi 
sottostanti kienu magħżula u ponderati u 
liema assi kienu esklużi u għal liema 
raġuni. Jenħtieġ li l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji jispeċifikaw ukoll 
kif il-parametri referenzjarji b'livell baxx 
ta' karbonju jvarjaw mill-indiċi prinċipali 
sottostanti, b'mod partikolari f'termini ta' 
ponderazzjoni applikabbli, 
kapitalizzazzjoni tas-suq u l-prestazzjoni 
finanzjarja tal-assi sottostanti. Biex 
jivvaluta kif il-parametru referenzjarju 
jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali, 
jenħtieġ li l-amministratur tal-parametru 
referenzjarju jiddivulga kif l-iffrankar tal-
karbonju u l-impronta tal-karbonju tal-assi 
sottostanti kienu mkejla, il-valuri rispettivi 
tagħhom, inkluża l-impronta tal-karbonju 
totali tal-parametru referenzjarju, u t-tip u 
s-sors ta' data użata. Sabiex il-maniġers tal-
assi jkunu jistgħu jagħżlu l-aktar valur 
referenzjarju xieraq għar-referenza fl-
istrateġija ta' investiment tagħhom, 
jenħtieġ li l-amministraturi tal-parametri 
referenzjarji jispjegaw ir-raġuni wara l-
parametri tal-metodoloġija tagħhom u 
jispjegaw kif il-parametru referenzjarju 
jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali.

Or. en
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Emenda 67
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għall-istess raġunijiet, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livelli baxxi ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv jippubblikaw 
ugwalment il-metodoloġija tagħhom użata 
għall-kalkolu tagħhom. Jenħtieġ li din l-
informazzjoni tiddeskrivi kif l-assi 
sottostanti kienu magħżula u ponderati u 
liema assi kienu esklużi u għal liema 
raġuni. Jenħtieġ li l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji jispeċifikaw ukoll 
kif il-parametri referenzjarji b'livell baxx 
ta' karbonju jvarjaw mill-indiċi prinċipali 
sottostanti, b'mod partikolari f'termini ta' 
ponderazzjoni applikabbli, 
kapitalizzazzjoni tas-suq u l-prestazzjoni 
finanzjarja tal-assi sottostanti. Biex 
jivvaluta kif il-parametru referenzjarju 
jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali, 
jenħtieġ li l-amministratur tal-parametru 
referenzjarju jiddivulga kif l-iffrankar tal-
karbonju u l-impronta tal-karbonju tal-
assi sottostanti kienu mkejla, il-valuri 
rispettivi tagħhom, inkluża l-impronta tal-
karbonju totali tal-parametru referenzjarju, 
u t-tip u s-sors ta' data użata. Sabiex il-
maniġers tal-assi jkunu jistgħu jagħżlu l-
aktar valur referenzjarju xieraq għall-
istrateġija ta' investiment tagħhom, jenħtieġ 
li l-amministraturi tal-parametri 
referenzjarji jispjegaw ir-raġuni wara l-
parametri tal-metodoloġija tagħhom u 
jispjegaw kif il-parametru referenzjarju 
jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali, 
inkluż l-impatt tiegħu fuq it-taffija tat-
tibdil fil-klima. Jenħtieġ li l-informazzjoni 
tinkludi wkoll dettalji dwar il-frekwenza 
tar-rieżamijiet u l-proċedura segwita.

(16) Għall-istess raġunijiet, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'impatt ambjentali pożittiv jippubblikaw 
ugwalment il-metodoloġija tagħhom użata 
għall-kalkolu tagħhom. Jenħtieġ li din l-
informazzjoni tiddeskrivi kif l-assi 
sottostanti kienu magħżula u ponderati u 
liema assi kienu esklużi u għal liema 
raġuni. Jenħtieġ li l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji jispeċifikaw ukoll 
kif il-parametri referenzjarji b'impatt 
pożittiv ivarjaw mill-indiċi prinċipali 
sottostanti, b'mod partikolari f'termini ta' 
ponderazzjoni applikabbli, 
kapitalizzazzjoni tas-suq u l-prestazzjoni 
finanzjarja tal-assi sottostanti. Biex 
jivvaluta kif il-parametru referenzjarju 
jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali, 
jenħtieġ li l-amministratur tal-parametru 
referenzjarju jiddivulga kif l-impatt u r-
riskji ambjentali tal-assi sottostanti kienu 
mkejla, il-valuri rispettivi tagħhom, inkluża 
l-impronta ambjentali totali tal-parametru 
referenzjarju, u t-tip u s-sors ta' data użata. 
Sabiex il-maniġers tal-assi jkunu jistgħu 
jagħżlu l-aktar valur referenzjarju xieraq 
għall-istrateġija ta' investiment tagħhom, 
jenħtieġ li l-amministraturi tal-parametri 
referenzjarji jispjegaw ir-raġuni wara l-
parametri tal-metodoloġija tagħhom u 
jispjegaw kif il-parametru referenzjarju 
jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali. 
Jenħtieġ li l-informazzjoni tinkludi wkoll 
dettalji dwar il-frekwenza tar-rieżamijiet u 
l-proċedura segwita.

Or. en
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Emenda 68
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għall-istess raġunijiet, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livelli baxxi ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv jippubblikaw 
ugwalment il-metodoloġija tagħhom użata 
għall-kalkolu tagħhom. Jenħtieġ li din l-
informazzjoni tiddeskrivi kif l-assi 
sottostanti kienu magħżula u ponderati u 
liema assi kienu esklużi u għal liema 
raġuni. Jenħtieġ li l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji jispeċifikaw ukoll 
kif il-parametri referenzjarji b'livell baxx 
ta' karbonju jvarjaw mill-indiċi prinċipali 
sottostanti, b'mod partikolari f'termini ta' 
ponderazzjoni applikabbli, 
kapitalizzazzjoni tas-suq u l-prestazzjoni 
finanzjarja tal-assi sottostanti. Biex 
jivvaluta kif il-parametru referenzjarju 
jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali, 
jenħtieġ li l-amministratur tal-parametru 
referenzjarju jiddivulga kif l-iffrankar tal-
karbonju u l-impronta tal-karbonju tal-assi 
sottostanti kienu mkejla, il-valuri rispettivi 
tagħhom, inkluża l-impronta tal-karbonju 
totali tal-parametru referenzjarju, u t-tip u 
s-sors ta' data użata. Sabiex il-maniġers tal-
assi jkunu jistgħu jagħżlu l-aktar valur 
referenzjarju xieraq għall-istrateġija ta' 
investiment tagħhom, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jispjegaw ir-raġuni wara l-parametri tal-
metodoloġija tagħhom u jispjegaw kif il-
parametru referenzjarju jikkontribwixxi 
għall-objettivi ambjentali, inkluż l-impatt 
tiegħu fuq it-taffija tat-tibdil fil-klima. 
Jenħtieġ li l-informazzjoni tinkludi wkoll 
dettalji dwar il-frekwenza tar-rieżamijiet u 
l-proċedura segwita.

(16) Għall-istess raġunijiet, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
tat-tranżizzjoni klimatika u b'livell ta' 
karbonju b'impatt negattiv jippubblikaw 
ugwalment il-metodoloġija tagħhom użata 
għall-kalkolu tagħhom. Jenħtieġ li din l-
informazzjoni tiddeskrivi kif l-assi 
sottostanti kienu magħżula u ponderati u 
liema assi kienu esklużi u għal liema 
raġuni. Jenħtieġ li l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji jispeċifikaw ukoll 
kif il-parametri referenzjarji tat-
tranżizzjoni klimatika jvarjaw mill-indiċi 
prinċipali sottostanti, b'mod partikolari 
f'termini ta' ponderazzjoni applikabbli, 
kapitalizzazzjoni tas-suq u l-prestazzjoni 
finanzjarja tal-assi sottostanti. Biex 
jivvaluta kif il-parametru referenzjarju 
jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali, 
jenħtieġ li l-amministratur tal-parametru 
referenzjarju jiddivulga kif l-iffrankar tal-
karbonju u l-impronta tal-karbonju tal-assi 
sottostanti kienu mkejla, il-valuri rispettivi 
tagħhom, inkluża l-impronta tal-karbonju 
totali tal-parametru referenzjarju, u t-tip u 
s-sors ta' data użata. Sabiex il-maniġers tal-
assi jkunu jistgħu jagħżlu l-aktar valur 
referenzjarju xieraq għall-istrateġija ta' 
investiment tagħhom, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji
jispjegaw ir-raġuni wara l-parametri tal-
metodoloġija tagħhom u jispjegaw kif il-
parametru referenzjarju jikkontribwixxi 
għall-objettivi ambjentali, inkluż l-impatt 
tiegħu fuq it-taffija tat-tibdil fil-klima. 
Jenħtieġ li l-informazzjoni tinkludi wkoll 
dettalji dwar il-frekwenza tar-rieżamijiet u 
l-proċedura segwita.
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Emenda 69
Neena Gill

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għall-istess raġunijiet, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livelli baxxi ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv jippubblikaw 
ugwalment il-metodoloġija tagħhom użata 
għall-kalkolu tagħhom. Jenħtieġ li din l-
informazzjoni tiddeskrivi kif l-assi 
sottostanti kienu magħżula u ponderati u 
liema assi kienu esklużi u għal liema 
raġuni. Jenħtieġ li l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji jispeċifikaw ukoll 
kif il-parametri referenzjarji b'livell baxx 
ta' karbonju jvarjaw mill-indiċi prinċipali 
sottostanti, b'mod partikolari f'termini ta' 
ponderazzjoni applikabbli, 
kapitalizzazzjoni tas-suq u l-prestazzjoni 
finanzjarja tal-assi sottostanti. Biex 
jivvaluta kif il-parametru referenzjarju 
jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali, 
jenħtieġ li l-amministratur tal-parametru 
referenzjarju jiddivulga kif l-iffrankar tal-
karbonju u l-impronta tal-karbonju tal-assi 
sottostanti kienu mkejla, il-valuri rispettivi 
tagħhom, inkluża l-impronta tal-karbonju 
totali tal-parametru referenzjarju, u t-tip u 
s-sors ta' data użata. Sabiex il-maniġers tal-
assi jkunu jistgħu jagħżlu l-aktar valur 
referenzjarju xieraq għall-istrateġija ta' 
investiment tagħhom, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jispjegaw ir-raġuni wara l-parametri tal-
metodoloġija tagħhom u jispjegaw kif il-
parametru referenzjarju jikkontribwixxi 
għall-objettivi ambjentali, inkluż l-impatt 
tiegħu fuq it-taffija tat-tibdil fil-klima. 
Jenħtieġ li l-informazzjoni tinkludi wkoll 
dettalji dwar il-frekwenza tar-rieżamijiet u 

(16) Għall-istess raġunijiet, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livelli baxxi ta' karbonju u tal-
emissjonijiet negattivi tal-karbonju
jippubblikaw ugwalment il-metodoloġija 
tagħhom użata għall-kalkolu tagħhom. 
Jenħtieġ li din l-informazzjoni tiddeskrivi 
kif l-assi sottostanti kienu magħżula u 
ponderati u liema assi kienu esklużi u għal 
liema raġuni. Jenħtieġ li l-amministraturi 
tal-parametri referenzjarji jispeċifikaw 
ukoll kif il-parametri referenzjarji b'livell 
baxx ta' karbonju jvarjaw mill-indiċi 
prinċipali sottostanti, b'mod partikolari 
f'termini ta' ponderazzjoni applikabbli, 
kapitalizzazzjoni tas-suq u l-prestazzjoni 
finanzjarja tal-assi sottostanti. Biex 
jivvaluta kif il-parametru referenzjarju 
jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali, 
jenħtieġ li l-amministratur tal-parametru 
referenzjarju jiddivulga kif l-iffrankar tal-
karbonju u l-impronta tal-karbonju tal-assi 
sottostanti kienu mkejla, il-valuri rispettivi 
tagħhom, inkluża l-impronta tal-karbonju 
totali tal-parametru referenzjarju, u t-tip u 
s-sors ta' data użata. Sabiex il-maniġers tal-
assi jkunu jistgħu jagħżlu l-aktar valur 
referenzjarju xieraq għall-istrateġija ta' 
investiment tagħhom, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jispjegaw ir-raġuni wara l-parametri tal-
metodoloġija tagħhom u jispjegaw kif il-
parametru referenzjarju jikkontribwixxi 
għall-objettivi ambjentali, inkluż l-impatt 
tiegħu fuq it-taffija tat-tibdil fil-klima. 
Jenħtieġ li l-informazzjoni tinkludi wkoll 
dettalji dwar il-frekwenza tar-rieżamijiet u 
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l-proċedura segwita. l-proċedura segwita.

Or. en

Emenda 70
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
amministratur ta' parametri referenzjarji 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
jiddivulga l-impatt ta' karbonju b'impatt 
pożittiv ta' kull assi sottostanti inkluż 
f'dawn il-parametri referenzjarji, filwaqt 
li jispeċifika l-metodu użat biex 
jiddetermina jekk l-iffrankar tal-
emissjonijiet jaqbiżx l-impronta tal-
karbonju tal-assi tal-investiment.

imħassar

Or. en

Emenda 71
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
amministratur ta' parametri referenzjarji 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
jiddivulga l-impatt ta' karbonju b'impatt 
pożittiv ta' kull assi sottostanti inkluż 
f'dawn il-parametri referenzjarji, filwaqt li 
jispeċifika l-metodu użat biex jiddetermina 
jekk l-iffrankar tal-emissjonijiet jaqbiżx l-
impronta tal-karbonju tal-assi tal-
investiment.

(17) Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
amministratur ta' parametri referenzjarji 
b'livell ta' karbonju b'impatt negattiv, 
jiddivulga l-impatt ta' karbonju b'impatt 
negattiv ta' kull assi sottostanti inkluż 
f'dawn il-parametri referenzjarji, filwaqt li 
jispeċifika l-metodu użat biex jiddetermina 
jekk l-iffrankar tal-emissjonijiet jaqbiżx l-
impronta tal-karbonju tal-assi tal-
investiment.

Or. en
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Emenda 72
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
amministratur ta' parametri referenzjarji 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
jiddivulga l-impatt ta' karbonju b'impatt 
pożittiv ta' kull assi sottostanti inkluż 
f'dawn il-parametri referenzjarji, filwaqt li 
jispeċifika l-metodu użat biex jiddetermina 
jekk l-iffrankar tal-emissjonijiet jaqbiżx l-
impronta tal-karbonju tal-assi tal-
investiment.

(17) Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
amministratur ta' parametri referenzjarji ta' 
tnaqqis nett tal-emissjonijiet, jiddivulga l-
impatt ta' karbonju ta' kull assi sottostanti 
inkluż f'dawn il-parametri referenzjarji, 
filwaqt li jispeċifika l-metodu użat biex 
jiddetermina jekk l-iffrankar tal-
emissjonijiet jaqbiżx l-impronta tal-
karbonju tal-assi tal-investiment.

Or. en

Emenda 73
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
amministratur ta' parametri referenzjarji 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
jiddivulga l-impatt ta' karbonju b'impatt
pożittiv ta' kull assi sottostanti inkluż 
f'dawn il-parametri referenzjarji, filwaqt li 
jispeċifika l-metodu użat biex jiddetermina 
jekk l-iffrankar tal-emissjonijiet jaqbiżx l-
impronta tal-karbonju tal-assi tal-
investiment.

(17) Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
amministratur ta' parametri referenzjarji 
b'impatt pożittiv, jiddivulga l-impatt 
ambjentali pożittiv ta' kull assi sottostanti 
inkluż f'dawn il-parametri referenzjarji, 
filwaqt li jispeċifika l-metodu u l-
indikaturi użati biex jiddetermina jekk l-
impatt ambjentali nett huwiex pożittiv.

Or. en

Emenda 74
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Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Huwa importanti li l-elementi 
ewlenin tal-metodi użati għat-tfassil ta' 
parametri referenzjarji b'livelli baxxi ta' 
karbonju u tat-tranżizzjoni klimatika 
jkollhom bażi soda fix-xjenza dwar il-
klima. Dan se jinkiseb regolarment 
permezz ta' konformità mal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima, pereżempju, bl-użu 
ta' xenarju tal-klima u perkors tad-
dekarbonizzazzjoni korrispondenti li jkun 
allinjat mal-għanijiet tal-Ftehim ta' 
Pariġi.

Or. en

Emenda 75
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Biex tiġi żgurata konformità 
kontinwa mal-objettiv għat-tnaqqis tat-
tibdil fil-klima magħżul, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv jirrieżaminaw 
regolarment il-metodoloġiji tagħhom u 
jinfurmaw lill-utenti dwar il-proċeduri 
applikabbli għal kull bidla materjali. Meta 
jintroduċu bidla materjali, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jiddivulgaw ir-raġunijiet għal din il-bidla u 
jispjegaw kif il-bidla hija konsistenti mal-
objettivi tal-parametri referenzjarji inizjali.

(18) Biex tiġi żgurata konformità 
kontinwa mal-objettiv għat-tnaqqis tat-
tibdil fil-klima magħżul, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
tat-tranżizzjoni klimatika u b'livell ta' 
karbonju b'impatt negattiv jirrieżaminaw 
regolarment il-metodoloġiji tagħhom u 
jinfurmaw lill-utenti dwar il-proċeduri 
applikabbli għal kull bidla materjali. Meta 
jintroduċu bidla materjali, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jiddivulgaw ir-raġunijiet għal din il-bidla u 
jispjegaw kif il-bidla hija konsistenti mal-
objettivi tal-parametri referenzjarji inizjali.

