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Amendement 26
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een 
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD
tot wijziging van Verordening (EU) 
2016/1011 inzake koolstofarme
benchmarks en benchmarks met een 
positieve koolstofbalans
(Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een 
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD
tot wijziging van Verordening (EU) 
2016/1011 inzake de integratie van 
duurzaamheidsindicatoren in de 
methodologie van benchmarks en 
benchmarks met een positieve balans
(Voor de EER relevante tekst)

Or. en

Amendement 27
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een 
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD
tot wijziging van Verordening (EU) 
2016/1011 inzake koolstofarme 
benchmarks en benchmarks met een 
positieve koolstofbalans 
(Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een 
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD
tot wijziging van Verordening (EU) 
2016/1011 inzake 
klimaattransitiebenchmarks en 
benchmarks met een negatieve
koolstofbalans 
(Voor de EER relevante tekst)

Or. en

Amendement 28
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Titel 1



PE629.650v01-00 4/131 AM\1167632NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een 
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD
tot wijziging van Verordening (EU) 
2016/1011 inzake koolstofarme 
benchmarks en benchmarks met een 
positieve koolstofbalans
(Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een 
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD
tot wijziging van Verordening (EU) 
2016/1011 inzake koolstofarme 
benchmarks en 
klimaattransitiebenchmarks
(Voor de EER relevante tekst)

Or. en

Amendement 29
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het IPCC heeft op 8 oktober 2018 
zijn speciale verslag met als titel "Global 
Warming of 1.5 °C" bekendgemaakt, 
waarin werd gewaarschuwd voor de 
extreme risico's van een opwarming van 
de aarde van 2 °C boven het pre-
industriële niveau en waarin werd 
opgeroepen om de opwarming van de 
aarde te beperken tot 1,5 °C, stellende dat 
dit snelle, verreikende en nooit eerder 
geziene wijzigingen in alle aspecten van 
de samenleving vereist.

Or. en

Amendement 30
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(2 ter) De Unie zou de conclusies van het 
speciaal verslag van het IPCC over de 
opwarming van de aarde van 1,5 °C naar 
voren moeten schuiven als 
toonaangevende wetenschappelijke input 
op de Klimaatconferentie van Katowice 
(Polen) in december, wanneer de 
Overeenkomst van Parijs wordt herzien.

Or. en

Amendement 31
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Verordening (EU) 2016/1011 van 
het Europees Parlement en de Raad29 voert 
eenvormige regels voor benchmarks in de 
Unie in en voorziet in verschillende 
soorten benchmarks. Een groeiend aantal 
investeerders volgt strategieën voor 
koolstofarme investeringen en maakt 
gebruik van low-carbonbenchmarks om de 
prestaties van beleggingsportefeuilles te 
omschrijven met referenties of metingen.

(7) Verordening (EU) 2016/1011 van 
het Europees Parlement en de Raad29 voert 
eenvormige regels voor benchmarks in de 
Unie in en voorziet in verschillende 
soorten benchmarks op basis van hun 
kenmerken, kwetsbaarheden en risico's. 
Een groeiend aantal investeerders volgt 
strategieën voor koolstofarme 
investeringen en maakt gebruik van low-
carbonbenchmarks om de prestaties van 
beleggingsportefeuilles te omschrijven met 
referenties of metingen.

_________________ _________________

29 Verordening (EU) 2016/1011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 
2016 betreffende indices die worden 
gebruikt als benchmarks voor financiële 
instrumenten en financiële overeenkomsten 
of om de prestatie van beleggingsfondsen 
te meten en tot wijziging van Richtlijnen 
2008/48/EG en 2014/17/EU en 
Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 
van 29.6.2016, blz. 1).

29 Verordening (EU) 2016/1011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 
2016 betreffende indices die worden 
gebruikt als benchmarks voor financiële 
instrumenten en financiële overeenkomsten 
of om de prestatie van beleggingsfondsen 
te meten en tot wijziging van Richtlijnen 
2008/48/EG en 2014/17/EU en 
Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 
van 29.6.2016, blz. 1).

Or. en
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Amendement 32
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Verordening (EU) 2016/1011 van 
het Europees Parlement en de Raad29 voert 
eenvormige regels voor benchmarks in de 
Unie in en voorziet in verschillende 
soorten benchmarks. Een groeiend aantal 
investeerders volgt strategieën voor 
koolstofarme investeringen en maakt 
gebruik van low-carbonbenchmarks om de 
prestaties van beleggingsportefeuilles te 
omschrijven met referenties of metingen.

(7) Verordening (EU) 2016/1011 van 
het Europees Parlement en de Raad29 voert 
eenvormige regels voor benchmarks in de 
Unie in en voorziet in verschillende 
soorten benchmarks. Een groeiend aantal
investeerders volgt strategieën voor 
duurzame investeringen en maakt gebruik 
van benchmarks om de prestaties van 
beleggingsportefeuilles te omschrijven met 
referenties of metingen.

_________________ _________________

29 Verordening (EU) 2016/1011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 
2016 betreffende indices die worden 
gebruikt als benchmarks voor financiële 
instrumenten en financiële overeenkomsten 
of om de prestatie van beleggingsfondsen 
te meten en tot wijziging van Richtlijnen 
2008/48/EG en 2014/17/EU en 
Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 
van 29.6.2016, blz. 1).

29 Verordening (EU) 2016/1011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 
2016 betreffende indices die worden 
gebruikt als benchmarks voor financiële 
instrumenten en financiële overeenkomsten 
of om de prestatie van beleggingsfondsen 
te meten en tot wijziging van Richtlijnen 
2008/48/EG en 2014/17/EU en 
Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 
van 29.6.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 33
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Een brede waaier van indices 
behoort momenteel tot de groep van low-
carbonindices. Deze low-carbonindices
worden gebruikt als benchmarks voor 
beleggingsportefeuilles en -producten die 
over de grenzen heen worden verkocht. De 

(8) Een brede waaier van indices 
behoort momenteel tot de groep van low-
carbon- of duurzaamheidsindices. Deze 
indices worden gebruikt als benchmarks 
voor beleggingsportefeuilles en -producten 
die over de grenzen heen worden verkocht. 
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kwaliteit en de integriteit van low-
carbonbenchmarks hebben een weerslag 
op het daadwerkelijk functioneren van de 
eengemaakte markt in een ruim gamma 
van individuele en collectieve 
beleggingsportefeuilles. Tal van low-
carbonindices die gebruikt worden als 
prestatie-indicatoren voor 
beleggingsportefeuilles, met name voor 
gescheiden beleggingsrekeningen en 
collectieve beleggingsregelingen, worden 
aangeboden in één lidstaat maar worden 
gebruikt door portefeuille- en 
vermogensbeheerders in andere lidstaten. 
Daarnaast zorgen portefeuille- en 
vermogensbeheerders vaak voor een 
afdekking van hun blootstellingsrisico's
inzake koolstofuitstoot door gebruik te 
maken van benchmarks die in andere 
lidstaten zijn opgesteld.

De kwaliteit en de integriteit van 
benchmarks hebben een weerslag op het 
daadwerkelijk functioneren van de 
eengemaakte markt in een ruim gamma 
van individuele en collectieve 
beleggingsportefeuille. Tal van low-
carbon- en duurzaamheidsindices die 
gebruikt worden als prestatie-indicatoren 
voor beleggingsportefeuilles, met name 
voor gescheiden beleggingsrekeningen en 
collectieve beleggingsregelingen, worden 
aangeboden in één lidstaat maar worden 
gebruikt door portefeuille- en 
vermogensbeheerders in andere lidstaten. 
Daarnaast zorgen portefeuille- en 
vermogensbeheerders vaak voor een 
afdekking van hun blootstellings- en 
milieurisico's inzake koolstofuitstoot door 
gebruik te maken van benchmarks die in 
andere lidstaten zijn opgesteld.

Or. en

Amendement 34
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op de markt zijn verschillende 
categorieën low-carbonindices opgekomen 
die wat hun ambitie betreft een 
uiteenlopend niveau kunnen hebben. 
Terwijl sommige benchmarks tot doel 
hebben de koolstofvoetafdruk van 
standaardportefeuilles te verkleinen, zijn 
andere benchmarks alleen gericht op het 
selecteren van bestanddelen die bijdragen 
tot het bereiken van de 2 °C-doelstelling 
zoals bepaald in de klimaatovereenkomst 
van Parijs. Ondanks verschillen in 
doelstellingen en strategieën worden al 
deze benchmarks gewoonlijk gepromoot 
als benchmarks met een lage 

(9) Op de markt zijn verschillende 
categorieën duurzaamheidsindices 
opgekomen die wat hun ambitie betreft een 
uiteenlopend niveau kunnen hebben.
Ondanks verschillen in doelstellingen en 
strategieën worden al deze benchmarks 
gewoonlijk gepromoot als 
duurzaamheidsbenchmarks.
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koolstofuitstoot ("low-
carbonbenchmarks").