Or. en
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Emenda 76
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Biex tiġi żgurata konformità 
kontinwa mal-objettiv għat-tnaqqis tat-
tibdil fil-klima magħżul, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv jirrieżaminaw 
regolarment il-metodoloġiji tagħhom u 
jinfurmaw lill-utenti dwar il-proċeduri 
applikabbli għal kull bidla materjali. Meta 
jintroduċu bidla materjali, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jiddivulgaw ir-raġunijiet għal din il-bidla u 
jispjegaw kif il-bidla hija konsistenti mal-
objettivi tal-parametri referenzjarji inizjali.

(18) Biex tiġi żgurata l-preċiżjoni tal-
informazzjoni lill-investituri, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'impatt ambjentali pożittiv jirrieżaminaw 
regolarment il-metodoloġiji tagħhom u 
jinfurmaw lill-utenti dwar il-proċeduri 
applikabbli għal kull bidla materjali. Meta 
jintroduċu bidla materjali, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jiddivulgaw ir-raġunijiet għal din il-bidla u 
jispjegaw kif il-bidla hija konsistenti mal-
objettivi tal-parametri referenzjarji inizjali.

Or. en

Emenda 77
Neena Gill

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Biex tiġi żgurata konformità 
kontinwa mal-objettiv għat-tnaqqis tat-
tibdil fil-klima magħżul, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv jirrieżaminaw 
regolarment il-metodoloġiji tagħhom u 
jinfurmaw lill-utenti dwar il-proċeduri 
applikabbli għal kull bidla materjali. Meta 
jintroduċu bidla materjali, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jiddivulgaw ir-raġunijiet għal din il-bidla u 

(18) Biex tiġi żgurata konformità 
kontinwa mal-objettiv għat-tnaqqis tat-
tibdil fil-klima magħżul, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u tal-emissjonijiet 
negattivi tal-karbonju jirrieżaminaw 
regolarment il-metodoloġiji tagħhom u 
jinfurmaw lill-utenti dwar il-proċeduri 
applikabbli għal kull bidla materjali. Meta 
jintroduċu bidla materjali, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jiddivulgaw ir-raġunijiet għal din il-bidla u 
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jispjegaw kif il-bidla hija konsistenti mal-
objettivi tal-parametri referenzjarji inizjali.

jispjegaw kif il-bidla hija konsistenti mal-
objettivi tal-parametri referenzjarji inizjali.

Or. en

Emenda 78
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Biex tiġi żgurata konformità 
kontinwa mal-objettiv għat-tnaqqis tat-
tibdil fil-klima magħżul, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv jirrieżaminaw 
regolarment il-metodoloġiji tagħhom u 
jinfurmaw lill-utenti dwar il-proċeduri 
applikabbli għal kull bidla materjali. Meta 
jintroduċu bidla materjali, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jiddivulgaw ir-raġunijiet għal din il-bidla u 
jispjegaw kif il-bidla hija konsistenti mal-
objettivi tal-parametri referenzjarji inizjali.

(18) Biex tiġi żgurata konformità 
kontinwa mal-objettiv għat-tnaqqis tat-
tibdil fil-klima magħżul, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u ta' tnaqqis nett 
tal-emissjonijiet jirrieżaminaw regolarment 
il-metodoloġiji tagħhom u jinfurmaw lill-
utenti dwar il-proċeduri applikabbli għal 
kull bidla materjali. Meta jintroduċu bidla 
materjali, jenħtieġ li l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji jiddivulgaw ir-
raġunijiet għal din il-bidla u jispjegaw kif 
il-bidla hija konsistenti mal-objettivi tal-
parametri referenzjarji inizjali.

Or. en

Emenda 79
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Biex tiġi żgurata konformità 
kontinwa mal-objettiv għat-tnaqqis tat-
tibdil fil-klima magħżul, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv jirrieżaminaw 
regolarment il-metodoloġiji tagħhom u 

(18) Biex tiġi żgurata konformità 
kontinwa mal-objettiv għat-tnaqqis tat-
tibdil fil-klima magħżul, jenħtieġ li l-
amministraturi ta' parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u tat-tranżizzjoni 
klimatika jirrieżaminaw regolarment il-
metodoloġiji tagħhom u jinfurmaw lill-
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jinfurmaw lill-utenti dwar il-proċeduri 
applikabbli għal kull bidla materjali. Meta 
jintroduċu bidla materjali, jenħtieġ li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
jiddivulgaw ir-raġunijiet għal din il-bidla u 
jispjegaw kif il-bidla hija konsistenti mal-
objettivi tal-parametri referenzjarji inizjali.

utenti dwar il-proċeduri applikabbli għal 
kull bidla materjali. Meta jintroduċu bidla 
materjali, jenħtieġ li l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji jiddivulgaw ir-
raġunijiet għal din il-bidla u jispjegaw kif 
il-bidla hija konsistenti mal-objettivi tal-
parametri referenzjarji inizjali.

Or. en

Emenda 80
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza 
u li jiġi żgurat livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
biex tispeċifika aktar il-kontenut minimu 
tal-obbligi ta' divulgazzjoni li l-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
li jqisu l-objettivi ESG għandhom ikunu 
suġġetti għalihom, u biex tispeċifika l-
istandards minimi għall-armonizzazzjoni 
tal-metodoloġija tal-parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
inklużi l-metodu għall-kalkolu tal-
emissjonijiet tal-karbonju u l-iffrankar 
tal-karbonju assoċjati mal-użu tal-assi 
sottostanti, filwaqt li jitqiesu l-metodi tal-
Impronta Ambjentali tal-Prodotti u tal-
Organizzazzjoni kif definit fil-punti (a) u 
(b) tal-punt 2 tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE31 . Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
espert, u li dawn il-konsultazzjonijiet 
jitwettqu f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali 

imħassar
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dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex 
tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-
tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti 
kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 
aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi
ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.

_________________

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE tad-
9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi 
komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-
prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 
L 124, 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Emenda 81
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 
li jiġi żgurat livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-
obbligi ta' divulgazzjoni li l-amministraturi 
tal-parametri referenzjarji li jqisu l-
objettivi ESG għandhom ikunu suġġetti 
għalihom, u biex tispeċifika l-istandards 
minimi għall-armonizzazzjoni tal-
metodoloġija tal-parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv, inklużi l-
metodu għall-kalkolu tal-emissjonijiet tal-
karbonju u l-iffrankar tal-karbonju 

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 
li jiġi żgurat livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-
obbligi ta' divulgazzjoni relatati mal-ESG
li l-amministraturi tal-parametri 
referenzjarji għandhom ikunu suġġetti 
għalihom, u biex tispeċifika l-istandards 
minimi għall-armonizzazzjoni tal-
metodoloġija tal-parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u tat-tranżizzjoni 
klimatika. Jenħtieġ li l-Kummissjoni ma 
tippreskrivix metodu speċifiku, iżda 
jenħtieġ li jiġi żgurat li l-metodi kollha 
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assoċjati mal-użu tal-assi sottostanti, 
filwaqt li jitqiesu l-metodi tal-Impronta 
Ambjentali tal-Prodotti u tal-
Organizzazzjoni kif definit fil-punti (a) u 
(b) tal-punt 2 tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE31 . Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
espert, u li dawn il-konsultazzjonijiet 
jitwettqu f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex 
tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-
tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti 
kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 
aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 
ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.

jkunu robusti u bbażati fuq l-evidenza. 
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 
inkluż fil-livell espert, u li dawn il-
konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin 
bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 
tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 
delegati.

_________________

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE tad-
9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi 
komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-
prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 
L 124, 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Emenda 82
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 
li jiġi żgurat livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 
li jiġi żgurat livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
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tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-
obbligi ta' divulgazzjoni li l-amministraturi 
tal-parametri referenzjarji li jqisu l-
objettivi ESG għandhom ikunu suġġetti 
għalihom, u biex tispeċifika l-istandards 
minimi għall-armonizzazzjoni tal-
metodoloġija tal-parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv, inklużi l-
metodu għall-kalkolu tal-emissjonijiet tal-
karbonju u l-iffrankar tal-karbonju 
assoċjati mal-użu tal-assi sottostanti, 
filwaqt li jitqiesu l-metodi tal-Impronta 
Ambjentali tal-Prodotti u tal-
Organizzazzjoni kif definit fil-punti (a) u 
(b) tal-punt 2 tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE31 . Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
espert, u li dawn il-konsultazzjonijiet 
jitwettqu f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex 
tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-
tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti 
kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 
aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 
ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.

tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-
obbligi ta' divulgazzjoni li l-amministraturi 
tal-parametri referenzjarji għandhom ikunu 
suġġetti għalihom, u biex tispeċifika l-
istandards minimi għall-valutazzjoni tar-
riskji tal-ESG u l-integrazzjoni ta' 
indikaturi armonizzati tal-ekonomija 
ċirkolari fil-metodoloġija tal-parametri 
referenzjarji, inklużi l-metodu għall-
kalkolu tal-impatt ambjentali nett assoċjat
mal-użu tal-assi sottostanti, filwaqt li 
jitqiesu l-metodi tal-Impronta Ambjentali 
tal-Prodotti u tal-Organizzazzjoni kif 
definit fil-punti (a) u (b) tal-punt 2 tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2013/179/UE31 u tal-indikaturi tal-
ekonomija ċirkolari li għandhom jiġu 
żviluppati f'konformità mal-Pjattaforma 
ta' Monitoraġġ għall-Ekonomija Ċirkolari 
tal-Kummissjoni u fil-Pjan ta' Azzjoni 
għall-Ekonomija Ċirkolari tal-
Kummissjoni. Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' 
tħejjija tagħha, inkluż fil-livell espert, u li 
dawn il-konsultazzjonijiet jitwettqu 
f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 
B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin 
bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 
tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 
delegati.

_________________ _________________

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE tad-
9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi 
komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-
prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 
L 124, 4.5.2013, p. 1).

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE tad-
9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi 
komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-
prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 
L 124, 4.5.2013, p. 1).
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Or. en

Emenda 83
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 
li jiġi żgurat livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-
obbligi ta' divulgazzjoni li l-amministraturi 
tal-parametri referenzjarji li jqisu l-
objettivi ESG għandhom ikunu suġġetti 
għalihom, u biex tispeċifika l-istandards 
minimi għall-armonizzazzjoni tal-
metodoloġija tal-parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv, inklużi l-
metodu għall-kalkolu tal-emissjonijiet tal-
karbonju u l-iffrankar tal-karbonju 
assoċjati mal-użu tal-assi sottostanti, 
filwaqt li jitqiesu l-metodi tal-Impronta 
Ambjentali tal-Prodotti u tal-
Organizzazzjoni kif definit fil-punti (a) u 
(b) tal-punt 2 tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE31 . Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
espert, u li dawn il-konsultazzjonijiet 
jitwettqu f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex 
tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-
tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti 
kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 
aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 
li jiġi żgurat livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-
obbligi ta' divulgazzjoni li l-amministraturi 
tal-parametri referenzjarji li jqisu l-
objettivi ESG għandhom ikunu suġġetti 
għalihom, u biex tispeċifika l-istandards 
minimi għall-armonizzazzjoni tal-
metodoloġija tal-parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u ta' tnaqqis nett 
tal-emissjonijiet, inklużi l-metodu għall-
kalkolu tal-emissjonijiet tal-karbonju u l-
iffrankar tal-karbonju assoċjati mal-użu tal-
assi sottostanti, filwaqt li jitqiesu l-metodi 
tal-Impronta Ambjentali tal-Prodotti u tal-
Organizzazzjoni kif definit fil-punti (a) u 
(b) tal-punt 2 tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE31 . Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
espert, li hija tqis il-progress, u r-
rilevanza, ta' proposti oħra fi ħdan il-Pjan 
ta' Azzjoni dwar "Finanzjament tat-
Tkabbir Sostenibbli" u li dawn il-
konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin 
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ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.

bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 
tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 
delegati.

_________________ _________________

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE tad-
9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi 
komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-
prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 
L 124, 4.5.2013, p. 1).

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE tad-
9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi 
komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-
prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 
L 124, 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Emenda 84
Anne Sander

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 
li jiġi żgurat livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-
obbligi ta' divulgazzjoni li l-amministraturi 
tal-parametri referenzjarji li jqisu l-
objettivi ESG għandhom ikunu suġġetti 
għalihom, u biex tispeċifika l-istandards 
minimi għall-armonizzazzjoni tal-
metodoloġija tal-parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv, inklużi l-metodu 
għall-kalkolu tal-emissjonijiet tal-karbonju 
u l-iffrankar tal-karbonju assoċjati mal-użu 
tal-assi sottostanti, filwaqt li jitqiesu l-
metodi tal-Impronta Ambjentali tal-
Prodotti u tal-Organizzazzjoni kif definit 
fil-punti (a) u (b) tal-punt 2 tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 
li jiġi żgurat livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-
obbligi ta' divulgazzjoni li l-amministraturi 
tal-parametri referenzjarji li jqisu l-
objettivi ESG għandhom ikunu suġġetti 
għalihom, u biex tispeċifika l-istandards 
minimi għall-armonizzazzjoni tal-
metodoloġija tal-parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv, inklużi l-metodu 
għall-kalkolu tal-emissjonijiet tal-karbonju 
u l-iffrankar tal-karbonju assoċjati mal-użu 
tal-assi sottostanti, filwaqt li jitqiesu l-
metodi tal-Impronta Ambjentali tal-
Prodotti u tal-Organizzazzjoni kif definit 
fil-punti (a) u (b) tal-punt 2 tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
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2013/179/UE31. Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' 
tħejjija tagħha, inkluż fil-livell espert, u li 
dawn il-konsultazzjonijiet jitwettqu 
f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 
B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin 
bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 
tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 
delegati.

2013/179/UE31. Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet miftuħa u pubbliċi
xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha fuq 
kull att delegat, inkluż fil-livell espert, u li 
dawn il-konsultazzjonijiet jitwettqu 
f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 
B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin 
bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 
tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 
delegati.

_________________ _________________

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2013/179/UE tad-9 ta' April 2013 dwar l-
użu ta' metodi komuni għall-kejl u l-
komunikazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali 
taċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodotti u ta' 
organizzazzjonijiet (ĠU L 124, 4.5.2013, 
p. 1).

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2013/179/UE tad-9 ta' April 2013 dwar l-
użu ta' metodi komuni għall-kejl u l-
komunikazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali 
taċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodotti u ta' 
organizzazzjonijiet (ĠU L 124, 4.5.2013, 
p. 1).

Or. fr

Emenda 85
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 
li jiġi żgurat livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-
obbligi ta' divulgazzjoni li l-amministraturi 
tal-parametri referenzjarji li jqisu l-

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 
li jiġi żgurat livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-
obbligi ta' divulgazzjoni li l-amministraturi 
tal-parametri referenzjarji li jqisu l-
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objettivi ESG għandhom ikunu suġġetti 
għalihom, u biex tispeċifika l-istandards 
minimi għall-armonizzazzjoni tal-
metodoloġija tal-parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv, inklużi l-metodu 
għall-kalkolu tal-emissjonijiet tal-karbonju 
u l-iffrankar tal-karbonju assoċjati mal-użu 
tal-assi sottostanti, filwaqt li jitqiesu l-
metodi tal-Impronta Ambjentali tal-
Prodotti u tal-Organizzazzjoni kif definit 
fil-punti (a) u (b) tal-punt 2 tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2013/179/UE31 . Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' 
tħejjija tagħha, inkluż fil-livell espert, u li 
dawn il-konsultazzjonijiet jitwettqu 
f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 
B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin 
bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 
tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 
delegati.

objettivi ESG għandhom ikunu suġġetti 
għalihom, u biex tispeċifika l-istandards 
minimi għall-armonizzazzjoni tal-
metodoloġija tal-parametri referenzjarji tat-
tranżizzjoni klimatika u b'livell ta' 
karbonju b'impatt negattiv, inklużi l-
metodu għall-kalkolu tal-emissjonijiet tal-
karbonju u l-iffrankar tal-karbonju 
assoċjati mal-użu tal-assi sottostanti, 
filwaqt li jitqiesu l-metodi tal-Impronta 
Ambjentali tal-Prodotti u tal-
Organizzazzjoni kif definit fil-punti (a) u 
(b) tal-punt 2 tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE31 . Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
espert, u li dawn il-konsultazzjonijiet 
jitwettqu f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex 
tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-
tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti 
kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 
aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 
ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.

_________________ _________________

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE tad-
9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi 
komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-
prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 
L 124, 4.5.2013, p. 1).

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE tad-
9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi 
komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-
prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 
L 124, 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Emenda 86
Neena Gill

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 
li jiġi żgurat livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-
obbligi ta' divulgazzjoni li l-amministraturi 
tal-parametri referenzjarji li jqisu l-
objettivi ESG għandhom ikunu suġġetti 
għalihom, u biex tispeċifika l-istandards 
minimi għall-armonizzazzjoni tal-
metodoloġija tal-parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv, inklużi l-
metodu għall-kalkolu tal-emissjonijiet tal-
karbonju u l-iffrankar tal-karbonju 
assoċjati mal-użu tal-assi sottostanti, 
filwaqt li jitqiesu l-metodi tal-Impronta 
Ambjentali tal-Prodotti u tal-
Organizzazzjoni kif definit fil-punti (a) u 
(b) tal-punt 2 tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE31 . Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
espert, u li dawn il-konsultazzjonijiet 
jitwettqu f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex 
tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-
tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti 
kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 
aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 
ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 
li jiġi żgurat livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-
obbligi ta' divulgazzjoni li l-amministraturi 
tal-parametri referenzjarji li jqisu l-
objettivi ESG għandhom ikunu suġġetti 
għalihom, u biex tispeċifika l-istandards 
minimi għall-armonizzazzjoni tal-
metodoloġija tal-parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u tal-emissjonijiet 
negattivi tal-karbonju, inklużi l-metodu 
għall-kalkolu tal-emissjonijiet tal-karbonju 
u l-iffrankar tal-karbonju assoċjati mal-użu 
tal-assi sottostanti, filwaqt li jitqiesu l-
metodi tal-Impronta Ambjentali tal-
Prodotti u tal-Organizzazzjoni kif definit 
fil-punti (a) u (b) tal-punt 2 tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2013/179/UE31 . Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' 
tħejjija tagħha, inkluż fil-livell espert, u li 
dawn il-konsultazzjonijiet jitwettqu 
f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 
B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin 
bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 
tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 
delegati.

_________________ _________________

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE tad-
9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi 
komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-
prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja 

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE tad-
9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi 
komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-
prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja 
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ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 
L 124, 4.5.2013, p. 1).

ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 
L 124, 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Emenda 87
Paul Tang

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 
li jiġi żgurat livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-
obbligi ta' divulgazzjoni li l-amministraturi 
tal-parametri referenzjarji li jqisu l-
objettivi ESG għandhom ikunu suġġetti 
għalihom, u biex tispeċifika l-istandards 
minimi għall-armonizzazzjoni tal-
metodoloġija tal-parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv, inklużi l-metodu 
għall-kalkolu tal-emissjonijiet tal-karbonju 
u l-iffrankar tal-karbonju assoċjati mal-użu 
tal-assi sottostanti, filwaqt li jitqiesu l-
metodi tal-Impronta Ambjentali tal-
Prodotti u tal-Organizzazzjoni kif definit 
fil-punti (a) u (b) tal-punt 2 tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2013/179/UE31 . Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' 
tħejjija tagħha, inkluż fil-livell espert, u li 
dawn il-konsultazzjonijiet jitwettqu 
f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 
B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin 

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 
li jiġi żgurat livell xieraq ta' 
armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-
obbligi ta' divulgazzjoni li l-amministraturi 
tal-parametri referenzjarji li jqisu l-
objettivi ESG għandhom ikunu suġġetti 
għalihom, u biex tispeċifika l-istandards 
minimi għall-armonizzazzjoni tal-
metodoloġija tal-parametri referenzjarji 
b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv, inklużi l-metodu 
għall-kalkolu tal-emissjonijiet tal-karbonju 
u l-iffrankar tal-karbonju assoċjati mal-użu 
tal-assi sottostanti, filwaqt li jitqiesu l-
metodi tal-Impronta Ambjentali tal-
Prodotti u tal-Organizzazzjoni kif definit 
fil-punti (a) u (b) tal-punt 2 tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2013/179/UE31 . Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet pubbliċi xierqa matul il-
ħidma ta' tħejjija tagħha, u li dawn il-
konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin 



AM\1167632MT.docx 47/129 PE629.650v01-00

MT

bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 
tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 
delegati.

bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 
tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 
delegati.

_________________ _________________

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE tad-
9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi 
komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-
prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 
L 124, 4.5.2013, p. 1).

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE tad-
9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi 
komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-
prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 
L 124, 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Emenda 88
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Id-data użata għal parametri 
referenzjarji rregolati tad-data jenħtieġ li 
tkun ġejja jew direttament minn post tan-
negozjar jew minn mekkaniżmu ta' 
rappurtar approvat jew minn 
intermedjarju, sakemm dan l-
intermedjarju ma jkollu l-ebda 
diskrezzjoni biex jibdel id-data tal-input.

Or. en

Emenda 89
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) 'parametru referenzjarju b' livell 
baxx ta' karbonju' tfisser parametru 
referenzjarju fejn l-assi sottostanti, għall-
finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' dan il-
paragrafu, jintgħażlu sabiex il-portafoll 
tal-parametru referenzjarju li jirriżulta 
jkollu inqas emissjonijiet ta' karbonju 
meta mqabbel mal-assi li jinkludu 
parametru referenzjarju standard 
ponderat għall-kapital u li huwa mibni 
skont l-istandards stabbiliti fl-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 19a(2);

(23a) 'parametru referenzjarju allinjat 
mal-Ftehim ta' Pariġi' tfisser parametru 
referenzjarju ddiversifikat b'mod wiesa' li 
jfittex li jiżgura rappreżentazzjoni ta' suq 
partikolari kompatibbli ma' perkors tad-
dekarbonizzazzjoni bbażat fuq xenarju 
tal-klima assoċjat ma' tal-inqas 
probabbiltà ta' 75 % biex it-tisħin globali 
jiġi limitat għal ferm taħt it-2°C fl-aħħar 
tas-seklu 21, skont l-objettivi tal-Ftehim 
ta' Pariġi (b'kunsiderazzjoni tar-reviżjoni 
possibbli tal-mira tal-Ftehim ta' Pariġi 
biex it-tisħin globali jiġi limitat għal 1.5°C 
sal-aħħar tas-seklu 21 abbażi tal-evidenza 
ppreżentata fir-rapport speċjali ta' 
Ottubru tal-IPCC), u li huwa mibni skont 
l-istandards stabbiliti fl-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 19a(2). Tali 
parametri referenzjarji jingħataw 
ponderazzjoni ogħla mill-attivitajiet 
ekonomiċi li jikkontribwixxu biex iħaffu 
d-dekarbonizzazzjoni tas-suq partikolari, 
u jingħataw ponderazzjoni aktar baxxa 
mill-attivitajiet ekonomiċi maħsuba biex 
jonqsu f'suq dekarbonizzat, f'konformità 
mal-proporzjonijiet stabbiliti fil-perkors 
tad-dekarbonizzazzjoni magħżul;

Or. en

Emenda 90
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) 'parametru referenzjarju b' livell 
baxx ta' karbonju' tfisser parametru 
referenzjarju fejn l-assi sottostanti, għall-
finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' dan il-
paragrafu, jintgħażlu sabiex il-portafoll 

(23a) 'parametru referenzjarju b' livell 
baxx ta' karbonju' tfisser parametru 
referenzjarju li fih l-assi sottostanti 
jintgħażlu sabiex l-attivitajiet tagħhom 
ikunu konsistenti ma' mira tat-tisħin ta' 
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tal-parametru referenzjarju li jirriżulta 
jkollu inqas emissjonijiet ta' karbonju 
meta mqabbel mal-assi li jinkludu 
parametru referenzjarju standard 
ponderat għall-kapital u li huwa mibni 
skont l-istandards stabbiliti fl-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 19a(2);

Pariġi ta' 1.5°C, li huwa mibni skont l-
istandards stabbiliti fl-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 19a(2), u li fih il-
portafoll tal-assi sottostanti mhuwiex 
espost għal kumpaniji involuti f'xi waħda 
mill-attivitajiet ekonomiċi li ġejjin:

- l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, id-
distribuzzjoni u l-ipproċessar tal-
karburanti fossili;

il-kostruzzjoni u l-manutenzjoni ta' 
impjanti tal-enerġija li jaħarqu 
karburanti fossili;

- il-kostruzzjoni, l-operat u l-
manutenzjoni ta' infrastruttura tal-
avjazzjoni;

Or. en

Emenda 91
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) 'parametru referenzjarju b' livell 
baxx ta' karbonju' tfisser parametru 
referenzjarju fejn l-assi sottostanti, għall-
finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' dan il-paragrafu, 
jintgħażlu sabiex il-portafoll tal-
parametru referenzjarju li jirriżulta jkollu 
inqas emissjonijiet ta' karbonju meta 
mqabbel mal-assi li jinkludu parametru 
referenzjarju standard ponderat għall-
kapital u li huwa mibni skont l-istandards 
stabbiliti fl-atti delegati msemmija fl-
Artikolu 19a(2);

(23a) 'parametru referenzjarju b' livell 
baxx ta' karbonju' tfisser parametru 
referenzjarju fejn l-assi sottostanti, għall-
finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' dan il-paragrafu, 
jintgħażlu, jiġu pponderati jew esklużi fuq 
il-bażi li dawn għandhom emissjonijiet ta' 
karbonju aktar baxxi mill-assi sottostanti
li jinkludu indiċi prinċipali speċifikat, u li 
huwa mibni skont l-istandards stabbiliti fl-
atti delegati msemmija fl-Artikolu 19a(2).
L-indiċi prinċipali huwa indiċi li 
jiddefinixxi l-ġbir sottostanti ta' assi 
disponibbli għall-inklużjoni fi ħdan 
parametru referenzjarju, qabel ma jiġi 
applikat kwalunkwe kriterju ta' 
ponderazzjoni, għażla jew esklużjoni;
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Or. en

Emenda 92
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) ‘parametru referenzjarju b' livell 
baxx ta' karbonju' tfisser parametru 
referenzjarju fejn l-assi sottostanti, għall-
finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' dan il-paragrafu, 
jintgħażlu sabiex il-portafoll tal-parametru 
referenzjarju li jirriżulta jkollu inqas 
emissjonijiet ta' karbonju meta mqabbel 
mal-assi li jinkludu parametru 
referenzjarju standard ponderat għall-
kapital u li huwa mibni skont l-istandards 
stabbiliti fl-atti delegati msemmija fl-
Artikolu 19a(2);

23a. ‘parametru referenzjarju b' livell 
baxx ta' karbonju' tfisser parametru 
referenzjarju fejn l-assi sottostanti, għall-
finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' dan il-paragrafu, 
jintgħażlu sabiex il-portafoll tal-parametru 
referenzjarju li jirriżulta jkollu inqas 
emissjonijiet ta' karbonju meta mqabbel 
mal-parametri li jużaw l-istess 
metodoloġija, iżda li ma jqisx l-
emissjonijiet tal-karbonju u li huwa mibni 
skont l-istandards minimi stabbiliti fl-atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 19a(2) jew 
fil-livelli kkummerċjalizzati bħala tali;

Or. fr

Emenda 93
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) 'parametru referenzjarju b' livell 
baxx ta' karbonju' tfisser parametru 
referenzjarju fejn l-assi sottostanti, għall-
finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' dan il-paragrafu, 
jintgħażlu sabiex il-portafoll tal-
parametru referenzjarju li jirriżulta jkollu 
inqas emissjonijiet ta' karbonju meta 
mqabbel mal-assi li jinkludu parametru 

(23a) 'parametru referenzjarju b'impatt 
ambjentali pożittiv' tfisser parametru 
referenzjarju fejn l-assi sottostanti, għall-
finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' dan il-paragrafu, 
jintgħażlu fuq il-bażi li l-impronta 
ambjentali netta tagħhom tkun pożittiva u 
li huwa mibni skont l-istandards stabbiliti 
fl-atti delegati msemmija fl-
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referenzjarju standard ponderat għall-
kapital u li huwa mibni skont l-istandards 
stabbiliti fl-atti delegati msemmija fl-
Artikolu 19a(2);

Artikolu 19a(2);

Or. en

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

Emenda 94
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) 'parametru referenzjarju b' livell 
baxx ta' karbonju' tfisser parametru 
referenzjarju fejn l-assi sottostanti, għall-
finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' dan il-paragrafu, 
jintgħażlu sabiex il-portafoll tal-parametru 
referenzjarju li jirriżulta jkollu inqas
emissjonijiet ta' karbonju meta mqabbel 
mal-assi li jinkludu parametru referenzjarju 
standard ponderat għall-kapital u li huwa 
mibni skont l-istandards stabbiliti fl-atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 19a(2);

(23a) 'Parametru referenzjarju tat-
tranżizzjoni klimatika' tfisser parametru 
referenzjarju fejn l-assi sottostanti, għall-
finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' dan il-paragrafu, 
jintgħażlu sabiex il-portafoll tal-parametru 
referenzjarju li jirriżulta jkollu 
emissjonijiet ta' gassijiet serra meta 
mqabbel mal-assi li jinkludu parametru 
referenzjarju standard ponderat għall-
kapital u li huwa mibni skont l-istandards 
stabbiliti fl-atti delegati msemmija fl-
Artikolu 19a(2);

Or. en

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

Emenda 95
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(23b) 'parametru referenzjarju b'livell 
ta' karbonju b'impatt pożittiv' tfisser 
parametru referenzjarju fejn l-assi 
sottostanti, għall-finijiet tal-punt 1(b)(ii) 
ta' dan il-paragrafu, jintgħażlu fuq il-bażi 
li l-iffrankar ta' emissjonijiet ta' karbonju 
tagħhom jaqbeż l-impronta ta' karbonju 
tal-assi u li huwa mibni skont l-istandards 
stabbiliti fl-atti delegati msemmija fl-
Artikolu 19a(2).;

imħassar

Or. en

Emenda 96
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) 'parametru referenzjarju b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv' tfisser 
parametru referenzjarju fejn l-assi 
sottostanti, għall-finijiet tal-punt 1(b)(ii) 
ta' dan il-paragrafu, jintgħażlu fuq il-bażi 
li l-iffrankar ta' emissjonijiet ta' karbonju 
tagħhom jaqbeż l-impronta ta' karbonju 
tal-assi u li huwa mibni skont l-istandards 
stabbiliti fl-atti delegati msemmija fl-
Artikolu 19a(2).;

(23b) 'parametru referenzjarju tat-
tranżizzjoni klimatika' tfisser parametru 
referenzjarju li jissodisfa r-rekwiżiti kollha 
li ġejjin:

(i) l-assi sottostanti magħżula għall-
parametru referenzjarju huma projettati 
biex jiġu allinjati mal-Ftehim ta' Pariġi 
biex it-tisħin globali jiġi limitat għal 
1.5°C;

(ii) il-pjanijiet tal-emittenti tal-assi għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet iridu jinkludu 
miri li jistgħu jitkejlu u miri bbażati fuq 
iż-żmien li jkunu robusti u bbażati fuq l-
evidenza;

(iii) il-kumpaniji responsabbli mill-assi 
sottostanti implimentaw pjanijiet għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet li huma fid-
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dettall u disaggregati sal-livell tal-assi 
fiżiċi individwali biex jippermettu li 
jingħata ġudizzju dwarhom;

(iv) l-emittenti tal-assi jenħtiġilhom 
jirrapportaw kull sena dwar il-progress li 
jkun sar lejn dawn il-miri;

(v) il-parametru referenzjarju huwa mibni 
skont l-istandards stabbiliti fl-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 19a(2).";

Or. en

Emenda 97
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) 'parametru referenzjarju b'livell 
ta' karbonju b'impatt pożittiv' tfisser 
parametru referenzjarju fejn l-assi 
sottostanti, għall-finijiet tal-punt 1(b)(ii) 
ta' dan il-paragrafu, jintgħażlu fuq il-bażi 
li l-iffrankar ta' emissjonijiet ta' karbonju 
tagħhom jaqbeż l-impronta ta' karbonju 
tal-assi u li huwa mibni skont l-istandards 
stabbiliti fl-atti delegati msemmija fl-
Artikolu 19a(2).;

(23b) imħassar

Or. en

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

Emenda 98
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) 'parametru referenzjarju b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv' tfisser 
parametru referenzjarju fejn l-assi 
sottostanti, għall-finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' 
dan il-paragrafu, jintgħażlu fuq il-bażi li l-
iffrankar ta' emissjonijiet ta' karbonju
tagħhom jaqbeż l-impronta ta' karbonju 
tal-assi u li huwa mibni skont l-istandards 
stabbiliti fl-atti delegati msemmija fl-
Artikolu 19a(2).;

(23b) 'parametru referenzjarju ta' tnaqqis 
nett tal-emissjonijiet' tfisser parametru 
referenzjarju fejn l-assi sottostanti, għall-
finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' dan il-paragrafu, 
jintgħażlu fuq il-bażi li l-kontribuzzjoni 
tal-assi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
karbonju tkun ogħa mill-emissjoni, u li 
huwa mibni skont l-istandards stabbiliti fl-
atti delegati msemmija fl-Artikolu 19a(2).;

Or. en

Emenda 99
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) ‘parametru referenzjarju b'livell ta'
karbonju b'impatt pożittiv' tfisser 
parametru referenzjarju fejn l-assi 
sottostanti, għall-finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' 
dan il-paragrafu, jintgħażlu fuq il-bażi li l-
iffrankar ta' emissjonijiet ta' karbonju 
tagħhom jaqbeż l-impronta ta' karbonju tal-
assi u li huwa mibni skont l-istandards 
stabbiliti fl-atti delegati msemmija fl-
Artikolu 19a(2).";

(23b) ‘parametru referenzjarju b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv' tfisser 
parametru referenzjarju fejn l-assi 
sottostanti, għall-finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' 
dan il-paragrafu, jintgħażlu fuq il-bażi li l-
iffrankar ta' emissjonijiet ta' karbonju 
tagħhom jaqbeż l-impronta ta' karbonju tal-
assi u li huwa mibni skont l-istandards 
minimi stabbiliti fl-atti delegati msemmija 
fl-Artikolu 19a(2).";

Or. fr

Emenda 100
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) 'parametru referenzjarju b'livell ta' 
karbonju b'impatt pożittiv' tfisser parametru 
referenzjarju fejn l-assi sottostanti, għall-
finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' dan il-paragrafu, 
jintgħażlu fuq il-bażi li l-iffrankar ta' 
emissjonijiet ta' karbonju tagħhom jaqbeż 
l-impronta ta' karbonju tal-assi u li huwa 
mibni skont l-istandards stabbiliti fl-atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 19a(2).;

(23b) 'parametru referenzjarju b'livell ta' 
karbonju b'impatt negattiv' tfisser 
parametru referenzjarju fejn l-assi 
sottostanti, għall-finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' 
dan il-paragrafu, jintgħażlu fuq il-bażi li l-
iffrankar ta' emissjonijiet ta' karbonju 
tagħhom jaqbeż l-impronta ta' karbonju tal-
assi u li huwa mibni skont l-istandards 
stabbiliti fl-atti delegati msemmija fl-
Artikolu 19a(2).;

Or. en

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

Emenda 101
Neena Gill

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) 'parametru referenzjarju b'livell 
ta' karbonju b'impatt pożittiv' tfisser 
parametru referenzjarju fejn l-assi 
sottostanti, għall-finijiet tal-punt 1(b)(ii) 
ta' dan il-paragrafu, jintgħażlu fuq il-bażi 
li l-iffrankar ta' emissjonijiet ta' karbonju 
tagħhom jaqbeż l-impronta ta' karbonju 
tal-assi u li huwa mibni skont l-istandards 
stabbiliti fl-atti delegati msemmija fl-
Artikolu 19a(2).;

(23b) "parametri referenzjarji tal-
emissjonijiet negattivi tal-karbonju" 
tfisser li l-kumpaniji tal-indiċi, bħala 
portafoll, jipproduċu prodotti b'mod li 
jelimina aktar karbonju mill-arja milli 
dawn jarmu. Dan ifisser li l-komponenti 
tal-indiċi se jkollhom jagħtu prova li 
huma jibbilanċjaw l-emissjonijiet 
residwali kollha tagħhom b'eliminazzjoni 
tal-karbonju (meta mqabbla mal-mod 
tradizzjonali ta' produzzjoni tal-prodotti).