Or. en

Amendement 35
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op de markt zijn verschillende 
categorieën low-carbonindices opgekomen 
die wat hun ambitie betreft een 
uiteenlopend niveau kunnen hebben. 
Terwijl sommige benchmarks tot doel 
hebben de koolstofvoetafdruk van 
standaardportefeuilles te verkleinen, zijn 
andere benchmarks alleen gericht op het 
selecteren van bestanddelen die bijdragen 
tot het bereiken van de 2 °C-doelstelling 
zoals bepaald in de klimaatovereenkomst 
van Parijs. Ondanks verschillen in 
doelstellingen en strategieën worden al
deze benchmarks gewoonlijk gepromoot 
als benchmarks met een lage 
koolstofuitstoot ("low-
carbonbenchmarks").

(9) Op de markt zijn verschillende 
categorieën low-carbonindices opgekomen 
die wat hun ambitie betreft een 
uiteenlopend niveau kunnen hebben. 
Terwijl sommige benchmarks tot doel 
hebben de koolstofvoetafdruk van 
standaardportefeuilles te verkleinen, zijn 
andere benchmarks alleen gericht op het 
selecteren van bestanddelen die bijdragen 
tot het bereiken van de 2 °C-doelstelling 
zoals bepaald in de klimaatovereenkomst 
van Parijs. Ondanks verschillen in 
doelstellingen en strategieën worden veel 
van deze benchmarks gewoonlijk 
gepromoot als benchmarks met een lage 
koolstofuitstoot ("low-
carbonbenchmarks").

Or. en

Amendement 36
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het verschil in aanpak inzake 
benchmarkmethodologieën leidt tot een 
versnippering van de eengemaakte markt 
omdat gebruikers van benchmarks geen 

(10) Het verschil in aanpak inzake 
benchmarkmethodologieën kan leiden tot 
een versnippering van de eengemaakte 
markt omdat gebruikers van benchmarks 
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duidelijk zicht hebben op de vraag of een 
bepaalde low-carbonindex een benchmark 
is die afgestemd is op de 2 °C-doelstelling 
dan wel als benchmark alleen gericht is op 
het verkleinen van de koolstofvoetafdruk 
van een standaardportefeuille van 
beleggingen. Om iets te doen aan 
eventuele onrechtmatige aanspraken van 
beheerders over het koolstofarme gehalte 
van hun benchmarks, bestaat de kans dat 
lidstaten uiteenlopende regels vaststellen 
om te voorkomen dat beleggers 
verwarring en dubbelzinnigheid ervaren 
over de doelstellingen en het niveau van 
ambitie waarop de verschillende 
categorieën van zogenoemde low-
carbonindices, gebruikt als benchmark 
voor een koolstofarme 
beleggingsportefeuille, gestoeld zijn.

geen duidelijk zicht hebben op de vraag of 
een bepaalde low-carbonindex een 
benchmark is die afgestemd is op de 2 °C-
doelstelling dan wel als benchmark gericht 
is op het verkleinen van de 
koolstofvoetafdruk van een 
standaardportefeuille van beleggingen.

Or. en

Motivering

Beide soorten benchmarks zijn legitieme benchmarks en moeten als zodanig worden 
weergegeven.

Amendement 37
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het verschil in aanpak inzake 
benchmarkmethodologieën leidt tot een 
versnippering van de eengemaakte markt 
omdat gebruikers van benchmarks geen 
duidelijk zicht hebben op de vraag of een 
bepaalde low-carbonindex een benchmark 
is die afgestemd is op de 2 °C-doelstelling 
dan wel als benchmark alleen gericht is op 
het verkleinen van de koolstofvoetafdruk 
van een standaardportefeuille van 
beleggingen. Om iets te doen aan eventuele 
onrechtmatige aanspraken van beheerders 

(10) Het verschil in aanpak inzake 
benchmarkmethodologieën leidt tot een 
versnippering van de eengemaakte markt 
omdat gebruikers van benchmarks geen 
duidelijk zicht hebben op de vraag of een 
bepaalde low-carbonindex een benchmark 
is die afgestemd is op de 2 °C-doelstelling 
dan wel als benchmark alleen gericht is op 
het verkleinen van de koolstofvoetafdruk 
van een standaardportefeuille van 
beleggingen. Om iets te doen aan eventuele 
onrechtmatige aanspraken van beheerders 
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over het koolstofarme gehalte van hun 
benchmarks, bestaat de kans dat lidstaten 
uiteenlopende regels vaststellen om te 
voorkomen dat beleggers verwarring en 
dubbelzinnigheid ervaren over de 
doelstellingen en het niveau van ambitie 
waarop de verschillende categorieën van 
zogenoemde low-carbonindices, gebruikt 
als benchmark voor een koolstofarme 
beleggingsportefeuille, gestoeld zijn.

over het koolstofarme gehalte van hun 
benchmarks, kunnen lidstaten
uiteenlopende regels vaststellen om te 
voorkomen dat beleggers verwarring en 
dubbelzinnigheid ervaren over de 
doelstellingen en het niveau van ambitie 
waarop de verschillende categorieën van 
zogenoemde low-carbonindices, gebruikt 
als benchmark voor een koolstofarme 
beleggingsportefeuille, gestoeld zijn.

Or. en

Amendement 38
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het verschil in aanpak inzake 
benchmarkmethodologieën leidt tot een 
versnippering van de eengemaakte markt 
omdat gebruikers van benchmarks geen 
duidelijk zicht hebben op de vraag of een 
bepaalde low-carbonindex een benchmark 
is die afgestemd is op de 2 °C-doelstelling 
dan wel als benchmark alleen gericht is op 
het verkleinen van de koolstofvoetafdruk 
van een standaardportefeuille van 
beleggingen. Om iets te doen aan eventuele 
onrechtmatige aanspraken van beheerders 
over het koolstofarme gehalte van hun 
benchmarks, bestaat de kans dat lidstaten 
uiteenlopende regels vaststellen om te 
voorkomen dat beleggers verwarring en 
dubbelzinnigheid ervaren over de 
doelstellingen en het niveau van ambitie 
waarop de verschillende categorieën van 
zogenoemde low-carbonindices, gebruikt 
als benchmark voor een koolstofarme 
beleggingsportefeuille, gestoeld zijn.

(10) Het verschil in aanpak inzake 
benchmarkmethodologieën leidt tot een 
versnippering van de eengemaakte markt 
omdat gebruikers van benchmarks geen 
duidelijk zicht hebben op de vraag of een 
bepaalde low-carbonindex een benchmark 
is die afgestemd is op de 2 °C-doelstelling 
dan wel als benchmark alleen gericht is op 
het verkleinen van de koolstofvoetafdruk 
van een standaardportefeuille van 
beleggingen. Om iets te doen aan eventuele 
onrechtmatige aanspraken van beheerders 
over het koolstofarme gehalte van hun 
benchmarks, zouden lidstaten 
uiteenlopende regels kunnen vaststellen 
om te voorkomen dat beleggers verwarring 
en dubbelzinnigheid ervaren over de 
doelstellingen en het niveau van ambitie 
waarop de verschillende categorieën van 
zogenoemde low-carbonindices, gebruikt 
als benchmark voor een koolstofarme 
beleggingsportefeuille, gestoeld zijn.

Or. en
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Amendement 39
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Zoals de deskundigengroep 
op hoog niveau inzake duurzame 
financiering van de Commissie 
concludeerde, moeten benchmarks beter 
op duurzaamheid zijn afgesteld en hun 
blootstelling aan duurzaamheidsrisico's 
weerspiegelen. Investeerders hebben 
vergelijkbare en holistische informatie 
over milieurisico's en -impact nodig om 
hun portfolio's niet louter op 
koolstofblootstelling te beoordelen. Een te 
enge nadruk op koolstofblootstelling zou 
negatieve overloopeffecten kunnen 
hebben door investeringsstromen af te 
leiden naar doelen die andere 
milieurisico's inhouden. Beheerders van 
benchmarks moeten dan ook beoordelen 
en bekendmaken in welke mate 
duurzaamheidsoverwegingen (milieu-, 
sociale en governancefactoren) in de 
methodologie van de benchmark worden 
weerspiegeld.

Or. en

Amendement 40
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Alle benchmarkbeheerders 
moeten sleutelindicatoren voor 
hulpmiddelenefficiëntie opnemen in hun 
benchmarkmethodologieën, die naast 
CO2-emissies ook andere emissies 
omvatten, alsook impact op biodiversiteit, 
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afvalproductie, energieverbruik, 
hernieuwbare energie, grondstoffen, 
water en direct en indirect landgebruik, 
en die moeten worden uitgewerkt 
overeenkomstig de mededelingen van de 
Commissie van 16 januari 2018 over een 
monitoringkader voor de circulaire 
economie en van 2 december 2015 met als 
titel "Maak de cirkel rond – Een EU-
actieplan voor de circulaire economie" en 
de Resolutie van het Europees Parlement 
van 9 juli 2015 over 
hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar 
een circulaire economie 
(2014/2208(INI)).

Or. en

Amendement 41
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quater) Zoals voorgesteld door de 
deskundigengroep op hoog niveau inzake 
duurzame financiering van de Commissie, 
moet de Europese Autoriteit voor effecten 
en markten (ESMA) verwijzingen naar 
milieu-, sociale of governancefactoren 
(ESG) opnemen in haar richtsnoeren over 
de "benchmarkverklaring". De ESMA 
moet, samen met de European Financial 
Reporting Advisory Group (EFRAG), 
richtsnoeren voor benchmarkbeheerders 
uitwerken om indicatoren voor 
duurzaamheid en circulaire economie in 
de benchmarkmethodologieën op te 
nemen.