Or. en

Emenda 102
Matt Carthy
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23ba) "Parametru referenzjarju tat-
tranżizzjoni klimatika" tfisser parametru 
referenzjarju fejn l-assi sottostanti 
jintgħażlu fuq il-bażi li ħadu mira bbażata 
fuq ix-xjenza ċara, pubblika, li tista' 
titkejjel u marbuta biż-żmien u l-pjan ta' 
implimentazzjoni dettaljat relatat fil-livell 
tal-assi biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra tagħhom skont perkors tad-
dekarbonizzazzjoni bbażat fuq xenarju 
tal-klima assoċjat ma' tal-inqas 
probabbiltà ta' 75 % biex it-tisħin globali 
jiġi limitat għal ferm taħt it-2°C fl-aħħar 
tas-seklu 21, skont l-objettivi tal-Ftehim 
ta' Pariġi (b'kunsiderazzjoni tar-reviżjoni 
possibbli tal-mira tal-Ftehim ta' Pariġi 
biex it-tisħin globali jiġi limitat għal 1.5°C 
sal-aħħar tas-seklu 21 abbażi tal-evidenza 
ppreżentata fir-rapport speċjali ta' 
Ottubru tal-IPCC) u rapport annwali 
dwar il-progress li jkun sar lejn l-ilħuq 
tal-mira.

Or. en

Emenda 103
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fit-tfassil tal-livelli msemmija fil-
punti 23a u 23b, l-amministraturi tal-
livelli jenħtieġ li jkollhom biżżejjed 
flessibbiltà biex ifasslu l-formula għall-
kalkolu tal-metodoloġija tagħhom sabiex 
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jitqiesu l-evoluzzjoni rapida tal-parametri 
tas-sostenibbiltà u t-teknoloġiji li jkejlu 
dawn il-parametri.

Or. fr

Emenda 104
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 24a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Artikolu 3(1) huwa emendat kif 
ġej:

(a) il-punt 24a huwa sostitwit

"(a) data tal-input ikkontribwita 
kompletament minn:"

il-punt 24(a)(vii) huwa sostitwit:

"(viii) fornitur tas-servizzi li l-
amministratur tal-parametri referenzjarji 
jkun esternalizzalu l-ġbir tad-data skont l-
Artikolu 10, bl-eċċezzjoni tal-
Artikolu 10(3)(f), sakemm il-fornitur tas-
servizzi jirċievi d-data kompletament minn 
entità msemmija fil-punti (i) sa (vi);"

Or. en

Emenda 105
Paul Tang

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fl-Artikolu 3(1), jiżdied is-
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subparagrafu li ġej:

"1a) Sa erba' snin wara d-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament, il-fornituri tal-
parametri referenzjarji għandhom 
jiżguraw li l-parametri referenzjarji 
kollha pprovduti u ppubblikati jkunu 
allinjati bis-sħiħ mal-impenji tal-Ftehim 
ta' Pariġi dwar il-Klima hekk kif 
implimentati fil-liġi tal-Unjoni, u 
jkollhom livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv, fuq il-bażi ta' metodoloġija 
standardizzata li se tiġi żviluppata mill-
Kummissjoni f'att delegat li għandu jiġi 
ppubblikat mhux aktar tard minn sentejn 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
regolament. Il-Kummissjoni għandha tqis 
ukoll kif il-parametri referenzjarji jistgħu 
jkunu konformi ma' fatturi ambjentali, 
soċjali u ta' governanza oħra."

Or. en

Emenda 106
Neena Gill

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fl-Artikolu 11(1), jiżdied il-punt li 
ġej:

"(f) sal-2022, l-amministratur ta' 
parametri referenzjarji kritiċi u sinifikanti 
għandu juża data tal-input biss li tkun 
allinjata mal-impenji tal-Ftehim ta' Pariġi 
hekk kif implimentati fil-leġiżlazzjoni tal-
UE.";

Or. en

Emenda 107
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Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) spjegazzjoni dwar kif l-elementi 
ewlenin tal-metodoloġija stabbilita fil-
punt (a) jirriflettu fatturi ambjentali, soċjali 
jew ta' governanza ("ESG") għal kull 
parametru referenzjarju jew familja ta' 
parametri referenzjarji li jsegwu jew iqisu 
l-objettivi ESG;;

(d) spjegazzjoni dwar kif l-elementi 
ewlenin tal-metodoloġija stabbilita fil-
punt (a) jirriflettu fatturi ambjentali, soċjali 
jew ta' governanza ("ESG"), inklużi 
indikaturi ewlenin tal-ekonomija 
ċirkolari, bħall-emissjonijiet tas-CO2, 
emissjonijiet oħra, l-impatt fuq il-
bijodiversità, il-produzzjoni tal-iskart, l-
użu tal-enerġija, l-enerġija rinnovabbli, il-
materja prima, l-ilma, u l-użu dirett u 
indirett tal-art, li għandhom jiġu 
żviluppati f'konformità mal-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-
16 ta' Jannar 2018 dwar qafas ta' 
monitoraġġ għall-ekonomija ċirkolari;

Or. en

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

Emenda 108
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) spjegazzjoni dwar kif l-elementi 
ewlenin tal-metodoloġija stabbilita fil-
punt (a) jirriflettu fatturi ambjentali, soċjali 
jew ta' governanza ("ESG") għal kull 
parametru referenzjarju jew familja ta' 
parametri referenzjarji li jsegwu jew iqisu 
l-objettivi ESG;;

(d) spjegazzjoni dwar kif l-elementi 
ewlenin tal-metodoloġija stabbilita fil-
punt (a) jirriflettu fatturi ambjentali, soċjali 
jew ta' governanza ("ESG") għal kull 
parametru referenzjarju jew familja ta' 
parametri referenzjarji li huma ppreżentati 
bħala li jsegwu jew iqisu l-objettivi ESG;;

Or. en
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Emenda 109
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) spjegazzjoni dwar kif l-elementi 
ewlenin tal-metodoloġija stabbilita fil-
punt (a) jirriflettu fatturi ambjentali, soċjali 
jew ta' governanza ("ESG") għal kull 
parametru referenzjarju jew familja ta' 
parametri referenzjarji li jsegwu jew iqisu 
l-objettivi ESG;;

(d) spjegazzjoni dwar kif l-elementi 
ewlenin tal-metodoloġija stabbilita fil-
punt (a) jirriflettu fatturi ambjentali, soċjali 
jew ta' governanza ("ESG") għal kull 
parametru referenzjarju jew familja ta' 
parametri referenzjarji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-ħtieġa li l-enfasi għat-tħassib ta' ESG issir aspett integrali tat-
tranżazzjonijiet kummerċjali kollha fis-sistema finanzjarja, minflok ma tiġi rrelegata għal 
niċċa.

Emenda 110
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) spjegazzjoni dwar kif l-elementi 
ewlenin tal-metodoloġija stabbilita fil-
punt (a) jirriflettu fatturi ambjentali, soċjali 
jew ta' governanza ("ESG") għal kull 
parametru referenzjarju jew familja ta' 
parametri referenzjarji li jsegwu jew iqisu 
l-objettivi ESG;;

(d) spjegazzjoni dwar kif l-elementi 
ewlenin tal-metodoloġija stabbilita fil-
punt (a) jirriflettu fatturi ambjentali, soċjali 
jew ta' governanza ("ESG") għal kull 
parametru referenzjarju jew familja ta' 
parametri referenzjarji;

Or. en
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Emenda 111
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt aa (ġdid)
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) "(da) spjegazzjoni ta' kif il-
parametru referenzjarju jew familja ta' 
parametri referenzjarji jħallu impatt fuq 
il-klima, b'mod partikolari l-livell ta' 
allinjament tagħhom mal-objettivi tal-
Ftehim ta' Pariġi;";

Or. en

Emenda 112
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt aa (ġdid)
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) (da) "informazzjoni dwar il-livell 
ta' allinjament ma' kull parametru 
referenzjarju jew familja ta' parametri 
referenzjarji mal-għanijiet tal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima;";

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-ħtieġa li l-enfasi għat-tħassib ta' ESG issir aspett integrali tat-
tranżazzjonijiet kummerċjali kollha fis-sistema finanzjarja, minflok ma tiġi rrelegata għal 
niċċa.

Emenda 113
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Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar il-
kontenut minimu tal-ispjegazzjoni 
msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 1.;

2a. Wara li tkun ikkonsultat lill-
ESMA, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar il-
kontenut minimu tal-ispjegazzjoni 
msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 1. L-
atti delegati ma għandhomx jisforzaw lill-
amministraturi tal-parametri referenzjarji 
biex jiddivulgaw kwalunkwe 
informazzjoni li fin-natura tagħha tkun 
proprjetarja jew kunfidenzjali.

Or. en

Emenda 114
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar il-
kontenut minimu tal-ispjegazzjoni 
msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 1.;

2a. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar il-
kontenut minimu tal-ispjegazzjoni 
msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu, u li taġġorna l-gwida dwar 
id-dikjarazzjoni tal-parametru 
referenzjarju msemmija fl-Artikolu 27 
sabiex tinkludi referenzi għar-riskji tal-
ESG u l-indikaturi tas-sostenibbiltà.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar il-
kontenut minimu tal-ispjegazzjoni 
msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 1.;

2a. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar il-
kontenut minimu tal-ispjegazzjoni 
msemmija fil-punti (d) u (e) tal-
paragrafu 1 kif ukoll il-format standard li 
għandu jintuża.;

Or. en

Emenda 116
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv

Parametri referenzjarji tat-tranżizzjoni 
klimatika u b'livell ta' karbonju b'impatt 
negattiv

Or. en

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

Emenda 117
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
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Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u ta' tnaqqis nett tal-emissjonijiet

Or. en

(Din il-bidla fid-definizzjoni tapplika għall-proposta kollha)

Emenda 118
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv

Parametri referenzjarji allinjati ma' Pariġi 
u tat-tranżizzjoni klimatika

Or. en

Emenda 119
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u tat-tranżizzjoni klimatika

Or. en
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Emenda 120
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv

Parametri referenzjarji b'impatt ambjentali
pożittiv

Or. en

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

Emenda 121
Neena Gill

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u tal-emissjonijiet negattivi tal-
karbonju

Or. en

Emenda 122
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u ta' tnaqqis nett tal-emissjonijiet
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pożittiv

Or. en

Emenda 123
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u tat-tranżizzjoni klimatika

Or. en

Emenda 124
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 
karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv

Parametri referenzjarji b'impatt ambjentali
pożittiv

Or. en

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

Emenda 125
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
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Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III 
għandhom japplikaw sabiex ikun hemm, u 
jingħata kontribut għall-parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
flimkien mar-rekwiżiti tat-Titoli II, III u IV 
jew bħala sostitut għalihom.

(1) Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III 
għandhom japplikaw sabiex ikun hemm, u 
jingħata kontribut għall-parametri 
referenzjarji tat-tranżizzjoni klimatika jew
b'livell ta' karbonju b'impatt negattiv, 
flimkien mar-rekwiżiti tat-Titoli II, III u IV 
jew bħala sostitut għalihom.

Or. en

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

Emenda 126
Neena Gill

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III 
għandhom japplikaw sabiex ikun hemm, u 
jingħata kontribut għall-parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
flimkien mar-rekwiżiti tat-Titoli II, III u IV 
jew bħala sostitut għalihom.

(1) Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III 
għandhom japplikaw sabiex ikun hemm, u 
jingħata kontribut għall-parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju jew 
tal-emissjonijiet negattivi tal-karbonju, 
flimkien mar-rekwiżiti tat-Titoli II, III u IV 
jew bħala sostitut għalihom.

Or. en

Emenda 127
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(1) Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III 
għandhom japplikaw sabiex ikun hemm, u 
jingħata kontribut għall-parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
flimkien mar-rekwiżiti tat-Titoli II, III u IV 
jew bħala sostitut għalihom.

(1) Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III 
għandhom japplikaw sabiex ikun hemm, u 
jingħata kontribut għall-parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju jew 
ta' tnaqqis nett tal-emissjonijiet, flimkien 
mar-rekwiżiti tat-Titoli II, III u IV jew 
bħala sostitut għalihom.

Or. en

Emenda 128
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III 
għandhom japplikaw sabiex ikun hemm, u 
jingħata kontribut għall-parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
flimkien mar-rekwiżiti tat-Titoli II, III u IV 
jew bħala sostitut għalihom.

(1) Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III 
għandhom japplikaw sabiex ikun hemm, u 
jingħata kontribut għall-parametri 
referenzjarji allinjati ma' Pariġi jew tat-
tranżizzjoni klimatika, flimkien mar-
rekwiżiti tat-Titoli II, III u IV jew bħala 
sostitut għalihom.

Or. en

Emenda 129
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III 
għandhom japplikaw sabiex ikun hemm, u 
jingħata kontribut għall-parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 

(1) Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III 
għandhom japplikaw sabiex ikun hemm, u 
jingħata kontribut għall-parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju jew 
tat-tranżizzjoni klimatika, flimkien mar-
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flimkien mar-rekwiżiti tat-Titoli II, III u IV 
jew bħala sostitut għalihom.

rekwiżiti tat-Titoli II, III u IV jew bħala 
sostitut għalihom.

Or. en

Emenda 130
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III 
għandhom japplikaw sabiex ikun hemm, u 
jingħata kontribut għall-parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
flimkien mar-rekwiżiti tat-Titoli II, III u IV 
jew bħala sostitut għalihom.

(1) Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III 
għandhom japplikaw sabiex ikun hemm, u 
jingħata kontribut għall-parametri 
referenzjarji b'impatt ambjentali pożittiv, 
flimkien mar-rekwiżiti tat-Titoli II, III u IV 
jew bħala sostitut għalihom.

Or. en

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

Emenda 131
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
istandards minimi għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
inklużi:

imħassar

(a) il-kriterji għall-għażla tal-assi 
sottostanti, inklużi, fejn applikabbli, il-
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kriterji tal-esklużjoni għall-assi;

(b) il-kriterji u l-metodu għall-
ponderazzjoni tal-assi sottostanti fil-
parametru referenzjarju;

(c) il-metodu għall-kalkolu tal-
emissjonijiet tal-karbonju u l-iffrankar 
tal-karbonju assoċjat mal-assi sottostanti.;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn huma deċiżjonijiet mifruxa ħafna li jenħtieġ li ma jsirux permezz ta' att delegat.

Emenda 132
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 2 – PI

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
istandards minimi għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
inklużi:

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
istandards minimi għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, u dan 
jenħtieġ li jkun kompatibbli mal-
evoluzzjoni rapida tal-parametri tas-
sostenibbiltà u jkollu flessibbiltà 
sinifikanti għall-amministraturi tar-
referenza fid-disinn tal-formula għall-
kalkolu tal-metodoloġija tagħhom. L-
istandards minimi jenħtieġ li jinkludu:

Or. fr

Emenda 133
Lieve Wierinck

Proposta għal regolament
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
istandards minimi għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
inklużi:

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
istandards minimi għal parametri 
referenzjarji tat-tranżizzjoni klimatika u
b'livell ta' karbonju b'impatt negattiv, 
inklużi:

Or. en

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

Emenda 134
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
istandards minimi għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
inklużi:

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika standards
minimi għall-bini ta' parametri
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u ta' 
tnaqqis nett tal-emissjonijiet, inklużi:

Or. en

Emenda 135
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
istandards minimi għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv,
inklużi:

(2) L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju tat-tranżizzjoni tal-klima jew 
parametru referenzjarju b'livell ta'
karbonju negattiv għandu jifformalizza, 
jiddokumenta u jippubblika kull 
metodoloġija użata għall-kalkolu ta' dawn 
il-parametri referenzjarji, inklużi:

Or. en

Emenda 136
Neena Gill

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
istandards minimi għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
inklużi:

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
istandards minimi għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u tal-
emissjonijiet negattivi tal-karbonju, 
inklużi:

Or. en

Emenda 137
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
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istandards minimi għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
inklużi:

istandards minimi għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u tat-
tranżizzjoni klimatika, inklużi:

Or. en

Emenda 138
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
istandards minimi għal parametri 
referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 
b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 
inklużi:

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
istandards minimi għal parametri 
referenzjarji b'impatt ambjentali pożittiv, 
inklużi:

Or. en

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

Emenda 139
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 2 – PI – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-metodu għall-kalkolu tal-
emissjonijiet tal-karbonju u l-iffrankar 
tal-karbonju assoċjat mal-assi sottostanti.;

(c) il-qafas metodoloġiku bbażat fuq 
ix-xjenza u l-perkors tad-
dekarbonizzazzjoni magħżul għall-
parametru referenzjarju; il-metrika u l-
livelli limitu relatati użati għall-għażla, il-
ponderazzjoni u l-esklużjoni tal-attivitajiet 
ekonomiċi f'konformità mal-perkors tad-



PE629.650v01-00 74/129 AM\1167632MT.docx

MT

dekarbonizzazzjoni, u għall-aċċess għall-
esponiment tal-assi sottostanti għal tali 
attivitajiet ekonomiċi;

Or. en

Emenda 140
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 2 – PI – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-metodu għall-kalkolu tal-
emissjonijiet tal-karbonju u l-iffrankar tal-
karbonju assoċjat mal-assi sottostanti.;

(c) il-metodu għall-kalkolu tal-
emissjonijiet tal-karbonju, emissjonijiet 
oħra, l-impatt fuq il-bijodiversità, il-
produzzjoni tal-iskart u l-użu tal-enerġija, 
l-enerġija rinnovabbli, il-materja prima, l-
ilma, u l-użu dirett u indirett tal-art,
assoċjat mal-assi sottostanti.;

Or. en

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

Emenda 141
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 2 – PI – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-metodu għall-kalkolu tal-
emissjonijiet tal-karbonju u l-iffrankar tal-
karbonju assoċjat mal-assi sottostanti.;

(c) il-metodu għall-kalkolu tal-gassijiet 
serra, tal-emissjonijiet tal-karbonju u l-
iffrankar tal-karbonju assoċjat mal-assi 
sottostanti.;

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

Emenda 142
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 2 – PI – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-metodu għall-kalkolu tal-
emissjonijiet tal-karbonju u l-iffrankar 
tal-karbonju assoċjat mal-assi sottostanti.;

(c) il-qafas metodoloġiku ġenerali u l-
perkors tad-dekarbonizzazzjoni għall-
parametru referenzjarju.;

Or. en

Emenda 143
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 2 – PI – punt ca ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) it-tqabbil tal-attivitajiet ekonomiċi 
magħżula mat-tassonomija tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 144
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2016/1011
Titolu III – Kapitolu 3a (ġdid) – Artikolu 19a – paragrafu 2 – PI – punt ca ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(ca) il-format standard għad-
divulgazzjonijiet meħtieġa fl-Anness III."

Or. en

Emenda 145
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fl-Artikolu 21, l-aħħar 
subparagrafu tal-paragrafu (3) huwa 
emendat kif ġej:

"Sa tmiem dak il-perjodu, l-awtorità 
kompetenti għandha tirrieżamina d-
deċiżjoni tagħha li tobbliga lill-
amministratur ikompli jippubblika l-
parametru referenzjarju u tista', meta 
jkun meħtieġ, testendi l-perjodu ta' żmien 
b'perjodu xieraq li ma jaqbiżx 12-il xahar 
oħra. Il-perjodu massimu ta' 
amministrazzjoni obbligatorja ma 
għandux jaqbeż il-5 snin bħala total";

Or. en

Emenda 146
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid)
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 23 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Fl-Artikolu 23, l-aħħar 
subparagrafu tal-paragrafu (6) huwa 
emendat kif ġej:
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"Il-perjodu massimu ta' kontribuzzjonijiet 
obbligatorji taħt il-punti (a) u (b) tal-
ewwel subparagrafu ma għandux jaqbeż 
il-5 snin bħala total.";

Or. en

Emenda 147
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għal kull rekwiżit fil-paragrafu 2, 
stqarrija ta' parametru referenzjarju 
għandha tinkludi spjegazzjoni dwar kif il-
fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza 
huma riflessi għal kull parametru 
referenzjarju jew familja ta' parametri 
referenzjarji pprovduti u ppubblikati li 
jsegwu jew iqisu l-objettivi ESG.

2a. Għal kull rekwiżit fil-paragrafu 2, 
stqarrija ta' parametru referenzjarju 
għandha tinkludi spjegazzjoni dwar kif il-
fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza 
huma riflessi għal kull parametru 
referenzjarju jew familja ta' parametri 
referenzjarji pprovduti u ppubblikati li 
jinkludu l-livell tagħhom ta' allinjament 
mal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi. Din l-
informazzjoni jenħtieġ li tiġi ddivulgata 
f'format standardizzat, b'informazzjoni 
mmarkata bil-kulur dwar il-livell ta' 
allinjament mal-Ftehim ta' Pariġi;

Or. en

Emenda 148
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 2016/1011
Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għal kull rekwiżit fil-paragrafu 2, 
stqarrija ta' parametru referenzjarju 

2a. Għar-rekwiżiti fil-paragrafu 2(b), 
(c) u (g), stqarrija ta' parametru 
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għandha tinkludi spjegazzjoni dwar kif il-
fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza 
huma riflessi għal kull parametru 
referenzjarju jew familja ta' parametri 
referenzjarji pprovduti u ppubblikati li 
jsegwu jew iqisu l-objettivi ESG.

referenzjarju għandha tinkludi spjegazzjoni 
dwar kif il-fatturi ambjentali, soċjali u ta' 
governanza huma riflessi għal kull 
parametru referenzjarju jew familja ta' 
parametri referenzjarji pprovduti u 
ppubblikati li jsegwu jew iqisu l-objettivi 
ESG.

Or. fr

Emenda 149
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għal kull rekwiżit fil-paragrafu 2, 
stqarrija ta' parametru referenzjarju 
għandha tinkludi spjegazzjoni dwar kif il-
fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza 
huma riflessi għal kull parametru 
referenzjarju jew familja ta' parametri 
referenzjarji pprovduti u ppubblikati li 
jsegwu jew iqisu l-objettivi ESG.

2a. Għal kull rekwiżit fil-paragrafu 2, 
stqarrija ta' parametru referenzjarju 
għandha tinkludi spjegazzjoni dwar kif il-
fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza 
huma riflessi f'kull parametru referenzjarju 
jew familja ta' parametri referenzjarji 
pprovduti, li jinkludu l-livell tagħhom ta' 
allinjament mal-għanijiet tal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-ħtieġa li l-enfasi għat-tħassib ta' ESG issir aspett integrali tat-
tranżazzjonijiet kummerċjali kollha fis-sistema finanzjarja, minflok ma tiġi rrelegata għal 
niċċa.

Emenda 150
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għal kull rekwiżit fil-paragrafu 2, 
stqarrija ta' parametru referenzjarju 
għandha tinkludi spjegazzjoni dwar kif il-
fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza 
huma riflessi għal kull parametru 
referenzjarju jew familja ta' parametri 
referenzjarji pprovduti u ppubblikati li 
jsegwu jew iqisu l-objettivi ESG.

2a. Għal kull rekwiżit fil-paragrafu 2, 
stqarrija ta' parametru referenzjarju 
għandha tinkludi spjegazzjoni dwar kif il-
fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza 
huma riflessi għal kull parametru 
referenzjarju jew familja ta' parametri 
referenzjarji pprovduti u ppubblikati.

Or. en

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

Emenda 151
Paul Tang

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għal kull rekwiżit fil-paragrafu 2, 
stqarrija ta' parametru referenzjarju 
għandha tinkludi spjegazzjoni dwar kif il-
fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza 
huma riflessi għal kull parametru 
referenzjarju jew familja ta' parametri 
referenzjarji pprovduti u ppubblikati li 
jsegwu jew iqisu l-objettivi ESG.

2a. Għal kull rekwiżit fil-paragrafu 2, 
stqarrija ta' parametru referenzjarju 
għandha tinkludi spjegazzjoni dwar kif il-
fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza 
huma riflessi għal kull parametru 
referenzjarju jew familja ta' parametri 
referenzjarji pprovduti u ppubblikati.

Or. en

Emenda 152
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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2a. Għal kull rekwiżit fil-paragrafu 2, 
stqarrija ta' parametru referenzjarju 
għandha tinkludi spjegazzjoni dwar kif il-
fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza 
huma riflessi għal kull parametru 
referenzjarju jew familja ta' parametri 
referenzjarji pprovduti u ppubblikati li 
jsegwu jew iqisu l-objettivi ESG.

2a. Għal kull rekwiżit fil-paragrafu 2, 
stqarrija ta' parametru referenzjarju 
għandha tinkludi spjegazzjoni dwar kif il-
fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza 
huma riflessi għal kull parametru 
referenzjarju jew familja ta' parametri 
referenzjarji li huma ppreżentati bħala li
jsegwu jew iqisu l-objettivi ESG.

Or. en

Emenda 153
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 27 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2a.

imħassar

Or. en

Emenda 154
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 27 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2a.

2b. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2a, 
u li taġġorna l-gwida dwar id-
"Dikjarazzjoni tal-parametru 
referenzjarju" sabiex tinkludi referenzi 
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għal u r-riskji u l-indikaturi tas-
sostenibbiltà.

Or. en

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

Emenda 155
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 27 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2a

2b. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2a 
kif ukoll formati standardizzati għall-
preżentazzjoni tagħha.

Or. en

Emenda 156
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 51 – paragrafi 1 sa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-Artikolu 51, huwa emendat kif 
ġej:

"(a) fil-paragrafu 1, id-data tal-
'1 ta' Jannar 2020' hija sostitwita bl-
'1 ta' Jannar 2022';

(b) fil-paragrafu 2, id-data tal-
'1 ta' Jannar 2020' hija sostitwita bl-
'1 ta' Jannar 2022';

(c) fil-paragrafu 3, id-data tal-
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'1 ta' Jannar 2020' hija sostitwita bl-
'1 ta' Jannar 2022';

(d) fil-paragrafu 4, id-data tal-
'1 ta' Jannar 2020' hija sostitwita bl-
'1 ta' Jannar 2022';

(e) fil-paragrafu 5, id-data tal-
'1 ta' Jannar 2020' hija sostitwita bl-
'1 ta' Jannar 2022';

Or. en

Emenda 157
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 51 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Fl-Artikolu 51 jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:

"4a. Parametru referenzjarju eżistenti 
magħżul bħala kritiku minn att ta' 
implimentazzjoni adottat mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 20 li ma 
jissodisfax ir-rekwiżiti sabiex tinkiseb 
awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 34 ta' dan 
ir-Regolament sal-1 ta' Jannar 2020 
jista', jekk l-awtorità kompetenti tqis li l-
waqfien tiegħu jaffettwa l-istabbiltà 
finanzjarja, jintuża sal-
31 ta' Diċembru 2021.";

Or. en

Emenda 158
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 51 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fl-Artikolu 51, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:

"4a. Parametru referenzjarju eżistenti 
magħżul bħala kritiku minn att ta' 
implimentazzjoni adottat mill-
Kummissjoni Ewropea skont l-Artikolu 20 
jista' jintuża fi strumenti finanzjarji, 
kuntratti finanzjarji, jew kejl tal-
prestazzjoni ta' fond ta' investiment 
eżistenti u ġodda sal-
31 ta' Diċembru 2021."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti parametri referenzjarji kritiċi użati b'mod mifrux għadhom mhumiex konformi mar-
regolament dwar il-parametri referenzjarji. L-eliminazzjoni gradwali tagħhom qabel ma 
jkunu disponibbli sostituzzjonijiet tista' tikkawża tfixkil sever fis-suq. B'hekk jenħtieġ li 
tingħata estensjoni ta' sentejn.

Emenda 159
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 54 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fl-Artikolu 54, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:

“3a. Ladarba jkun daħal fis-seħħ qafas 
komprensiv u dettaljat għal investiment 
sostenibbli, li r-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-
investiment sostenibbli] huwa l-ewwel 
element importanti tiegħu, il-
Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport mingħajr dewmien żejjed dwar il-
fattibbiltà li fir-Regolament 
(UE) 2016/1011 jiġu inklużi 
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dispożizzjonijiet għal "parametru 
referenzjarju tas-sostenibbiltà" jew 
"parametru referenzjarju tal-ESG" fuq il-
bażi tal-qafas għal investiment sostenibbli. 
Dan ir-rapport għandu jintbagħat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel proposti 
ta' akkumpanjament kif xieraq.";

Or. en

Emenda 160
Neena Gill

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1
Regolament (UE) 2016/1011
Artikolu 59 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Sabiex fil-ġejjieni tiġi żgurata l-
konsistenza u ċ-ċertezza legali, huwa 
imperattiv li malli u meta jidħol fis-seħħ 
ir-regolament tal-UE dwar it-tassonomija, 
ikun hemm koerenza bejn iż-żewġ testi.

Or. en

Emenda 161
Anne Sander

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1
Regolament (UE) Nru 2016/1011
Artikolu 59 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
12-il xahar wara l-pubblikazzjoni tal-atti 
delegati previsti f'dan ir-Regolament.
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Or. fr

Emenda 162
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Anness I - subintestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parametri referenzjarji ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u ta' impatt 
pożittiv b'rabta mal-karbonju

Parametri referenzjarji tat-tranżizzjoni 
klimatika u ta' impatt negattiv b'rabta mal-
karbonju

Or. en

Emenda 163
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – subintestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parametri referenzjarji ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u ta' impatt 
pożittiv b'rabta mal-karbonju

Parametri referenzjarji ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u ta' tnaqqis nett 
tal-emissjonijiet

Or. en

Emenda 164
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – subintestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parametri referenzjarji ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u ta' impatt 
pożittiv b'rabta mal-karbonju

Parametri referenzjarji allinjati ma' Pariġi 
u tat-tranżizzjoni klimatika

Or. en
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Emenda 165
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – subintestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parametri referenzjarji ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u ta' impatt 
pożittiv b'rabta mal-karbonju

Parametri referenzjarji ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u tat-tranżizzjoni 
klimatika

Or. en

Emenda 166
Neena Gill

Proposta għal regolament
Anness I – subintestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parametri referenzjarji ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u ta' impatt 
pożittiv b'rabta mal-karbonju

Parametri referenzjarji ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u tal-
emissjonijiet negattivi tal-karbonju

Or. en

Emenda 167
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – subintestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parametri referenzjarji ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u ta' impatt 
pożittiv b'rabta mal-karbonju

Parametri referenzjarji ta' impatt 
ambjentali pożittiv

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)
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Emenda 168
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – subintestatura 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija għal parametri referenzjarji 
ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju

Il-metodoloġija għal parametri referenzjarji 
ta' impatt ambjentali pożittiv

Or. en

Emenda 169
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Anness I – subintestatura 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija għal parametri referenzjarji 
ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju

Il-metodoloġija għal parametri referenzjarji 
tat-tranżizzjoni klimatika

Or. en

Emenda 170
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – subintestatura 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija għal parametri 
referenzjarji ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju

Id-divulgazzjonijiet għal parametri 
referenzjarji ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju

Or. en
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Emenda 171
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju għandu jifformalizza, 
jiddokumenta, u jippubblika kull 
metodoloġija użata għall-kalkolu ta' 
parametri referenzjarji ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju, li jiddeskrivi
dan li ġej:

L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' impatt ambjentali pożittiv
għandu jifformalizza, jiddokumenta, u 
jippubblika kull metodoloġija użata għall-
kalkolu tal-impatt ambjentali nett, abbażi 
tal-indikatur tal-ekonomija ċirkolari, li 
tiddeskrivi dan li ġej:

Or. en

Emenda 172
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju għandu jifformalizza, 
jiddokumenta, u jippubblika kull 
metodoloġija użata għall-kalkolu ta' 
parametri referenzjarji ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju, li jiddeskrivi
dan li ġej:

L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju jew parametru referenzjarju 
ta' tnaqqis nett tal-emissjonijiet għandu 
jifformalizza, jiddokumenta, u jippubblika 
kull metodoloġija użata għall-kalkolu tal-
parametri referenzjarji, li tiddeskrivi dan li 
ġej:

Or. en

Emenda 173
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju għandu 
jifformalizza, jiddokumenta, u jippubblika 
kull metodoloġija użata għall-kalkolu ta' 
parametri referenzjarji ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju, li jiddeskrivi
dan li ġej:

L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju tat-tranżizzjoni klimatika
għandu jifformalizza, jiddokumenta, u 
jippubblika kull metodoloġija użata għall-
kalkolu ta' parametri referenzjarji tat-
tranżizzjoni klimatika, li tiddeskrivi dan li 
ġej:

Or. en

Emenda 174
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju għandu 
jifformalizza, jiddokumenta, u jippubblika 
kull metodoloġija użata għall-kalkolu ta' 
parametri referenzjarji ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju, li jiddeskrivi
dan li ġej:

L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju allinjat ma' Pariġi għandu 
jifformalizza, jiddokumenta, u jippubblika 
kull metodoloġija użata għall-kalkolu ta' 
parametri referenzjarji allinjati ma' Pariġi, 
li tiddeskrivi dan li ġej:

Or. en

Emenda 175
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-lista ta' assi sottostanti li 
jintużaw għall-kalkolu tal-parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju;

imħassar

Or. en
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Emenda 176
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-lista ta' assi sottostanti li 
jintużaw għall-kalkolu tal-parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju;

imħassar

Or. en

Emenda 177
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-lista ta' assi sottostanti li jintużaw 
għall-kalkolu tal-parametru referenzjarju 
ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju;

(a) il-lista ta' assi sottostanti li jintużaw 
għall-kalkolu tal-parametru referenzjarju 
tal-impatt nett pożittiv;

Or. en

Emenda 178
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-lista ta' assi sottostanti li jintużaw 
għall-kalkolu tal-parametru referenzjarju 
ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju;

(a) il-lista ta' assi sottostanti li jintużaw 
għall-kalkolu tal-parametru referenzjarju 
allinjat ma' Pariġi;
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Or. en

Emenda 179
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt b
Regolament 2016/1011
Anness

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kriterji u l-metodi kollha, inklużi 
l-għażla u l-fatturi ta' ponderazzjoni, kejl, 
indikaturi użati fil-kalkolu tal-parametru 
referenzjarju;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija informazzjoni sensittiva li ma jenħtieġx li tiġi ddivulgata lill-pubbliku.