Or. en

Amendement 42
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Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bij gebrek aan een geharmoniseerd 
kader om de nauwkeurigheid en de 
integriteit te verzekeren van de 
belangrijkste categorieën low-
carbonbenchmarks die in individuele of 
collectieve beleggingsportefeuilles worden 
gebruikt, is het waarschijnlijk dat door 
verschillen in aanpak tussen de lidstaten 
belemmeringen worden opgeworpen voor 
de vlotte werking van de eengemaakte 
markt.

(11) Bij gebrek aan een geharmoniseerd 
kader om de nauwkeurigheid en de 
integriteit te verzekeren van de 
benchmarks die in individuele of 
collectieve beleggingsportefeuilles worden 
gebruikt, is het waarschijnlijk dat door 
verschillen in aanpak tussen de lidstaten 
belemmeringen worden opgeworpen voor 
de vlotte werking van de eengemaakte 
markt.

Or. en

Amendement 43
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bij gebrek aan een geharmoniseerd 
kader om de nauwkeurigheid en de 
integriteit te verzekeren van de 
belangrijkste categorieën low-
carbonbenchmarks die in individuele of 
collectieve beleggingsportefeuilles worden 
gebruikt, is het waarschijnlijk dat door
verschillen in aanpak tussen de lidstaten 
belemmeringen worden opgeworpen voor 
de vlotte werking van de eengemaakte 
markt.

(11) Bij gebrek aan een geharmoniseerd 
kader om de nauwkeurigheid en de 
integriteit te verzekeren van de 
belangrijkste categorieën low-
carbonbenchmarks die in individuele of 
collectieve beleggingsportefeuilles worden 
gebruikt, zouden verschillen in aanpak 
tussen de lidstaten belemmeringen kunnen 
opwerpen voor de vlotte werking van de 
eengemaakte markt.

Or. en

Amendement 44
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de goede werking van de 
eengemaakte markt te handhaven, de 
omstandigheden waarin de markt 
functioneert, te verbeteren en een hoog 
niveau van bescherming voor consumenten 
en beleggers te garanderen, is het dan ook 
raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 
aan te passen met het oog op de invoering 
van een regelgevingskader voor 
geharmoniseerde low-carbonbenchmarks
op het niveau van de Unie.

(12) Om de goede werking van de 
eengemaakte markt te handhaven, de 
omstandigheden waarin de markt 
functioneert, te verbeteren en een hoog 
niveau van bescherming voor consumenten 
en beleggers te garanderen, is het dan ook 
raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 
aan te passen met het oog op de invoering 
van een regelgevingskader voor 
geharmoniseerde low-carbon- of 
klimaattransitiebenchmarks op het niveau 
van de Unie. Het feit of men 
klimaattransitiebenchmarks of negatieve 
koolstofbenchmarks aanbiedt, wordt 
overgelaten aan het oordeel van de 
benchmarkverstrekkers; dit mag hun 
mogelijkheid om andere benchmarks 
samen te stellen die de koolstofvoetafdruk 
meten of in aanmerking nemen, niet 
verhinderen.

Or. en

Amendement 45
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de goede werking van de 
eengemaakte markt te handhaven, de 
omstandigheden waarin de markt 
functioneert, te verbeteren en een hoog 
niveau van bescherming voor consumenten 
en beleggers te garanderen, is het dan ook 
raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 
aan te passen met het oog op de invoering 
van een regelgevingskader voor 

(12) Om de goede werking van de 
eengemaakte markt te handhaven, de 
omstandigheden waarin de markt 
functioneert, te verbeteren en een hoog 
niveau van bescherming voor consumenten 
en beleggers te garanderen, is het dan ook 
raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 
aan te passen met het oog op de invoering 
van een regelgevingskader voor 
geharmoniseerde low-carbonbenchmarks 
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geharmoniseerde low-carbonbenchmarks 
op het niveau van de Unie.

op het niveau van de Unie. Dit nieuwe 
regelgevingskader voor low-
carbonbenchmarks is evenwel niet van 
toepassing op andere soorten 
benchmarks.

Or. en

Amendement 46
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de goede werking van de 
eengemaakte markt te handhaven, de 
omstandigheden waarin de markt 
functioneert, te verbeteren en een hoog 
niveau van bescherming voor consumenten 
en beleggers te garanderen, is het dan ook 
raadzaam Verordening (EU) 2016/1011
aan te passen met het oog op de invoering 
van een regelgevingskader voor 
geharmoniseerde low-carbonbenchmarks
op het niveau van de Unie.

(12) Om de goede werking van de 
eengemaakte markt te handhaven, de 
omstandigheden waarin de markt 
functioneert, te verbeteren en een hoog 
niveau van bescherming voor consumenten 
en beleggers te garanderen, is het dan ook 
raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 
aan te passen met het oog op de invoering 
van een regelgevingskader voor de 
integratie van indicatoren van de 
circulaire economie in 
benchmarkmethodologieën op het niveau 
van de Unie.

Or. en

Amendement 47
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de goede werking van de 
eengemaakte markt te handhaven, de 
omstandigheden waarin de markt 
functioneert, te verbeteren en een hoog 
niveau van bescherming voor consumenten 

(12) Om de goede werking van de 
eengemaakte markt te handhaven ten 
behoeve van de eindbelegger, de 
omstandigheden waarin de markt 
functioneert, te verbeteren en een hoog 
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en beleggers te garanderen, is het dan ook 
raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 
aan te passen met het oog op de invoering 
van een regelgevingskader voor 
geharmoniseerde low-carbonbenchmarks 
op het niveau van de Unie.

niveau van bescherming voor consumenten 
en beleggers te garanderen, is het dan ook 
raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 
aan te passen met het oog op de invoering 
van een regelgevingskader voor 
geharmoniseerde low-carbonbenchmarks 
op het niveau van de Unie.

Or. en

Amendement 48
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de goede werking van de 
eengemaakte markt te handhaven, de 
omstandigheden waarin de markt 
functioneert, te verbeteren en een hoog 
niveau van bescherming voor consumenten 
en beleggers te garanderen, is het dan ook 
raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 
aan te passen met het oog op de invoering 
van een regelgevingskader voor 
geharmoniseerde low-carbonbenchmarks 
op het niveau van de Unie.

(12) Om de goede werking van de 
eengemaakte markt te handhaven, de 
omstandigheden waarin de markt 
functioneert, te verbeteren en een hoog 
niveau van bescherming voor consumenten 
en beleggers te garanderen, is het dan ook 
raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 
aan te passen met het oog op de invoering 
van een regelgevingskader voor 
harmonisering en mainstreaming van
low-carbonbenchmarks op het niveau van 
de Unie.

Or. en

Amendement 49
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de goede werking van de 
eengemaakte markt te handhaven, de 
omstandigheden waarin de markt 
functioneert, te verbeteren en een hoog 

(12) Om de goede werking van de 
eengemaakte markt te handhaven, de 
omstandigheden waarin de markt 
functioneert, te verbeteren en een hoog 
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niveau van bescherming voor consumenten 
en beleggers te garanderen, is het dan ook 
raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 
aan te passen met het oog op de invoering 
van een regelgevingskader voor 
geharmoniseerde low-carbonbenchmarks
op het niveau van de Unie.

niveau van bescherming voor consumenten 
en beleggers te garanderen, is het dan ook 
raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 
aan te passen met het oog op de invoering 
van een reeks minimumeisen die, op het 
niveau van de Unie, van toepassing zijn op 
de low-carbonbenchmarks.

Or. fr

Amendement 50
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voorts is het noodzakelijk een 
duidelijk onderscheid in te voeren tussen 
koolstofarme benchmarks ("low-carbon") 
en benchmarks met een positieve 
koolstofbalans ("positive carbon 
impact"). Terwijl de onderliggende activa 
in een koolstofarme benchmark 
geselecteerd dienen te worden met als doel 
te komen tot een reductie van de 
koolstofuitstoot in de indexportefeuille in 
vergelijking met de moederindex, mag een 
benchmark met een positieve 
koolstofbalans alleen maar bestanddelen 
bevatten waarvan de emissiereducties 
groter zijn dan de koolstofemissies.