Emenda 180
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kriterji u l-metodi kollha, inklużi 
l-għażla u l-fatturi ta' ponderazzjoni, kejl,
indikaturi użati fil-kalkolu tal-parametru 
referenzjarju;

(b) il-kriterji u l-metodi kollha, inklużi 
l-għażla, l-esklużjoni u l-fatturi ta' 
ponderazzjoni, kejl u indikaturi użati fil-
metodoloġija tal-parametru referenzjarju;

Or. en

Emenda 181
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kriterji applikati biex jeskludu 
assi jew kumpaniji li huma assoċjati ma' 
livell ta' marka tal-karbonju jew livell ta' 
riżervi ta' fossili li huma inkompatibbli 
mal-inklużjoni ta' referenza ta' livell baxx 
ta' emissjonijiet tal-karbonju;

imħassar

Or. en

Emenda 182
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kriterji applikati biex jeskludu 
assi jew kumpaniji li huma assoċjati ma' 
livell ta' marka tal-karbonju jew livell ta' 
riżervi ta' fossili li huma inkompatibbli 
mal-inklużjoni ta' referenza ta' livell baxx 
ta' emissjonijiet tal-karbonju;

(c) il-kriterji applikati biex jeskludu 
assi jew kumpaniji li huma assoċjati ma' 
livell ta' marka tal-karbonju jew livell ta' 
riżervi ta' fossili li huma inkompatibbli 
mal-inklużjoni fil-parametru referenzjarju 
tat-tranżizzjoni klimatika;

Or. en

Emenda 183
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kriterji applikati biex jeskludu 
assi jew kumpaniji li huma assoċjati ma' 
livell ta' marka tal-karbonju jew livell ta' 
riżervi ta' fossili li huma inkompatibbli 
mal-inklużjoni ta' referenza ta' livell baxx 
ta' emissjonijiet tal-karbonju;

(c) il-kriterji applikati biex jeskludu 
assi jew kumpaniji li huma assoċjati ma' 
livell ta' marka tal-karbonju jew livell ta' 
riżervi ta' fossili li huma inkompatibbli 
mal-inklużjoni fil-parametru referenzjarju 
allinjat ma' Pariġi;

Or. en
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Emenda 184
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kriterji applikati biex jeskludu 
assi jew kumpaniji li huma assoċjati ma' 
livell ta' marka tal-karbonju jew livell ta' 
riżervi ta' fossili li huma inkompatibbli 
mal-inklużjoni ta' referenza ta' livell baxx 
ta' emissjonijiet tal-karbonju;

(c) il-kriterji applikati biex jeskludu 
assi jew kumpaniji li huma assoċjati ma' 
impatt ambjentali nett negattiv u għalhekk
inkompatibbli mal-inklużjoni fil-
parametru referenzjarju ta' impatt 
pożittiv;

Or. en

Emenda 185
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kriterji u l-metodi ta' kif il-
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u miżuri ta' 
ffrankar tal-karbonju assoċjat mal-assi
sottostanti fil-portafoll tal-indiċi;

(d) il-qafas metodoloġiku bbażat fuq 
ix-xjenza u l-perkors tad-
dekarbonizzazzjoni magħżul għall-
parametru referenzjarju; il-metrika u l-
livelli limitu relatati użati għall-għażla, il-
ponderazzjoni u l-esklużjoni tal-attivitajiet 
ekonomiċi f'konformità mal-perkors tad-
dekarbonizzazzjoni, u għall-aċċess għall-
esponiment tal-assi sottostanti għal tali 
attivitajiet ekonomiċi;

Or. en

Emenda 186
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kriterji u l-metodi ta' kif il-
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u miżuri ta' 
ffrankar tal-karbonju assoċjat mal-assi
sottostanti fil-portafoll tal-indiċi;

(d) il-qafas metodoloġiku u l-perkors 
tad-dekarbonizzazzjoni magħżul għall-
parametru referenzjarju kif ukoll il-
metrika u l-livelli limitu użati għall-
għażla, il-ponderazzjoni u l-esklużjoni tal-
attivitajiet ekonomiċi f'konformità mal-
perkors tad-dekarbonizzazzjoni u għall-
aċċess għall-esponiment tal-assi
sottostanti għal tali attivitajiet ekonomiċi;

Or. en

Emenda 187
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kriterji u l-metodi ta' kif il-
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u miżuri ta' 
ffrankar tal-karbonju assoċjat mal-assi 
sottostanti fil-portafoll tal-indiċi;

(d) kif il-parametru referenzjarju jkejjel 
l-emissjonijiet tal-karbonju jew l-iffrankar
tal-karbonju assoċjat mal-assi sottostanti, 
skont kif rilevanti;

Or. en

Emenda 188
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kriterji u l-metodi ta' kif il-
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u miżuri ta' 
ffrankar tal-karbonju assoċjat mal-assi 
sottostanti fil-portafoll tal-indiċi;

(d) il-kriterji u l-metodi ta' kif il-
parametru referenzjarju tat-tranżizzjoni 
klimatika jkejjel l-impronta tal-karbonju 
u l-iffrankar tal-karbonju assoċjat mal-assi 
sottostanti fil-portafoll tal-indiċi;

Or. en
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Emenda 189
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kriterji u l-metodi ta' kif il-
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u miżuri ta' 
ffrankar tal-karbonju assoċjat mal-assi 
sottostanti fil-portafoll tal-indiċi;

(d) il-kriterji u l-metodi ta' kif il-
parametru referenzjarju tal-impatt 
ambjentali pożittiv ikejjel l-impatt 
ambjentali assoċjat mal-assi sottostanti fil-
portafoll tal-indiċi;

Or. en

Emenda 190
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) it-tqabbil tal-attivitajiet ekonomiċi 
magħżula mat-tassonomija tal-UE

Or. en

Emenda 191
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-indiċi ta' devjazzjoni bejn il-
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u l-indiċi 
prinċipali;

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tħassir jirrifletti d-definizzjoni ekoloġika mill-ġdid ta' "parametri referenzjarji ta' livell 
baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju" b'mod li ma jirrikorrix għal tqabbil ma' indiċi prinċipali.

Emenda 192
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-indiċi ta' devjazzjoni bejn il-
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u l-indiċi 
prinċipali;

imħassar

Or. en

Emenda 193
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt e
Regolament 2016/1011
Anness

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-indiċi ta' devjazzjoni bejn il-
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u l-indiċi 
prinċipali;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indiċi ta' devjazzjoni mhuwiex parti mill-metodoloġija, iżda pjuttost riżultat tal-
metodoloġija.

Emenda 194
Caroline Nagtegaal
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Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-indiċi ta' devjazzjoni bejn il-
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u l-indiċi 
prinċipali;

(e) jekk il-parametru referenzjarju 
qed jindika parametru referenzjarju 
prinċipali, l-indiċi ta' devjazzjoni bejn il-
parametru referenzjarju tat-tranżizzjoni 
klimatika u l-indiċi prinċipali;

Or. en

Emenda 195
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-indiċi ta' devjazzjoni bejn il-
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u l-indiċi 
prinċipali;

(e) l-indiċi ta' devjazzjoni bejn il-
parametru referenzjarju tal-impatt 
ambjentali pożittiv u l-indiċi prinċipali;

Or. en

Emenda 196
Lieve Wierinck

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-indiċi ta' devjazzjoni bejn il-
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u l-indiċi 
prinċipali;

(e) l-indiċi ta' devjazzjoni bejn il-
parametru referenzjarju tat-tranżizzjoni 
klimatika u l-indiċi prinċipali;

Or. en
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Emenda 197
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-indiċi ta' devjazzjoni bejn il-
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u l-indiċi 
prinċipali;

(e) l-indiċi ta' devjazzjoni bejn il-
parametru referenzjarju allinjat ma' Pariġi
u l-indiċi prinċipali;

Or. en

Emenda 198
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ponderazzjoni mill-ġdid pożittiv 
ta' assi ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju fil-parametru referenzjarju ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju 
meta mqabbla mal-indiċi prinċipali u l-
ispjegazzjoni ta' għalfejn dan il-
ponderazzjoni mill-ġdid huwa meħtieġ 
biex jirrifletti l-objettivi magħżulin ta' 
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-tħassir huwa parti mill-isforz biex mill-proposta tal-Kummissjoni jiġu eliminati 
dispożizzjonijiet li jisfurzaw lill-fornituri tal-indiċi jżommu ma' metodu - skadut - wieħed biss.

Emenda 199
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ponderazzjoni mill-ġdid pożittiv 
ta' assi ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju fil-parametru referenzjarju ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju
meta mqabbla mal-indiċi prinċipali u l-
ispjegazzjoni ta' għalfejn dan il-
ponderazzjoni mill-ġdid huwa meħtieġ 
biex jirrifletti l-objettivi magħżulin ta' 
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju;

(f) jekk il-parametru referenzjarju 
qed jindika parametru referenzjarju 
prinċipali, il-ponderazzjoni mill-ġdid 
pożittiv ta' assi ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u assi ta' livell 
baxx ta' gassijiet serra fil-parametru 
referenzjarju tat-tranżizzjoni klimatika
meta mqabbla mal-indiċi prinċipali u l-
ispjegazzjoni ta' għalfejn dan il-
ponderazzjoni mill-ġdid huwa meħtieġ 
biex jirrifletti l-objettivi magħżulin ta' 
parametru referenzjarju tat-tranżizzjoni 
klimatika;

Or. en

Emenda 200
Lieve Wierinck

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ponderazzjoni mill-ġdid pożittiv 
ta' assi ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju fil-parametru referenzjarju ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju
meta mqabbla mal-indiċi prinċipali u l-
ispjegazzjoni ta' għalfejn dan il-
ponderazzjoni mill-ġdid huwa meħtieġ 
biex jirrifletti l-objettivi magħżulin ta' 
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju;

(f) il-ponderazzjoni mill-ġdid pożittiv 
ta' assi ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju u assi ta' livell baxx ta' gassijiet 
serra fil-parametru referenzjarju tat-
tranżizzjoni klimatika meta mqabbla mal-
indiċi prinċipali u l-ispjegazzjoni ta' 
għalfejn dan il-ponderazzjoni mill-ġdid 
huwa meħtieġ biex jirrifletti l-objettivi 
magħżulin ta' parametru referenzjarju tat-
tranżizzjoni klimatika;

Or. en

Emenda 201
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ponderazzjoni mill-ġdid pożittiv 
ta' assi ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju fil-parametru referenzjarju ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju
meta mqabbla mal-indiċi prinċipali u l-
ispjegazzjoni ta' għalfejn dan il-
ponderazzjoni mill-ġdid huwa meħtieġ 
biex jirrifletti l-objettivi magħżulin ta' 
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju;

(f) il-ponderazzjoni mill-ġdid pożittiv 
ta' assi b'impatt ambjentali pożittiv fil-
parametru referenzjarju meta mqabbla mal-
indiċi prinċipali u l-ispjegazzjoni ta' 
għalfejn dan il-ponderazzjoni mill-ġdid 
huwa meħtieġ biex jirrifletti l-objettivi 
magħżulin ta' parametru referenzjarju ta' 
impatt pożittiv;

Or. en

Emenda 202
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ponderazzjoni mill-ġdid pożittiv 
ta' assi ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju fil-parametru referenzjarju ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju
meta mqabbla mal-indiċi prinċipali u l-
ispjegazzjoni ta' għalfejn dan il-
ponderazzjoni mill-ġdid huwa meħtieġ 
biex jirrifletti l-objettivi magħżulin ta' 
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju;

(f) il-ponderazzjoni mill-ġdid pożittiv 
ta' assi ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju fil-parametru referenzjarju 
allinjat ma' Pariġi meta mqabbla mal-
indiċi prinċipali u l-ispjegazzjoni ta' 
għalfejn dan il-ponderazzjoni mill-ġdid 
huwa meħtieġ biex jirrifletti l-objettivi 
magħżulin ta' parametru referenzjarju 
allinjat ma' Pariġi;

Or. en

Emenda 203
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ponderazzjoni mill-ġdid pożittiv (f) fejn il-parametru referenzjarju 
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ta' assi ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju fil-parametru referenzjarju ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju 
meta mqabbla mal-indiċi prinċipali u l-
ispjegazzjoni ta' għalfejn dan il-
ponderazzjoni mill-ġdid huwa meħtieġ 
biex jirrifletti l-objettivi magħżulin ta' 
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju;

jkollu indiċi prinċipali bbażat fuq liema 
huwa ponderat alternattivament, 
spjegazzjoni ta' għalfejn dan il-
ponderazzjoni mill-ġdid huwa meħtieġ 
biex jirrifletti l-objettivi magħżulin ta' 
parametru referenzjarju;

Or. en

Emenda 204
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-proporzjon bejn il-valur tas-suq 
tas-sigurtajiet li huma fil-parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u l-valur tas-
suq tat-titoli fl-indiċi prinċipali;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-tħassir huwa parti mill-isforz biex mill-proposta tal-Kummissjoni jiġu eliminati 
dispożizzjonijiet li jisfurzaw lill-fornituri tal-indiċi jżommu ma' metodu - skadut - wieħed biss.

Emenda 205
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-proporzjon bejn il-valur tas-suq 
tas-sigurtajiet li huma fil-parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u l-valur tas-

imħassar
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suq tat-titoli fl-indiċi prinċipali;

Or. en

Emenda 206
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-proporzjon bejn il-valur tas-suq 
tas-sigurtajiet li huma fil-parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u l-valur tas-suq 
tat-titoli fl-indiċi prinċipali;

(g) jekk il-parametru referenzjarju 
qed jindika parametru referenzjarju 
prinċipali, il-proporzjon bejn il-valur tas-
suq tas-sigurtajiet li huma fil-parametru 
referenzjarju tat-tranżizzjoni klimatika u l-
valur tas-suq tat-titoli fl-indiċi prinċipali;

Or. en

Emenda 207
Lieve Wierinck

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-proporzjon bejn il-valur tas-suq 
tas-sigurtajiet li huma fil-parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u l-valur tas-suq 
tat-titoli fl-indiċi prinċipali;

(g) il-proporzjon bejn il-valur tas-suq 
tas-sigurtajiet li huma fil-parametru 
referenzjarju tat-tranżizzjoni klimatika u l-
valur tas-suq tat-titoli fl-indiċi prinċipali;

Or. en

Emenda 208
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-proporzjon bejn il-valur tas-suq 
tas-sigurtajiet li huma fil-parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u l-valur tas-suq tat-titoli fl-
indiċi prinċipali;

(g) il-proporzjon bejn il-valur tas-suq 
tas-sigurtajiet li huma fil-parametru 
referenzjarju ta' impatt pożittiv u l-valur 
tas-suq tat-titoli fl-indiċi prinċipali;

Or. en

Emenda 209
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-proporzjon bejn il-valur tas-suq 
tas-sigurtajiet li huma fil-parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u l-valur tas-suq 
tat-titoli fl-indiċi prinċipali;

(g) il-proporzjon bejn il-valur tas-suq 
tas-sigurtajiet li huma fil-parametru 
referenzjarju allinjat ma' Pariġi u l-valur 
tas-suq tat-titoli fl-indiċi prinċipali;

Or. en

Emenda 210
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h
Regolament 2016/1011
Anness

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-tip u s-sors ta' data tal-input 
użati għall-għażla ta' assi jew il-
kumpaniji eliġibbli għall-parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju, inklużi:

imħassar

(i) l-emissjonijiet minn sorsi li huma 
kkontrollati mill-impriża;

(ii) l-emissjonijiet mill-konsum ta' xiri ta' 
elettriku, fwar, jew sorsi oħra ta' enerġija 
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ġġenerata upstream mill-kumpanija;

(iii) emissjonijiet li huma konsegwenza ta' 
operazzjonijiet ta' kumpanija iżda li 
mhumiex ikkontrollati direttament mill-
kumpanija;

(iv) emissjonijiet li jibqgħu jeżistu jekk il-
prodotti tal-kumpanija jew is-servizzi 
jinbidlu b'sostituti oħra b'emissjonijiet 
baxxi ta' karbonju ("tnaqqis ta' 
emissjonijiet");

(v) jekk id-data tal-input tużax il-metodi 
tal-Impronta Ambjentali tal-Prodotti u 
tal-Organizzazzjonijiet kif definit f'(a) u 
(b) tal-punt 2 tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija informazzjoni sensittiva li ma jenħtieġx li tiġi ddivulgata lill-pubbliku.