(13) De invoering van een duidelijk 
onderscheid tussen koolstofarme 
benchmarks ("low-carbon") en benchmarks 
met een netto-emissiereductie, en de 
ontwikkeling van minimumnormen voor 
elk van deze soorten benchmarks, zal 
helpen bij de consistentie in benchmarks 
die ervoor kiezen zichzelf als zodanig te 
presenteren. Terwijl de onderliggende 
activa in een koolstofarme benchmark 
geselecteerd dienen te worden met als doel 
te komen tot een reductie van de 
koolstofuitstoot in de indexportefeuille in 
vergelijking met de moederindex, mag een 
benchmark met een netto-emissiereductie
alleen maar bestanddelen bevatten die in 
grotere mate bijdragen tot de reductie van
koolstofemissies dan het emissieniveau 
dat ze produceren. Deze twee nieuwe 
categorieën van benchmarks voeren 
optionele eisen voor de industrie in en 
mogen alleen worden toegepast wanneer 
een benchmarkbeheerder beslist een 
koolstofarme benchmark of een 
benchmark met een netto-emissiereductie 
in het leven te roepen die voldoet aan de 
benchmarkverordening. 
Benchmarkbeheerders krijgen een 
aanzienlijke flexibiliteit bij de opstelling 
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van de formule voor de berekening van 
hun methodologie, waardoor 
marktdeelnemers nieuwe strategieën 
kunnen ontwikkelen om milieukwesties 
aan te pakken.

Or. en

Amendement 51
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voorts is het noodzakelijk een 
duidelijk onderscheid in te voeren tussen 
koolstofarme benchmarks ("low-carbon") 
en benchmarks met een positieve 
koolstofbalans ("positive carbon 
impact"). Terwijl de onderliggende activa 
in een koolstofarme benchmark 
geselecteerd dienen te worden met als doel 
te komen tot een reductie van de 
koolstofuitstoot in de indexportefeuille in 
vergelijking met de moederindex, mag een 
benchmark met een positieve 
koolstofbalans alleen maar bestanddelen 
bevatten waarvan de emissiereducties 
groter zijn dan de koolstofemissies.

(13) Voorts is het noodzakelijk een 
duidelijk onderscheid in te voeren tussen 
koolstofarme benchmarks ("low-carbon") 
en klimaattransitiebenchmarks. De 
categorie koolstofarme benchmarks is 
toegespitst op bedrijven of segmenten van 
een specifieke markt die al voldoen aan de 
doelstellingen van de 
klimaatovereenkomst van Parijs 
aangezien ze op weg zijn naar een 
koolstofvrije samenleving die de 
opwarming van de aarde zou beperken tot 
1,5 °C tegen het einde van deze eeuw. 
Deze benchmarks geven een te groot 
gewicht aan de economische activiteiten 
die het koolstofvrij maken van de 
betreffende markt versnellen en een te 
klein gewicht aan de activiteiten die 
moeten worden verminderd om te voldoen 
aan de gekozen weg naar een koolstofvrije 
samenleving.

Or. en

Amendement 52
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voorts is het noodzakelijk een 
duidelijk onderscheid in te voeren tussen 
koolstofarme benchmarks ("low-carbon") 
en benchmarks met een positieve 
koolstofbalans ("positive carbon 
impact"). Terwijl de onderliggende activa 
in een koolstofarme benchmark 
geselecteerd dienen te worden met als doel 
te komen tot een reductie van de 
koolstofuitstoot in de indexportefeuille in 
vergelijking met de moederindex, mag een 
benchmark met een positieve 
koolstofbalans alleen maar bestanddelen 
bevatten waarvan de emissiereducties 
groter zijn dan de koolstofemissies.

(13) Hoewel het noodzakelijk is om 
indicatoren van de circulaire economie op 
te nemen in alle 
benchmarkmethodologieën, kan ook een 
categorie van benchmarks met een 
positieve milieubalans worden ingevoerd. 
De onderliggende activa in een benchmark 
met een positieve milieubalans mogen
alleen maar bestanddelen bevatten waarvan 
de nettobalans, gebaseerd op 
geharmoniseerde indicatoren van de 
circulaire economie, positief is.

Or. en

Amendement 53
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voorts is het noodzakelijk een 
duidelijk onderscheid in te voeren tussen 
koolstofarme benchmarks ("low-carbon")
en benchmarks met een positieve
koolstofbalans ("positive carbon impact"). 
Terwijl de onderliggende activa in een 
koolstofarme benchmark geselecteerd 
dienen te worden met als doel te komen tot 
een reductie van de koolstofuitstoot in de 
indexportefeuille in vergelijking met de 
moederindex, mag een benchmark met een 
positieve koolstofbalans alleen maar 
bestanddelen bevatten waarvan de 
emissiereducties groter zijn dan de 
koolstofemissies.

(13) Voorts is het noodzakelijk een 
duidelijk onderscheid in te voeren tussen 
klimaattransitiebenchmarks en 
benchmarks met een negatieve 
koolstofbalans ("negative carbon impact"). 
Terwijl de onderliggende activa in een 
koolstofarme benchmark geselecteerd 
dienen te worden met als doel te komen tot 
een reductie van de broeikasgasemissies in 
de indexportefeuille in vergelijking met de 
moederindex, mag een benchmark met een 
negatieve koolstofbalans alleen maar 
bestanddelen bevatten waarvan de 
emissiereducties groter zijn dan de 
koolstofemissies.

Or. en
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Amendement 54
Neena Gill

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voorts is het noodzakelijk een 
duidelijk onderscheid in te voeren tussen 
koolstofarme benchmarks ("low-carbon") 
en benchmarks met een positieve 
koolstofbalans ("positive carbon 
impact"). Terwijl de onderliggende activa 
in een koolstofarme benchmark 
geselecteerd dienen te worden met als doel 
te komen tot een reductie van de 
koolstofuitstoot in de indexportefeuille in 
vergelijking met de moederindex, mag een 
benchmark met een positieve 
koolstofbalans alleen maar bestanddelen 
bevatten waarvan de emissiereducties 
groter zijn dan de koolstofemissies.

(13) Voorts is het noodzakelijk een 
duidelijk onderscheid in te voeren tussen 
koolstofarme benchmarks ("low-carbon") 
en benchmarks met een negatieve 
koolstofemissiebalans. Terwijl de 
onderliggende activa in een koolstofarme 
benchmark geselecteerd dienen te worden 
met als doel te komen tot een reductie van 
de koolstofuitstoot in de indexportefeuille 
in vergelijking met de moederindex, mag 
een benchmark met een negatieve 
koolstofemissiebalans alleen maar 
bestanddelen bevatten waarvan de 
emissiereducties groter zijn dan de 
koolstofemissies.

Or. en

Amendement 55
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Elke onderneming waarvan de 
activa geselecteerd worden als 
onderliggende activa voor een benchmark 
met een positieve koolstofbalans, moet 
meer emissies reduceren dan ze 
produceert en derhalve een positieve 
milieubalans kunnen voorleggen. Activa-
en portefeuillebeheerders die een 
beleggingsstrategie beweren te volgen die 
verenigbaar is met de 
klimaatovereenkomst van Parijs, moeten 

(14) De klimaattransitiebenchmark 
wijst erop dat een index op weg is te 
voldoen aan de in Parijs overeengekomen 
opwarmingsgrens van 1,5 °C. Elke 
onderneming waarvan de activa 
geselecteerd worden als onderliggende 
activa moet beschikken over een plan om 
haar koolstofuitstoot geleidelijk te 
verminderen overeenkomstig de weg naar 
een koolstofvrije samenleving die 
gebaseerd is op een klimaatscenario 
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daarom gebruikmaken van benchmarks 
met een positieve koolstofbalans.

waarbij de opwarming van de aarde 
beperkt blijft tot 1,5 °C. Deze plannen 
moeten worden bekendgemaakt en 
geloofwaardig zijn in de zin dat ze een 
echte verbintenis vormen voor een 
koolstofvrije samenleving en in de zin dat 
ze voldoende gedetailleerd en technisch 
haalbaar zijn.

Or. en

Amendement 56
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Elke onderneming waarvan de 
activa geselecteerd worden als 
onderliggende activa voor een benchmark 
met een positieve koolstofbalans, moet 
meer emissies reduceren dan ze produceert 
en derhalve een positieve milieubalans 
kunnen voorleggen. Activa- en 
portefeuillebeheerders die een 
beleggingsstrategie beweren te volgen die 
verenigbaar is met de 
klimaatovereenkomst van Parijs, moeten 
daarom gebruikmaken van benchmarks 
met een positieve koolstofbalans.

(14) Elke onderneming waarvan de 
activa geselecteerd worden als 
onderliggende activa voor een benchmark 
met een netto-emissiereductie, moet meer 
emissies reduceren dan ze produceert.

Or. en

Amendement 57
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Elke onderneming waarvan de 
activa geselecteerd worden als 

(14) Alle ondernemingen waarvan de 
activa geselecteerd worden als 
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onderliggende activa voor een benchmark 
met een positieve koolstofbalans, moet 
meer emissies reduceren dan ze 
produceert en derhalve een positieve 
milieubalans kunnen voorleggen. Activa-
en portefeuillebeheerders die een 
beleggingsstrategie beweren te volgen die 
verenigbaar is met de 
klimaatovereenkomst van Parijs, moeten 
daarom gebruikmaken van benchmarks 
met een positieve koolstofbalans.

onderliggende activa voor een benchmark 
met een positieve koolstofbalans, moeten
een positieve milieubalans kunnen 
voorleggen, zonder aanzienlijke 
aantasting van een van de andere 
indicatoren voor milieu en circulaire 
economie. Activa- en 
portefeuillebeheerders die een duurzame
beleggingsstrategie beweren te volgen, 
moeten daarom gebruikmaken van 
benchmarks met een positieve 
milieubalans.

Or. en

Amendement 58
Neena Gill

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Elke onderneming waarvan de 
activa geselecteerd worden als 
onderliggende activa voor een benchmark 
met een positieve koolstofbalans, moet 
meer emissies reduceren dan ze produceert 
en derhalve een positieve milieubalans 
kunnen voorleggen. Activa- en 
portefeuillebeheerders die een 
beleggingsstrategie beweren te volgen die 
verenigbaar is met de klimaatovereenkomst 
van Parijs, moeten daarom gebruikmaken 
van benchmarks met een positieve 
koolstofbalans.

(14) Elke onderneming waarvan de 
activa geselecteerd worden als 
onderliggende activa voor een benchmark 
met een negatieve koolstofemissie, moet 
meer emissies reduceren dan ze produceert 
en derhalve een positieve milieubalans 
kunnen voorleggen. Activa- en 
portefeuillebeheerders die een 
beleggingsstrategie beweren te volgen die 
verenigbaar is met de klimaatovereenkomst 
van Parijs, moeten daarom gebruikmaken 
van benchmarks met een negatieve 
koolstofemissie.

Or. en

Amendement 59
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Elke onderneming waarvan de 
activa geselecteerd worden als 
onderliggende activa voor een benchmark 
met een positieve koolstofbalans, moet 
meer emissies reduceren dan ze produceert 
en derhalve een positieve milieubalans 
kunnen voorleggen. Activa- en 
portefeuillebeheerders die een 
beleggingsstrategie beweren te volgen die 
verenigbaar is met de klimaatovereenkomst 
van Parijs, moeten daarom gebruikmaken 
van benchmarks met een positieve
koolstofbalans.

(14) Elke onderneming waarvan de 
activa geselecteerd worden als 
onderliggende activa voor een benchmark 
met een negatieve koolstofbalans, moet 
meer emissies reduceren dan ze produceert 
en derhalve een positieve milieubalans 
kunnen voorleggen. Activa- en 
portefeuillebeheerders die een 
beleggingsstrategie beweren te volgen die 
verenigbaar is met de klimaatovereenkomst 
van Parijs, moeten daarom gebruikmaken 
van benchmarks met een negatieve 
koolstofemissie.

Or. en

Amendement 60
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Elke onderneming waarvan de 
activa geselecteerd worden als 
onderliggende activa voor een benchmark 
met een positieve koolstofbalans, moet 
meer emissies reduceren dan ze produceert 
en derhalve een positieve milieubalans 
kunnen voorleggen. Activa- en 
portefeuillebeheerders die een 
beleggingsstrategie beweren te volgen die 
verenigbaar is met de klimaatovereenkomst 
van Parijs, moeten daarom gebruikmaken 
van benchmarks met een positieve
koolstofbalans.

(14) Elke onderneming waarvan de 
activa geselecteerd worden als 
onderliggende activa voor een benchmark 
met een negatieve koolstofbalans, moet 
meer emissies reduceren dan ze produceert 
en derhalve een positieve milieubalans 
kunnen voorleggen. Activa- en 
portefeuillebeheerders die een 
beleggingsstrategie beweren te volgen die 
verenigbaar is met de klimaatovereenkomst 
van Parijs, moeten daarom gebruikmaken 
van benchmarks met een negatieve 
koolstofemissie.

Or. en

Amendement 61
Molly Scott Cato



PE629.650v01-00 24/131 AM\1167632NL.docx

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een uiteenlopende groep 
benchmarkbeheerders beweert dat hun 
benchmarks ecologische, sociale en 
governancedoelstellingen ("ESG") 
nastreven. De gebruikers van deze 
benchmarks hebben echter niet altijd de 
noodzakelijke informatie over de mate 
waarin deze ESG- doelstellingen in 
aanmerking worden genomen in de 
methodologie van de 
benchmarkbeheerders. De bestaande 
informatie is vaak versnipperd en maakt 
een daadwerkelijke vergelijking voor 
beleggingsactiviteiten over de grenzen 
heen niet mogelijk. Om marktdeelnemers 
in staat te stellen weloverwogen keuzes te 
maken, moeten benchmarkbeheerders ertoe 
verplicht worden bekend te maken hoe in 
hun methodologie met de ESG-factoren 
rekening wordt gehouden voor elke 
benchmark of benchmarkgroep die 
aangeprezen wordt als overeenstemmende 
met de ESG-doelstellingen. Die informatie 
moet ook wordt bekendgemaakt in de 
benchmarkverklaring. Beheerders van 
benchmarks die geen ESG-doelstellingen 
promoten of in aanmerking nemen, zijn 
niet onderworpen aan deze verplichting 
tot bekendmaking.

(15) Om marktdeelnemers in staat te 
stellen weloverwogen keuzes te maken, 
moeten benchmarkbeheerders ertoe 
verplicht worden bekend te maken hoe in 
hun methodologie met de ESG-factoren 
rekening wordt gehouden voor elke 
benchmark of benchmarkgroep. Die 
informatie moet ook worden
bekendgemaakt in de 
benchmarkverklaring.

Or. en

Motivering

Deze amendementen weerspiegelen de noodzaak om erop te wijzen dat ESG-doelstellingen 
een integraal aspect vormen van alle zakelijke transacties in het financiële systeem, in plaats 
van ze naar een niche te verwijzen.

Amendement 62
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
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Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een uiteenlopende groep 
benchmarkbeheerders beweert dat hun 
benchmarks ecologische, sociale en 
governancedoelstellingen ("ESG") 
nastreven. De gebruikers van deze
benchmarks hebben echter niet altijd de 
noodzakelijke informatie over de mate 
waarin deze ESG- doelstellingen in 
aanmerking worden genomen in de 
methodologie van de
benchmarkbeheerders. De bestaande 
informatie is vaak versnipperd en maakt 
een daadwerkelijke vergelijking voor 
beleggingsactiviteiten over de grenzen 
heen niet mogelijk. Om marktdeelnemers 
in staat te stellen weloverwogen keuzes te 
maken, moeten benchmarkbeheerders ertoe 
verplicht worden bekend te maken hoe in 
hun methodologie met de ESG-factoren
rekening wordt gehouden voor elke 
benchmark of benchmarkgroep die 
aangeprezen wordt als overeenstemmende 
met de ESG-doelstellingen. Die informatie 
moet ook wordt bekendgemaakt in de 
benchmarkverklaring. Beheerders van 
benchmarks die geen ESG-doelstellingen 
promoten of in aanmerking nemen, zijn 
niet onderworpen aan deze verplichting 
tot bekendmaking.

(15) De gebruikers van benchmarks 
hebben niet altijd de noodzakelijke 
informatie over de mate waarin deze ESG-
risico's en -effecten in aanmerking worden 
genomen in de methodologie van 
benchmarkbeheerders. De bestaande 
informatie is vaak versnipperd en maakt 
een daadwerkelijke vergelijking voor 
beleggingsactiviteiten over de grenzen 
heen niet mogelijk. Om marktdeelnemers 
in staat te stellen weloverwogen keuzes te 
maken, moeten alle benchmarkbeheerders 
ertoe verplicht worden bekend te maken 
hoe in hun methodologie met de 
indicatoren van de circulaire economie en 
de ESG-risico's rekening wordt gehouden 
voor elke benchmark of benchmarkgroep. 
Die informatie moet wordt bekendgemaakt 
in de benchmarkverklaring.

Or. en

Amendement 63
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een uiteenlopende groep 
benchmarkbeheerders beweert dat hun 
benchmarks ecologische, sociale en 

(15) Een uiteenlopende groep 
benchmarkbeheerders beweert dat hun 
benchmarks ecologische, sociale en 
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governancedoelstellingen ("ESG") 
nastreven. De gebruikers van deze 
benchmarks hebben echter niet altijd de 
noodzakelijke informatie over de mate 
waarin deze ESG- doelstellingen in 
aanmerking worden genomen in de 
methodologie van de 
benchmarkbeheerders. De bestaande 
informatie is vaak versnipperd en maakt 
een daadwerkelijke vergelijking voor 
beleggingsactiviteiten over de grenzen 
heen niet mogelijk. Om marktdeelnemers 
in staat te stellen weloverwogen keuzes te 
maken, moeten benchmarkbeheerders ertoe 
verplicht worden bekend te maken hoe in 
hun methodologie met de ESG-factoren 
rekening wordt gehouden voor elke 
benchmark of benchmarkgroep die 
aangeprezen wordt als overeenstemmende 
met de ESG-doelstellingen. Die informatie 
moet ook wordt bekendgemaakt in de 
benchmarkverklaring. Beheerders van 
benchmarks die geen ESG-doelstellingen 
promoten of in aanmerking nemen, zijn 
niet onderworpen aan deze verplichting 
tot bekendmaking.

governancedoelstellingen ("ESG") 
nastreven. De gebruikers van deze 
benchmarks hebben echter niet altijd de 
noodzakelijke informatie over de mate 
waarin deze ESG-doelstellingen in 
aanmerking worden genomen in de 
methodologie van de 
benchmarkbeheerders. De bestaande 
informatie is vaak versnipperd en maakt 
een daadwerkelijke vergelijking voor 
beleggingsactiviteiten over de grenzen 
heen niet mogelijk. Om marktdeelnemers 
in staat te stellen weloverwogen keuzes te 
maken, moeten benchmarkbeheerders ertoe 
verplicht worden bekend te maken hoe in 
hun methodologie met de ESG-factoren 
rekening wordt gehouden voor elke 
benchmark of benchmarkgroep die 
aangeprezen wordt als overeenstemmende 
met de ESG-doelstellingen. Die informatie 
moet ook wordt bekendgemaakt in de 
benchmarkverklaring.