Emenda 211
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-tip u s-sors ta' data tal-input użati 
għall-għażla ta' assi jew il-kumpaniji 
eliġibbli għall-parametru referenzjarju ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, 
inklużi:

(h) it-tip u s-sors ta' data tal-input u kif 
din tintuża fi ħdan il-metodoloġija tal-
parametri referenzjarji biex jiġu 
ddeterminati l-għażla, l-esklużjoni jew il-
ponderazzjoni mill-ġdid tal-assi 
sottostanti, inklużi:

Or. en

Emenda 212
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-tip u s-sors ta' data tal-input użati 
għall-għażla ta' assi jew il-kumpaniji 
eliġibbli għall-parametru referenzjarju ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, 
inklużi:

(h) it-tip u s-sors ta' data tal-input użati 
għall-għażla ta' assi jew il-kumpaniji 
eliġibbli għall-parametru referenzjarju ta' 
impatt ambjentali pożittiv, inklużi:

Or. en

Emenda 213
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-tip u s-sors ta' data tal-input użati 
għall-għażla ta' assi jew il-kumpaniji 
eliġibbli għall-parametru referenzjarju ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, 
inklużi:

(h) it-tip u s-sors ta' data tal-input użati 
għall-għażla ta' assi jew il-kumpaniji 
eliġibbli għall-parametru referenzjarju tat-
tranżizzjoni klimatika, inklużi:

Or. en

Emenda 214
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-tip u s-sors ta' data tal-input użati 
għall-għażla ta' assi jew il-kumpaniji 
eliġibbli għall-parametru referenzjarju ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, 
inklużi:

(h) it-tip u s-sors ta' data tal-input użati 
għall-għażla ta' assi jew il-kumpaniji 
eliġibbli għall-parametru referenzjarju 
allinjat ma' Pariġi:

Or. en
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Emenda 215
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-tip u s-sors ta' data tal-input użati 
għall-għażla ta' assi jew il-kumpaniji 
eliġibbli għall-parametru referenzjarju ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, 
inklużi:

(h) it-tip u s-sors ta' data tal-input użati 
għall-għażla ta' assi jew il-kumpaniji 
eliġibbli għall-parametru referenzjarju ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-rekwiżiti ta' divulgazzjoni jippreskrivu effettivament metodu speċifiku li issa huwa 
skadut.

Emenda 216
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-emissjonijiet minn sorsi li huma 
kkontrollati mill-impriża;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-rekwiżiti ta' divulgazzjoni jippreskrivu effettivament metodu speċifiku li issa huwa 
skadut.

Emenda 217
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-emissjonijiet minn sorsi li huma 
kkontrollati mill-impriża;

imħassar

Or. en

Emenda 218
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-emissjonijiet minn sorsi li huma 
kkontrollati mill-impriża;

(i) l-emissjonijiet tal-karbonju 
ġġenerati minn sorsi li huma kkontrollati 
mill-impriża assoċjata mal-assi sottostanti;

Or. en

Emenda 219
Anne Sander

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt i
Regolament (UE) Nru 2016/1011
Anness I – punt 1 – punt h – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-emissjonijiet minn sorsi li huma
kkontrollati mill-impriża;

(i) l-emissjonijiet iġġenerati minn 
sorsi kkontrollati mill-emittent korporattiv 
jew speċifiċi għall-assi sottostanti;

Or. fr

Emenda 220
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-emissjonijiet mill-konsum ta' xiri 
ta' elettriku, fwar, jew sorsi oħra ta' 
enerġija ġġenerata upstream mill-
kumpanija;

imħassar

Or. en

Emenda 221
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-emissjonijiet mill-konsum ta' xiri 
ta' elettriku, fwar, jew sorsi oħra ta' 
enerġija ġġenerata upstream mill-
kumpanija;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-rekwiżiti ta' divulgazzjoni jippreskrivu effettivament metodu speċifiku li issa huwa 
skadut.

Emenda 222
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-emissjonijiet mill-konsum ta' xiri 
ta' elettriku, fwar, jew sorsi oħra ta' 
enerġija ġġenerata upstream mill-
kumpanija;

(ii) l-emissjonijiet mill-konsum ta' xiri 
ta' elettriku, fwar, jew sorsi oħra ta' 
enerġija ġġenerata upstream mill-
kumpanija assoċjata mal-assi sottostanti;

Or. en
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Emenda 223
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) emissjonijiet li huma konsegwenza 
ta' operazzjonijiet ta' kumpanija iżda li 
mhumiex ikkontrollati direttament mill-
kumpanija;

imħassar

Or. en

Emenda 224
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) emissjonijiet li huma konsegwenza 
ta' operazzjonijiet ta' kumpanija iżda li 
mhumiex ikkontrollati direttament mill-
kumpanija;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-rekwiżiti ta' divulgazzjoni jippreskrivu effettivament metodu speċifiku li issa huwa 
skadut.

Emenda 225
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) emissjonijiet li huma konsegwenza 
ta' operazzjonijiet ta' kumpanija iżda li 
mhumiex ikkontrollati direttament mill-

(iii) emissjonijiet li huma konsegwenza 
ta' operazzjonijiet ta' kumpanija assoċjata 
mal-assi sottostanti, iżda li mhumiex 
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kumpanija; ikkontrollati direttament mill-kumpanija, 
jekk dawn jitqiesu fi ħdan il-metodoloġija
tal-parametru referenzjarju;

Or. en

Emenda 226
Anne Sander

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) emissjonijiet li huma konsegwenza 
ta' operazzjonijiet ta' kumpanija iżda li 
mhumiex ikkontrollati direttament mill-
kumpanija;

(iii) fejn xieraq u meta d-data tkun 
disponibbli, emissjonijiet li huma 
konsegwenza ta' operazzjonijiet ta' 
kumpanija iżda li mhumiex ikkontrollati 
direttament mill-kumpanija;

Or. fr

Emenda 227
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) emissjonijiet li jibqgħu jeżistu jekk 
il-prodotti tal-kumpanija jew is-servizzi 
jinbidlu b'sostituti oħra b'emissjonijiet 
baxxi ta' karbonju ("tnaqqis ta' 
emissjonijiet");

imħassar

Or. en

Emenda 228
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt iv



AM\1167632MT.docx 111/129 PE629.650v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) emissjonijiet li jibqgħu jeżistu jekk 
il-prodotti tal-kumpanija jew is-servizzi 
jinbidlu b'sostituti oħra b'emissjonijiet 
baxxi ta' karbonju ("tnaqqis ta' 
emissjonijiet");

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-rekwiżiti ta' divulgazzjoni jippreskrivu effettivament metodu speċifiku li issa huwa 
skadut.

Emenda 229
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) emissjonijiet li jibqgħu jeżistu jekk 
il-prodotti tal-kumpanija jew is-servizzi 
jinbidlu b'sostituti oħra b'emissjonijiet 
baxxi ta' karbonju ("tnaqqis ta' 
emissjonijiet");

imħassar

Or. en

Emenda 230
Anne Sander

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt iv
Regolament (UE) Nru 201/1011
Anness I – punt 1 – punt h – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) emissjonijiet li jibqgħu jeżistu jekk 
il-prodotti tal-kumpanija jew is-servizzi 
jinbidlu b'sostituti oħra b'emissjonijiet 
baxxi ta' karbonju ("tnaqqis ta' 

(iv) fejn xieraq u meta d-data tkun 
disponibbli, emissjonijiet li jibqgħu jeżistu 
jekk il-prodotti tal-kumpanija jew is-
servizzi jinbidlu b'sostituti oħra 
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emissjonijiet"); b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju ("tnaqqis 
ta' emissjonijiet");

Or. fr

Emenda 231
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) jekk id-data tal-input tużax il-
metodi tal-Impronta Ambjentali tal-
Prodotti u tal-Organizzazzjonijiet kif 
definit f'(a) u (b) tal-punt 2 tar-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-rekwiżiti ta' divulgazzjoni jippreskrivu effettivament metodu speċifiku li issa huwa 
skadut.

Emenda 232
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) jekk id-data tal-input tużax il-
metodi tal-Impronta Ambjentali tal-
Prodotti u tal-Organizzazzjonijiet kif 
definit f'(a) u (b) tal-punt 2 tar-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE;

imħassar

Or. en
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Emenda 233
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) jekk id-data tal-input tużax il-
metodi tal-Impronta Ambjentali tal-
Prodotti u tal-Organizzazzjonijiet kif 
definit f'(a) u (b) tal-punt 2 tar-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/179/UE;

(v) jekk id-data tal-input tużax 
standards globali bħal TCFD (it-"Task 
Force għad-Divulgazzjonijiet Finanzjarji 
relatati mal-Klima" tal-FSB);

Or. en

Emenda 234
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(va) impatt ikkalkulat abbażi ta' 
indikaturi oħra tal-ekonomija ċirkolari 
flimkien mal-emissjonijiet tas-CO2, li 
għandhom jiġu żviluppati f'konformità 
mal-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni 
tas-16 ta' Jannar 2018 dwar qafas ta' 
monitoraġġ għall-ekonomija ċirkolari u 
tat-2 ta' Diċembru 2015 bit-titolu "L-
għeluq taċ-ċirku – Pjan ta' azzjoni tal-UE 
għal ekonomija ċirkolari", li jinkludu 
emissjonijiet oħra, l-impatt fuq il-
bijodiversità, il-produzzjoni tal-iskart, l-
użu tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli, 
il-materja prima, l-ilma u l-użu dirett u 
indirett tal-art.

Or. en

Emenda 235
Anne Sander
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Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt h – punt va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(va) l-allegati emissjonijiet tal-
kumpanija,

Or. fr

Emenda 236
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) it-total tal-esponiment tal-
impronta tal-karbonju tal-portafoll ta'
indiċi u l-impatti stmati fuq il-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima fl-istrateġija ta' livell 
baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju segwita 
mill-parametru referenzjarju;

(i) fejn il-parametru referenzjarju 
jkollu indiċi prinċipali bbażat fuq liema 
huwa ponderat alternattivament abbażi 
tal-emissjonijiet tal-karbonju, id-differenza 
fl-emissjonijiet tal-karbonju bejn il-
parametru referenzjarju u l-indiċi 
prinċipali;

Or. en

Emenda 237
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) it-total tal-esponiment tal-impronta 
tal-karbonju tal-portafoll ta' indiċi u l-
impatti stmati fuq il-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima fl-istrateġija ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju segwita mill-
parametru referenzjarju;

(i) it-total tal-esponiment tal-impronta 
tal-karbonju tal-portafoll ta' indiċi u l-
impatti stmati fuq il-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima fl-istrateġija tat-tranżizzjoni 
klimatika segwita mill-parametru 
referenzjarju;

Or. en
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Emenda 238
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) it-total tal-esponiment tal-
impronta tal-karbonju tal-portafoll ta' 
indiċi u l-impatti stmati fuq il-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima fl-istrateġija ta' livell 
baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju segwita 
mill-parametru referenzjarju;

(i) l-impatt ambjentali nett tal-
portafoll ta' indiċi u l-impatt stmat fuq l-
ambjent tal-istrateġija segwita mill-
parametru referenzjarju;

Or. en

Emenda 239
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) it-total tal-esponiment tal-
impronta tal-karbonju tal-portafoll ta' 
indiċi u l-impatti stmati fuq il-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima fl-istrateġija ta' livell 
baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju segwita 
mill-parametru referenzjarju;

(i) l-impatti stmati fuq il-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima u l-kontribut għall-
objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi tal-
istrateġija ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju segwita mill-parametru 
referenzjarju;

Or. en

Emenda 240
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) it-total tal-esponiment tal-
impronta tal-karbonju tal-portafoll ta' 
indiċi u l-impatti stmati fuq il-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima fl-istrateġija ta' livell 

(i) l-impatti stmati fuq il-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima, kif iddefiniti mill-
għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi, tal-
istrateġija ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
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baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju segwita 
mill-parametru referenzjarju;

tal-karbonju segwita mill-parametru 
referenzjarju;

Or. en

Emenda 241
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) ir-raġunijiet tal-adozzjoni ta' 
strateġija partikolari jew ta' objettiv 
partikolari fir-rigward tal-metodoloġija ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju u 
spjegazzjoni għalfejn il-metodoloġija hija 
adatta għall-kalkolu tal-objettivi marbuta 
ma' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju tal-parametru referenzjarju;

(j) ir-raġunijiet tal-adozzjoni ta' 
metodoloġija partikolari, u fejn rilevanti, 
strateġija jew objettiv ta' sostenibbiltà, u 
spjegazzjoni għalfejn il-metodoloġija hija 
adatta għall-kalkolu tal-impatt ambjentali, 
u fejn rilevanti, tal-istrateġiji jew tal-
objettivi ta' sostenibbiltà tal-parametru 
referenzjarju;

Or. en

Emenda 242
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) ir-raġunijiet tal-adozzjoni ta' 
strateġija partikolari jew ta' objettiv 
partikolari fir-rigward tal-metodoloġija ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju u 
spjegazzjoni għalfejn il-metodoloġija hija 
adatta għall-kalkolu tal-objettivi marbuta 
ma' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju tal-parametru referenzjarju;

(j) ir-raġunijiet tal-adozzjoni ta' 
strateġija partikolari jew ta' objettiv 
partikolari ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u spjegazzjoni kif il-
metodoloġija hija allinjata ma' din l-
istrateġija jew dan l-objettiv;

Or. en
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Emenda 243
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) ir-raġunijiet tal-adozzjoni ta' 
strateġija partikolari jew ta' objettiv 
partikolari fir-rigward tal-metodoloġija ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju u 
spjegazzjoni għalfejn il-metodoloġija hija 
adatta għall-kalkolu tal-objettivi marbuta 
ma' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju tal-parametru referenzjarju;

(j) ir-raġunijiet tal-adozzjoni ta' 
strateġija partikolari jew ta' objettiv 
partikolari fir-rigward tal-metodoloġija ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju u 
spjegazzjoni għalfejn il-metodoloġija hija 
adatta għall-kalkolu tal-objettivi allinjati 
ma' Pariġi tal-parametru referenzjarju;

Or. en

Emenda 244
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) il-proċedura għal rieżami u 
approvazzjoni interni ta' metodoloġija 
partikolari, kif ukoll il-frekwenza ta' tali 
rieżami intern.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żejjed, minħabba li dan huwa diġà meħtieġ mill-Artikolu 13(1)(b) tar-Regolament dwar il-
Parametri Referenzjarji Finanzjarji.

Emenda 245
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jiddivulga l-elementi 
msemmija hawn fuq, l-amministratur tal-
parametri referenzjarji ma għandux ikun 
meħtieġ jiddivulga informazzjoni li fin-
natura tagħha tkun proprjetarja jew 
kunfidenzjali.