Or. en

Amendement 64
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een uiteenlopende groep 
benchmarkbeheerders beweert dat hun 
benchmarks ecologische, sociale en 
governancedoelstellingen ("ESG") 
nastreven. De gebruikers van deze 
benchmarks hebben echter niet altijd de 
noodzakelijke informatie over de mate 
waarin deze ESG- doelstellingen in 
aanmerking worden genomen in de 
methodologie van de 

(15) Een uiteenlopende groep 
benchmarkbeheerders beweert dat hun 
benchmarks ecologische, sociale en 
governancedoelstellingen ("ESG") 
nastreven. De gebruikers van deze 
benchmarks hebben echter niet altijd de 
noodzakelijke informatie over de mate 
waarin deze ESG- doelstellingen in 
aanmerking worden genomen in de 
methodologie van de 
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benchmarkbeheerders. De bestaande 
informatie is vaak versnipperd en maakt 
een daadwerkelijke vergelijking voor 
beleggingsactiviteiten over de grenzen 
heen niet mogelijk. Om marktdeelnemers 
in staat te stellen weloverwogen keuzes te 
maken, moeten benchmarkbeheerders ertoe 
verplicht worden bekend te maken hoe in 
hun methodologie met de ESG-factoren 
rekening wordt gehouden voor elke 
benchmark of benchmarkgroep die 
aangeprezen wordt als overeenstemmende 
met de ESG-doelstellingen. Die informatie 
moet ook wordt bekendgemaakt in de 
benchmarkverklaring. Beheerders van 
benchmarks die geen ESG-doelstellingen 
promoten of in aanmerking nemen, zijn 
niet onderworpen aan deze verplichting tot 
bekendmaking.

benchmarkbeheerders, onder meer het 
gewicht dat zij krijgen. De bestaande 
informatie is vaak versnipperd en maakt 
een daadwerkelijke vergelijking voor 
beleggingsactiviteiten over de grenzen 
heen niet mogelijk. Om de transparantie te 
vergroten om marktdeelnemers in staat te 
stellen weloverwogen keuzes te maken, 
moeten benchmarkbeheerders ertoe 
verplicht worden bekend te maken hoe in 
hun methodologie met de ESG-factoren 
rekening wordt gehouden voor elke 
benchmark of benchmarkgroep die 
aangeprezen wordt als overeenstemmende 
met de ESG-doelstellingen. Die informatie 
moet ook wordt bekendgemaakt in de 
benchmarkverklaring. Beheerders van 
benchmarks die geen ESG-doelstellingen 
promoten of in aanmerking nemen, zijn 
niet onderworpen aan deze verplichting tot 
bekendmaking.

Or. en

Amendement 65
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om dezelfde redenen moeten 
beheerders van zowel koolstofarme 
benchmarks als van benchmarks met een 
positieve koolstofbalans de methodologie 
publiceren die zij gebruiken voor hun 
berekening. In deze informatie moet 
worden beschreven hoe de onderliggende 
activa werden geselecteerd en gewogen en 
welke activa werden uitgesloten en om 
welke reden. Benchmarkbeheerders 
moeten ook specificeren hoe low-
carbonbenchmarks van de onderliggende 
moederindex verschillen, met name wat 
de toepasselijke wegingen, 
marktkapitalisatie en financiële prestaties 

(16) Om dezelfde redenen moeten 
beheerders van zowel koolstofarme 
benchmarks als van 
klimaattransitiebenchmarks de 
methodologie publiceren die zij gebruiken 
voor hun berekening. In deze informatie 
moet worden beschreven hoe de 
onderliggende activa werden geselecteerd 
en gewogen en welke activa werden 
uitgesloten en om welke reden. Om 
activabeheerders in staat te stellen de meest 
geschikte benchmark te kiezen voor hun 
beleggingsstrategie, moeten 
benchmarkbeheerders de parameters van 
hun methodologie motiveren en toelichten 
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van de onderliggende activa betreft. Om te 
beoordelen hoe de benchmark bijdraagt 
tot de milieudoelstellingen, moet de 
benchmarkbeheerder bekendmaken hoe 
de koolstofvoetafdruk en de 
emissiereducties van de onderliggende 
activa zijn gemeten, welke hun respectieve 
waarden zijn, waaronder de totale 
koolstofvoetafdruk van de benchmark, en 
welk type gegevens en welke 
gegevensbron zijn gebruikt. Om 
activabeheerders in staat te stellen de meest 
geschikte benchmark te kiezen voor hun 
beleggingsstrategie, moeten 
benchmarkbeheerders de parameters van 
hun methodologie motiveren en toelichten 
hoe de benchmark bijdraagt tot de 
milieudoelstellingen, waaronder de 
effecten voor de beperking van de 
klimaatverandering. De gepubliceerde 
informatie moet ook nader ingaan op de 
frequentie van de herzieningen en de 
gevolgde procedure.

hoe de benchmark bijdraagt tot de 
milieudoelstellingen, waaronder de 
effecten voor de beperking van de 
klimaatverandering. De gepubliceerde 
informatie moet ook nader ingaan op de 
frequentie van de herzieningen en de 
gevolgde procedure.

Or. en

Amendement 66
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om dezelfde redenen moeten 
beheerders van zowel koolstofarme 
benchmarks als van benchmarks met een 
positieve koolstofbalans de methodologie 
publiceren die zij gebruiken voor hun 
berekening. In deze informatie moet 
worden beschreven hoe de onderliggende 
activa werden geselecteerd en gewogen en 
welke activa werden uitgesloten en om 
welke reden. Benchmarkbeheerders 
moeten ook specificeren hoe low-
carbonbenchmarks van de onderliggende 
moederindex verschillen, met name wat de 

(16) Om dezelfde redenen moeten 
beheerders van zowel koolstofarme 
benchmarks als van netto-
emissiereductiebenchmarks de 
methodologie publiceren die zij gebruiken 
voor hun berekening. In deze informatie 
moet worden beschreven hoe de 
onderliggende activa werden geselecteerd 
en gewogen en welke activa werden 
uitgesloten en om welke reden. 
Benchmarkbeheerders moeten ook 
specificeren hoe low-carbonbenchmarks 
van de onderliggende moederindex 
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toepasselijke wegingen, marktkapitalisatie 
en financiële prestaties van de 
onderliggende activa betreft. Om te 
beoordelen hoe de benchmark bijdraagt tot 
de milieudoelstellingen, moet de 
benchmarkbeheerder bekendmaken hoe de 
koolstofvoetafdruk en de emissiereducties 
van de onderliggende activa zijn gemeten, 
welke hun respectieve waarden zijn, 
waaronder de totale koolstofvoetafdruk van 
de benchmark, en welk type gegevens en 
welke gegevensbron zijn gebruikt. Om 
activabeheerders in staat te stellen de meest 
geschikte benchmark te kiezen voor hun 
beleggingsstrategie, moeten 
benchmarkbeheerders de parameters van 
hun methodologie motiveren en toelichten 
hoe de benchmark bijdraagt tot de 
milieudoelstellingen, waaronder de 
effecten voor de beperking van de 
klimaatverandering. De gepubliceerde 
informatie moet ook nader ingaan op de 
frequentie van de herzieningen en de 
gevolgde procedure.

verschillen, met name wat de toepasselijke 
wegingen, marktkapitalisatie en financiële 
prestaties van de onderliggende activa 
betreft. Om te beoordelen hoe de 
benchmark bijdraagt tot de 
milieudoelstellingen, moet de 
benchmarkbeheerder bekendmaken hoe de 
koolstofvoetafdruk en de emissiereducties 
van de onderliggende activa zijn gemeten, 
welke hun respectieve waarden zijn, 
waaronder de totale koolstofvoetafdruk van 
de benchmark, en welk type gegevens en 
welke gegevensbron zijn gebruikt. Om 
activabeheerders in staat te stellen in hun 
beleggingsstrategie te verwijzen naar de 
meest geschikte benchmark, moeten 
benchmarkbeheerders de parameters van 
hun methodologie motiveren en toelichten 
hoe de benchmark bijdraagt tot de 
milieudoelstellingen, waaronder de 
effecten voor de beperking van de 
klimaatverandering.

Or. en

Amendement 67
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om dezelfde redenen moeten 
beheerders van zowel koolstofarme 
benchmarks als van benchmarks met een
positieve koolstofbalans de methodologie 
publiceren die zij gebruiken voor hun 
berekening. In deze informatie moet 
worden beschreven hoe de onderliggende 
activa werden geselecteerd en gewogen en 
welke activa werden uitgesloten en om 
welke reden. Benchmarkbeheerders 
moeten ook specificeren hoe low-
carbonbenchmarks van de onderliggende 

(16) Om dezelfde redenen moeten 
beheerders van benchmarks met een 
positieve milieubalans de methodologie 
publiceren die zij gebruiken voor hun 
berekening. In deze informatie moet 
worden beschreven hoe de onderliggende 
activa werden geselecteerd en gewogen en 
welke activa werden uitgesloten en om 
welke reden. Benchmarkbeheerders 
moeten ook specificeren hoe benchmarks 
met een positieve balans van de 
onderliggende moederindex verschillen, 
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moederindex verschillen, met name wat de 
toepasselijke wegingen, marktkapitalisatie 
en financiële prestaties van de 
onderliggende activa betreft. Om te 
beoordelen hoe de benchmark bijdraagt tot 
de milieudoelstellingen, moet de 
benchmarkbeheerder bekendmaken hoe de 
koolstofvoetafdruk en de emissiereducties
van de onderliggende activa zijn gemeten, 
welke hun respectieve waarden zijn, 
waaronder de totale koolstofvoetafdruk
van de benchmark, en welk type gegevens 
en welke gegevensbron zijn gebruikt. Om 
activabeheerders in staat te stellen de meest 
geschikte benchmark te kiezen voor hun 
beleggingsstrategie, moeten 
benchmarkbeheerders de parameters van 
hun methodologie motiveren en toelichten 
hoe de benchmark bijdraagt tot de 
milieudoelstellingen, waaronder de 
effecten voor de beperking van de 
klimaatverandering. De gepubliceerde 
informatie moet ook nader ingaan op de 
frequentie van de herzieningen en de 
gevolgde procedure.

met name wat de toepasselijke wegingen, 
marktkapitalisatie en financiële prestaties
van de onderliggende activa betreft. Om te 
beoordelen hoe de benchmark bijdraagt tot 
de milieudoelstellingen, moet de 
benchmarkbeheerder bekendmaken hoe de 
milieubalans en de risico's van de 
onderliggende activa zijn gemeten, welke 
hun respectieve waarden zijn, waaronder 
de totale milieuvoetafdruk van de 
benchmark, en welk type gegevens en 
welke gegevensbron zijn gebruikt. Om 
activabeheerders in staat te stellen de meest 
geschikte benchmark te kiezen voor hun 
beleggingsstrategie, moeten 
benchmarkbeheerders de parameters van 
hun methodologie motiveren en toelichten 
hoe de benchmark bijdraagt tot de 
milieudoelstellingen. De gepubliceerde 
informatie moet ook nader ingaan op de 
frequentie van de herzieningen en de 
gevolgde procedure.

Or. en

Amendement 68
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om dezelfde redenen moeten 
beheerders van zowel koolstofarme 
benchmarks als van benchmarks met een 
positieve koolstofbalans de methodologie 
publiceren die zij gebruiken voor hun 
berekening. In deze informatie moet 
worden beschreven hoe de onderliggende 
activa werden geselecteerd en gewogen en 
welke activa werden uitgesloten en om 
welke reden. Benchmarkbeheerders
moeten ook specificeren hoe low-

(16) Om dezelfde redenen moeten 
beheerders van zowel 
klimaattransitiebenchmarks als van 
benchmarks met een negatieve
koolstofbalans de methodologie publiceren 
die zij gebruiken voor hun berekening. In 
deze informatie moet worden beschreven 
hoe de onderliggende activa werden 
geselecteerd en gewogen en welke activa 
werden uitgesloten en om welke reden. 
Benchmarkbeheerders moeten ook 
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carbonbenchmarks van de onderliggende 
moederindex verschillen, met name wat de 
toepasselijke wegingen, marktkapitalisatie 
en financiële prestaties van de 
onderliggende activa betreft. Om te 
beoordelen hoe de benchmark bijdraagt tot 
de milieudoelstellingen, moet de 
benchmarkbeheerder bekendmaken hoe de 
koolstofvoetafdruk en de emissiereducties 
van de onderliggende activa zijn gemeten, 
welke hun respectieve waarden zijn, 
waaronder de totale koolstofvoetafdruk van 
de benchmark, en welk type gegevens en 
welke gegevensbron zijn gebruikt. Om 
activabeheerders in staat te stellen de meest 
geschikte benchmark te kiezen voor hun 
beleggingsstrategie, moeten 
benchmarkbeheerders de parameters van 
hun methodologie motiveren en toelichten 
hoe de benchmark bijdraagt tot de 
milieudoelstellingen, waaronder de 
effecten voor de beperking van de 
klimaatverandering. De gepubliceerde 
informatie moet ook nader ingaan op de 
frequentie van de herzieningen en de 
gevolgde procedure.

specificeren hoe 
klimaattransitiebenchmarks van de 
onderliggende moederindex verschillen, 
met name wat de toepasselijke wegingen, 
marktkapitalisatie en financiële prestaties 
van de onderliggende activa betreft. Om te 
beoordelen hoe de benchmark bijdraagt tot 
de milieudoelstellingen, moet de 
benchmarkbeheerder bekendmaken hoe de 
koolstofvoetafdruk en de emissiereducties 
van de onderliggende activa zijn gemeten, 
welke hun respectieve waarden zijn, 
waaronder de totale koolstofvoetafdruk van 
de benchmark, en welk type gegevens en 
welke gegevensbron zijn gebruikt. Om 
activabeheerders in staat te stellen de meest 
geschikte benchmark te kiezen voor hun 
beleggingsstrategie, moeten 
benchmarkbeheerders de parameters van 
hun methodologie motiveren en toelichten 
hoe de benchmark bijdraagt tot de 
milieudoelstellingen, waaronder de 
effecten voor de beperking van de 
klimaatverandering. De gepubliceerde 
informatie moet ook nader ingaan op de 
frequentie van de herzieningen en de 
gevolgde procedure.

Or. en

Amendement 69
Neena Gill

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om dezelfde redenen moeten 
beheerders van zowel koolstofarme 
benchmarks als van benchmarks met een 
positieve koolstofbalans de methodologie 
publiceren die zij gebruiken voor hun 
berekening. In deze informatie moet 
worden beschreven hoe de onderliggende 
activa werden geselecteerd en gewogen en 
welke activa werden uitgesloten en om 

(16) Om dezelfde redenen moeten 
beheerders van zowel koolstofarme 
benchmarks als van benchmarks met een 
negatieve koolstofemissiebalans de 
methodologie publiceren die zij gebruiken 
voor hun berekening. In deze informatie 
moet worden beschreven hoe de 
onderliggende activa werden geselecteerd 
en gewogen en welke activa werden 
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welke reden. Benchmarkbeheerders 
moeten ook specificeren hoe low-
carbonbenchmarks van de onderliggende 
moederindex verschillen, met name wat de 
toepasselijke wegingen, marktkapitalisatie 
en financiële prestaties van de 
onderliggende activa betreft. Om te 
beoordelen hoe de benchmark bijdraagt tot 
de milieudoelstellingen, moet de 
benchmarkbeheerder bekendmaken hoe de 
koolstofvoetafdruk en de emissiereducties 
van de onderliggende activa zijn gemeten, 
welke hun respectieve waarden zijn, 
waaronder de totale koolstofvoetafdruk van 
de benchmark, en welk type gegevens en 
welke gegevensbron zijn gebruikt. Om 
activabeheerders in staat te stellen de meest 
geschikte benchmark te kiezen voor hun 
beleggingsstrategie, moeten 
benchmarkbeheerders de parameters van 
hun methodologie motiveren en toelichten 
hoe de benchmark bijdraagt tot de 
milieudoelstellingen, waaronder de 
effecten voor de beperking van de 
klimaatverandering. De gepubliceerde 
informatie moet ook nader ingaan op de 
frequentie van de herzieningen en de 
gevolgde procedure.

uitgesloten en om welke reden. 
Benchmarkbeheerders moeten ook 
specificeren hoe low-carbonbenchmarks 
van de onderliggende moederindex 
verschillen, met name wat de toepasselijke 
wegingen, marktkapitalisatie en financiële 
prestaties van de onderliggende activa 
betreft. Om te beoordelen hoe de 
benchmark bijdraagt tot de 
milieudoelstellingen, moet de 
benchmarkbeheerder bekendmaken hoe de 
koolstofvoetafdruk en de emissiereducties 
van de onderliggende activa zijn gemeten, 
welke hun respectieve waarden zijn, 
waaronder de totale koolstofvoetafdruk van 
de benchmark, en welk type gegevens en 
welke gegevensbron zijn gebruikt. Om 
activabeheerders in staat te stellen de meest 
geschikte benchmark te kiezen voor hun 
beleggingsstrategie, moeten 
benchmarkbeheerders de parameters van 
hun methodologie motiveren en toelichten 
hoe de benchmark bijdraagt tot de 
milieudoelstellingen, waaronder de 
effecten voor de beperking van de 
klimaatverandering. De gepubliceerde 
informatie moet ook nader ingaan op de 
frequentie van de herzieningen en de 
gevolgde procedure.