Or. en

Emenda 246
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – subintestatura 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija għal parametri 
referenzjarji ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ma għadux neċessarju minħabba l-abbozzar mill-ġdid tal-paragrafu 1 tal-Anness biex 
jinkludi ż-żewġ parametri referenzjarji

Emenda 247
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – subintestatura 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija għal parametri referenzjarji 
ta' impatt pożittiv b'rabta mal-karbonju

Il-metodoloġija ulterjuri għal parametri 
referenzjarji ta' impatt ambjentali pożittiv

Or. en

Emenda 248
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Neena Gill

Proposta għal regolament
Anness I – subintestatura 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija għal parametri referenzjarji 
ta' impatt pożittiv b'rabta mal-karbonju

Il-metodoloġija għal parametri referenzjarji 
tal-emissjonijiet negattivi tal-karbonju

Or. en

Emenda 249
Lieve Wierinck

Proposta għal regolament
Anness I – subintestatura 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija għal parametri referenzjarji 
ta' impatt pożittiv b'rabta mal-karbonju

Il-metodoloġija għal parametri referenzjarji 
ta' impatt negattiv b'rabta mal-karbonju

Or. en

Emenda 250
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – subintestatura 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija għal parametri 
referenzjarji ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju

Divulgazzjonijiet għal parametri 
referenzjarji tat-tranżizzjoni klimatika

Or. en

Emenda 251
Matt Carthy

Proposta għal regolament
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Anness I – subintestatura 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija għal parametri referenzjarji 
ta' impatt pożittiv b'rabta mal-karbonju

Il-metodoloġija għal parametri referenzjarji 
tat-tranżizzjoni klimatika

Or. en

Emenda 252
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju, flimkien mal-obbligi 
applikabbli għall-amministratur ta' 
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju, għandhom 
jiżvelaw l-impatt pożittiv tal-karbonju ta' 
kull assi sottostanti inklużi fil-parametru 
referenzjarju u għandhom jispeċifikaw il-
formula jew il-kalkolu li jintużaw biex 
jiddeterminaw jekk it-tnaqqis ta' 
emissjonijiet jaqbiżx l-impronta ta' 
karbonju tal-kumpanija jew tal-attività ta' 
investiment ("il-proporzjon ta' impatt 
pożittiv b'rabta mal-karbonju").

imħassar

Or. en

Emenda 253
Matt Carthy

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju, flimkien mal-obbligi 

2. L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju tat-tranżizzjoni klimatika, 
flimkien mal-obbligi applikabbli għall-
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applikabbli għall-amministratur ta' 
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju, għandhom 
jiżvelaw l-impatt pożittiv tal-karbonju ta' 
kull assi sottostanti inklużi fil-parametru 
referenzjarju u għandhom jispeċifikaw il-
formula jew il-kalkolu li jintużaw biex
jiddeterminaw jekk it-tnaqqis ta' 
emissjonijiet jaqbiżx l-impronta ta' 
karbonju tal-kumpanija jew tal-attività ta' 
investiment ("il-proporzjon ta' impatt 
pożittiv b'rabta mal-karbonju").

amministratur ta' parametru referenzjarju 
allinjat ma' Pariġi, għandhom jiżvelaw il-
mira bbażata fuq ix-xjenza li tista' titkejjel 
u marbuta biż-żmien, u r-rabta mal-pjan 
ta' implimentazzjoni relatat u r-rapport 
annwali dwar il-progress magħmul lejn l-
ilħuq tal-mira, ta' kull assi sottostanti 
inklużi fil-parametru referenzjarju u 
għandhom jispeċifikaw il-qafas 
metodoloġiku bbażat fuq ix-xjenza u l-
perkors tad-dekarbonizzazzjoni magħżul 
għall-parametru referenzjarju; il-metrika 
u l-livelli limitu relatati użati għall-
għażla, il-ponderazzjoni u l-esklużjoni tal-
attivitajiet ekonomiċi f'konformità mal-
perkors tad-dekarbonizzazzjoni, u għall-
aċċess għall-esponiment tal-assi 
sottostanti għal tali attivitajiet ekonomiċi;

Or. en

Emenda 254
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju, flimkien mal-obbligi 
applikabbli għall-amministratur ta' 
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju, għandhom 
jiżvelaw l-impatt pożittiv tal-karbonju ta'
kull assi sottostanti inklużi fil-parametru 
referenzjarju u għandhom jispeċifikaw il-
formula jew il-kalkolu li jintużaw biex 
jiddeterminaw jekk it-tnaqqis ta' 
emissjonijiet jaqbiżx l-impronta ta' 
karbonju tal-kumpanija jew tal-attività ta' 
investiment ("il-proporzjon ta' impatt 
pożittiv b'rabta mal-karbonju").

2. Flimkien mal-obbligi applikabbli 
għall-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju, l-amministraturi tal-
parametri referenzjarji tat-tranżizzjoni 
klimatika għandhom jiżvelaw, għal kull 
assi fil-parametru referenzjarju, il-miri li 
jistgħu jitkejlu u bbażati fuq iż-żmien kif 
ukoll dettalji dwar il-pjanijiet ta' 
dekarbonizzazzjoni tal-emittenti tal-assi u 
r-rapporti ta' progress annwali tagħhom. 
L-amministraturi għandhom jiżvelaw 
ulterjorment il-qafas metodoloġiku 
tagħhom u l-perkors tad-
dekarbonizzazzjoni magħżul għall-
parametru referenzjarju kif ukoll il-
metrika u l-livelli limitu użati għall-
għażla, il-ponderazzjoni u l-esklużjoni tal-
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attivitajiet ekonomiċi f'konformità mal-
perkors tad-dekarbonizzazzjoni u għall-
aċċess għall-esponiment tal-assi 
sottostanti għal tali attivitajiet ekonomiċi

Or. en

Emenda 255
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju, flimkien mal-obbligi 
applikabbli għall-amministratur ta' 
parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju, għandhom 
jiżvelaw l-impatt pożittiv tal-karbonju ta' 
kull assi sottostanti inklużi fil-parametru 
referenzjarju u għandhom jispeċifikaw il-
formula jew il-kalkolu li jintużaw biex 
jiddeterminaw jekk it-tnaqqis ta' 
emissjonijiet jaqbiżx l-impronta ta' 
karbonju tal-kumpanija jew tal-attività ta' 
investiment ("il-proporzjon ta' impatt
pożittiv b'rabta mal-karbonju").

2. L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' impatt pożittiv, flimkien 
mal-obbligi ddikjarati hawn fuq, 
għandhom jiżvelaw l-impatt ambjentali
pożittiv ta' kull assi sottostanti inklużi fil-
parametru referenzjarju u għandhom 
jispeċifikaw il-formula jew il-kalkolu li 
jintużaw biex jiddeterminaw jekk l-impatt 
nett.

Or. en

Emenda 256
Neena Gill

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju, flimkien mal-obbligi 
applikabbli għall-amministratur ta' 

2. L-amministratur ta' parametri 
referenzjarji tal-emissjonijiet negattivi tal-
karbonju flimkien mal-obbligi applikabbli 
għall-amministratur ta' parametru 
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parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju, għandhom 
jiżvelaw l-impatt pożittiv tal-karbonju ta' 
kull assi sottostanti inklużi fil-parametru 
referenzjarju u għandhom jispeċifikaw il-
formula jew il-kalkolu li jintużaw biex 
jiddeterminaw jekk it-tnaqqis ta' 
emissjonijiet jaqbiżx l-impronta ta' 
karbonju tal-kumpanija jew tal-attività ta' 
investiment ("il-proporzjon ta' impatt 
pożittiv b'rabta mal-karbonju").

referenzjarju ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju, għandhom jiżvelaw l-impatt 
tal-karbonju ta' kull assi sottostanti inklużi 
fil-parametru referenzjarju u għandhom 
jispeċifikaw il-formula jew il-kalkolu li 
jintużaw biex jiddeterminaw jekk it-tnaqqis 
ta' emissjonijiet jaqbiżx l-impronta ta' 
karbonju tal-kumpanija jew tal-attività ta' 
investiment ("il-proporzjon ta' impatt tal-
emissjonijiet negattivi tal-karbonju").

Or. en

Emenda 257
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' impatt pożittiv b'rabta mal-
karbonju, flimkien mal-obbligi applikabbli 
għall-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju, għandhom 
jiżvelaw l-impatt pożittiv tal-karbonju ta' 
kull assi sottostanti inklużi fil-parametru 
referenzjarju u għandhom jispeċifikaw il-
formula jew il-kalkolu li jintużaw biex 
jiddeterminaw jekk it-tnaqqis ta' 
emissjonijiet jaqbiżx l-impronta ta' 
karbonju tal-kumpanija jew tal-attività ta' 
investiment ("il-proporzjon ta' impatt 
pożittiv b'rabta mal-karbonju").

2. L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju ta' impatt negattiv b'rabta 
mal-karbonju, flimkien mal-obbligi 
applikabbli għall-amministratur ta' 
parametru referenzjarju tat-tranżizzjoni 
klimatika, għandhom jiżvelaw l-impatt 
negattiv tal-karbonju fil-livell tal-portafoll
u għandhom jispeċifikaw il-formula jew il-
kalkolu li jintużaw biex jiddeterminaw jekk 
it-tnaqqis ta' emissjonijiet jaqbiżx l-
impronta ta' karbonju tal-kumpanija jew 
tal-attività ta' investiment ("il-proporzjon 
ta' impatt negattiv b'rabta mal-karbonju").

Or. en

Emenda 258
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-amministratur ta' parametru 
referenzjarju negattiv b'rabta mal-
karbonju għandu jiddokumenta u 
jippubblika kwalunkwe metodoloġija 
użata għall-kalkolu tal-emissjonijiet li 
jibqgħu jeżistu jekk il-prodotti jew is-
servizzi tal-kumpanija jinbidlu b'sostituti 
oħra b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju 
("tnaqqis ta' emissjonijiet") u l-ammont 
korrispondenti ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet;

Or. en

Emenda 259
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju u ta' impatt 
pożittiv b'rabta mal-karbonjui għandhom 
jadottaw u jippubblikaw lill-utenti 
proċeduri u r-raġunijiet għal kull bidla 
materjali proposta fil-metodoloġija 
tagħhom. Dawn il-proċeduri għandhom 
ikunu konsistenti mal-għan prevalenti li l-
kalkoli tal-parametru referenzjarju 
jaderixxu b'mod kontinwu mal-objettivi 
ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju jew ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju. Dawn il-proċeduri 
jipprevedu:

imħassar

(a) avviż bil-quddiem f'perjodu ta' żmien 
ċar li jagħti lill-utenti opportunità 
biżżejjed biex janalizzaw u jikkummentaw 
dwar l-impatt ta' dawn il-bidliet proposti, 
wara li jitqiesu ċ-ċirkostanzi kumplessivi 
tal-kalkolu tal-amministratur;
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(b) il-possibbiltà għall-utenti li 
jikkummentaw dwar dawk il-bidliet u 
għall-amministraturi biex iwieġbu għal 
dawk il-kummenti, filwaqt li dawk il-
kummenti għandhom ikunu aċċessibbli 
għall-utenti kollha tas-suq wara kull 
perjodu ta' konsultazzjoni, ħlief jekk il-
kummentatur ikun talab il-
kunfidenzjalità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-proċeduri huma effettivament ekwivalenti għal, u parzjalment meħuda verbatim mill-
paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 13 tar-Regolament 2016/1011.

Emenda 260
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonjui għandhom jadottaw u 
jippubblikaw lill-utenti proċeduri u r-
raġunijiet għal kull bidla materjali proposta 
fil-metodoloġija tagħhom. Dawn il-
proċeduri għandhom ikunu konsistenti 
mal-għan prevalenti li l-kalkoli tal-
parametru referenzjarju jaderixxu b'mod 
kontinwu mal-objettivi ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju jew ta' impatt 
pożittiv b'rabta mal-karbonju. Dawn il-
proċeduri jipprevedu:

L-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji tat-tranżizzjoni klimatika u ta' 
impatt negattiv b'rabta mal-karbonju
għandhom jadottaw u jippubblikaw lill-
utenti proċeduri u r-raġunijiet għal kull 
bidla materjali proposta fil-metodoloġija 
tagħhom. Dawn il-proċeduri għandhom 
ikunu konsistenti mal-għan prevalenti li l-
kalkoli tal-parametru referenzjarju 
jaderixxu b'mod kontinwu mal-objettivi ta' 
livell baxx ta' gassijiet serra, ta' livell baxx 
ta' emissjonijiet tal-karbonju jew ta' impatt 
negattiv b'rabta mal-karbonju. Dawn il-
proċeduri jipprevedu:

Or. en

Emenda 261
Neena Gill
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Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonjui għandhom jadottaw u 
jippubblikaw lill-utenti proċeduri u r-
raġunijiet għal kull bidla materjali proposta 
fil-metodoloġija tagħhom. Dawn il-
proċeduri għandhom ikunu konsistenti 
mal-għan prevalenti li l-kalkoli tal-
parametru referenzjarju jaderixxu b'mod 
kontinwu mal-objettivi ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju jew ta' impatt 
pożittiv b'rabta mal-karbonju. Dawn il-
proċeduri jipprevedu:

L-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u tal-emissjonijiet negattivi 
tal-karbonju għandhom jadottaw u 
jippubblikaw lill-utenti proċeduri u r-
raġunijiet għal kull bidla materjali proposta 
fil-metodoloġija tagħhom. Dawn il-
proċeduri għandhom ikunu konsistenti 
mal-għan prevalenti li l-kalkoli tal-
parametru referenzjarju jaderixxu b'mod 
kontinwu mal-objettivi ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju jew tal-
emissjonijiet negattivi tal-karbonju. Dawn 
il-proċeduri jipprevedu:

Or. en

Emenda 262
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonjui għandhom jadottaw u 
jippubblikaw lill-utenti proċeduri u r-
raġunijiet għal kull bidla materjali proposta 
fil-metodoloġija tagħhom. Dawn il-
proċeduri għandhom ikunu konsistenti 
mal-għan prevalenti li l-kalkoli tal-
parametru referenzjarju jaderixxu b'mod 
kontinwu mal-objettivi ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju jew ta' impatt 
pożittiv b'rabta mal-karbonju. Dawn il-
proċeduri jipprevedu:

L-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji ta' impatt pożittiv għandhom 
jadottaw u jippubblikaw lill-utenti 
proċeduri u r-raġunijiet għal kull bidla 
materjali proposta fil-metodoloġija 
tagħhom. Dawn il-proċeduri għandhom 
ikunu konsistenti mal-għan prevalenti li l-
kalkoli tal-parametru referenzjarju 
jaderixxu b'mod kontinwu mal-objettivi ta' 
sostenibbiltà jew ta' impatt ambjentali
pożittiv. Dawn il-proċeduri jipprevedu:

Or. en
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Emenda 263
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju għandhom jeżaminaw 
regolarment il-metodoloġiji tagħhom biex 
jiżguraw li dawn jirriflettu b'mod affidabbli 
l-objettivi ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju u għandu jkollhom proċess 
fis-seħħ li jikkunsidra l-opinjonijiet tal-
utenti rilevanti.".

4. L-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji tat-tranżizzjoni klimatika u ta' 
impatt negattiv b'rabta mal-karbonju 
għandhom jeżaminaw regolarment il-
metodoloġiji tagħhom biex jiżguraw li 
dawn jirriflettu b'mod affidabbli l-objettivi 
rilevanti ta' livell baxx ta' gassijiet serra,
ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju 
jew ta' impatt negattiv b'rabta mal-karbonju 
u għandu jkollhom proċess fis-seħħ li 
jikkunsidra l-opinjonijiet tal-utenti 
rilevanti.".

Or. en

Emenda 264
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju għandhom jeżaminaw 
regolarment il-metodoloġiji tagħhom biex 
jiżguraw li dawn jirriflettu b'mod affidabbli 
l-objettivi ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju u għandu jkollhom proċess 
fis-seħħ li jikkunsidra l-opinjonijiet tal-
utenti rilevanti.".

4. L-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji ta' impatt pożittiv għandhom 
jeżaminaw regolarment il-metodoloġiji 
tagħhom biex jiżguraw li dawn jirriflettu 
b'mod affidabbli l-objettivi ddikjarati u 
għandu jkollhom proċess fis-seħħ li 
jikkunsidra l-opinjonijiet tal-utenti 
rilevanti.".

Or. en
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Emenda 265
Neena Gill

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju għandhom jeżaminaw 
regolarment il-metodoloġiji tagħhom biex 
jiżguraw li dawn jirriflettu b'mod affidabbli 
l-objettivi ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju u għandu jkollhom proċess 
fis-seħħ li jikkunsidra l-opinjonijiet tal-
utenti rilevanti.".

4. L-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u tal-emissjonijiet negattivi 
tal-karbonju għandhom jeżaminaw 
regolarment il-metodoloġiji tagħhom biex 
jiżguraw li dawn jirriflettu b'mod affidabbli 
l-objettivi rilevanti ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju jew tal-
emissjonijiet negattivi tal-karbonju u 
għandu jkollhom proċess fis-seħħ li 
jikkunsidra l-opinjonijiet tal-utenti 
rilevanti.".

Or. en

Emenda 266
Molly Scott Cato

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju għandhom jeżaminaw 
regolarment il-metodoloġiji tagħhom biex 
jiżguraw li dawn jirriflettu b'mod affidabbli 
l-objettivi ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u ta' impatt pożittiv b'rabta 
mal-karbonju u għandu jkollhom proċess 
fis-seħħ li jikkunsidra l-opinjonijiet tal-
utenti rilevanti.".

4. L-amministraturi ta' parametri 
referenzjarji ta' livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u tat-tranżizzjoni klimatika
għandhom jirrieżaminaw il-metodoloġiji 
tagħhom mill-inqas kull sena biex 
jiżguraw li dawn jirriflettu b'mod affidabbli 
l-objettivi rilevanti ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju jew tat-
tranżizzjoni klimatika u għandu jkollhom 
proċess fis-seħħ li jikkunsidra l-opinjonijiet 
tal-utenti kollha rilevanti.".

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ġġib it-test f'konformità mal-Artikolu 5(3) tar-Regolament 2016/1011. Din 
tiċċara wkoll li l-amministraturi jenħtiġilhom jikkunsidraw l-opinjonijiet tal-utenti kollha 
rilevanti, mhux biss dawk ta' grupp magħżul.
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