Or. en

Amendement 70
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voorts moeten beheerders van 
benchmarks met een positieve 
koolstofbalans bekendmaken in welke zin 
alle onderliggende activa van deze 
benchmarks een positieve koolstofbalans 
vertonen, en moeten zij aangeven welke 
methode zij hebben gebruikt om vast te 

Schrappen
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stellen of de emissiereducties hoger zijn 
dan de koolstofvoetafdruk van de 
belegging.

Or. en

Amendement 71
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voorts moeten beheerders van 
benchmarks met een positieve
koolstofbalans bekendmaken in welke zin 
alle onderliggende activa van deze 
benchmarks een positieve koolstofbalans 
vertonen, en moeten zij aangeven welke 
methode zij hebben gebruikt om vast te 
stellen of de emissiereducties hoger zijn 
dan de koolstofvoetafdruk van de 
belegging.

(17) Voorts moeten beheerders van 
benchmarks met een negatieve
koolstofbalans bekendmaken in welke zin 
alle onderliggende activa van deze 
benchmarks een negatieve koolstofbalans 
vertonen, en moeten zij aangeven welke 
methode zij hebben gebruikt om vast te 
stellen of de emissiereducties hoger zijn 
dan de koolstofvoetafdruk van de 
belegging.

Or. en

Amendement 72
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voorts moeten beheerders van 
benchmarks met een positieve 
koolstofbalans bekendmaken in welke zin 
alle onderliggende activa van deze 
benchmarks een positieve koolstofbalans 
vertonen, en moeten zij aangeven welke 
methode zij hebben gebruikt om vast te 
stellen of de emissiereducties hoger zijn 
dan de koolstofvoetafdruk van de 
belegging.

(17) Voorts moeten beheerders van 
benchmarks met een netto-
emissiereductiebalans bekendmaken in 
welke zin alle onderliggende activa van 
deze benchmarks een koolstofbalans 
vertonen, en moeten zij aangeven welke 
methode zij hebben gebruikt om vast te 
stellen of de emissiereducties hoger zijn 
dan de koolstofvoetafdruk van de 
belegging.
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Or. en

Amendement 73
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voorts moeten beheerders van 
benchmarks met een positieve 
koolstofbalans bekendmaken in welke zin 
alle onderliggende activa van deze 
benchmarks een positieve koolstofbalans
vertonen, en moeten zij aangeven welke 
methode zij hebben gebruikt om vast te 
stellen of de emissiereducties hoger zijn 
dan de koolstofvoetafdruk van de 
belegging.

(17) Voorts moeten beheerders van 
benchmarks met een positieve balans
bekendmaken in welke zin alle 
onderliggende activa van deze benchmarks 
een positieve milieubalans vertonen, en 
moeten zij aangeven welke methode en 
indicatoren zij hebben gebruikt om vast te 
stellen of de nettomilieubalans positief is.

Or. en

Amendement 74
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Het is belangrijk dat de 
sleutelelementen van de methoden die 
worden gebruikt om benchmarks met een 
lage koolstofbalans en 
klimaattransitiebenchmarks op te stellen, 
over een stevige achtergrond in 
klimaatwetenschap beschikken. Dit wordt 
op routinematige wijze behaald door te 
voldoen aan de klimaatovereenkomst van 
Parijs, bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van een klimaatscenario en de 
overeenstemmende weg naar een 
koolstofvrije samenleving die strookt met 
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de doelstellingen van de Overeenkomst 
van Parijs.

Or. en

Amendement 75
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat de 
gekozen doelstelling inzake beperking van 
klimaatverandering voortdurend in acht 
wordt genomen, moeten beheerders van 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans hun 
methodologieën regelmatig herzien en hun 
gebruikers informeren over de procedures 
die toegepast worden om te komen tot 
inhoudelijke wijzigingen. Bij het 
doorvoeren van een inhoudelijke wijziging 
moeten benchmarkbeheerders de redenen 
daarvoor vermelden en toelichten hoe de 
wijziging strookt met de oorspronkelijke 
doelstellingen van de benchmarks.

(18) Om ervoor te zorgen dat de 
gekozen doelstelling inzake beperking van 
klimaatverandering voortdurend in acht 
wordt genomen, moeten beheerders van 
klimaattransitiebenchmarks en 
benchmarks met een negatieve
koolstofbalans hun methodologieën 
regelmatig herzien en hun gebruikers 
informeren over de procedures die 
toegepast worden om te komen tot 
inhoudelijke wijzigingen. Bij het 
doorvoeren van een inhoudelijke wijziging 
moeten benchmarkbeheerders de redenen 
daarvoor vermelden en toelichten hoe de 
wijziging strookt met de oorspronkelijke 
doelstellingen van de benchmarks.

Or. en

Amendement 76
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat de 
gekozen doelstelling inzake beperking van 
klimaatverandering voortdurend in acht 
wordt genomen, moeten beheerders van 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 

(18) Om de nauwkeurigheid van 
informatie aan investeerders te 
verzekeren, moeten beheerders van 
benchmarks met een positieve 
milieubalans hun methodologieën 
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met een positieve koolstofbalans hun 
methodologieën regelmatig herzien en hun 
gebruikers informeren over de procedures 
die toegepast worden om te komen tot 
inhoudelijke wijzigingen. Bij het 
doorvoeren van een inhoudelijke wijziging 
moeten benchmarkbeheerders de redenen 
daarvoor vermelden en toelichten hoe de 
wijziging strookt met de oorspronkelijke 
doelstellingen van de benchmarks.

regelmatig herzien en hun gebruikers 
informeren over de procedures die 
toegepast worden om te komen tot 
inhoudelijke wijzigingen. Bij het 
doorvoeren van een inhoudelijke wijziging 
moeten benchmarkbeheerders de redenen 
daarvoor vermelden en toelichten hoe de 
wijziging strookt met de oorspronkelijke 
doelstellingen van de benchmarks.

Or. en

Amendement 77
Neena Gill

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat de 
gekozen doelstelling inzake beperking van 
klimaatverandering voortdurend in acht 
wordt genomen, moeten beheerders van 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans hun 
methodologieën regelmatig herzien en hun 
gebruikers informeren over de procedures 
die toegepast worden om te komen tot 
inhoudelijke wijzigingen. Bij het 
doorvoeren van een inhoudelijke wijziging 
moeten benchmarkbeheerders de redenen 
daarvoor vermelden en toelichten hoe de 
wijziging strookt met de oorspronkelijke 
doelstellingen van de benchmarks.

(18) Om ervoor te zorgen dat de 
gekozen doelstelling inzake beperking van 
klimaatverandering voortdurend in acht 
wordt genomen, moeten beheerders van 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een negatieve koolstofemissiebalans
hun methodologieën regelmatig herzien en 
hun gebruikers informeren over de 
procedures die toegepast worden om te 
komen tot inhoudelijke wijzigingen. Bij het 
doorvoeren van een inhoudelijke wijziging 
moeten benchmarkbeheerders de redenen 
daarvoor vermelden en toelichten hoe de 
wijziging strookt met de oorspronkelijke 
doelstellingen van de benchmarks.

Or. en

Amendement 78
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat de 
gekozen doelstelling inzake beperking van 
klimaatverandering voortdurend in acht 
wordt genomen, moeten beheerders van 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans hun 
methodologieën regelmatig herzien en hun 
gebruikers informeren over de procedures 
die toegepast worden om te komen tot 
inhoudelijke wijzigingen. Bij het 
doorvoeren van een inhoudelijke wijziging 
moeten benchmarkbeheerders de redenen 
daarvoor vermelden en toelichten hoe de 
wijziging strookt met de oorspronkelijke 
doelstellingen van de benchmarks.

(18) Om ervoor te zorgen dat de 
gekozen doelstelling inzake beperking van 
klimaatverandering voortdurend in acht 
wordt genomen, moeten beheerders van 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een netto-emissiereductie hun 
methodologieën regelmatig herzien en hun 
gebruikers informeren over de procedures
die toegepast worden om te komen tot 
inhoudelijke wijzigingen. Bij het 
doorvoeren van een inhoudelijke wijziging 
moeten benchmarkbeheerders de redenen 
daarvoor vermelden en toelichten hoe de 
wijziging strookt met de oorspronkelijke 
doelstellingen van de benchmarks.

Or. en

Amendement 79
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat de 
gekozen doelstelling inzake beperking van 
klimaatverandering voortdurend in acht 
wordt genomen, moeten beheerders van 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans hun 
methodologieën regelmatig herzien en hun 
gebruikers informeren over de procedures 
die toegepast worden om te komen tot 
inhoudelijke wijzigingen. Bij het 
doorvoeren van een inhoudelijke wijziging 
moeten benchmarkbeheerders de redenen 
daarvoor vermelden en toelichten hoe de 
wijziging strookt met de oorspronkelijke 
doelstellingen van de benchmarks.

(18) Om ervoor te zorgen dat de 
gekozen doelstelling inzake beperking van 
klimaatverandering voortdurend in acht 
wordt genomen, moeten beheerders van 
koolstofarme benchmarks en 
klimaattransitiebenchmarks hun 
methodologieën regelmatig herzien en hun 
gebruikers informeren over de procedures 
die toegepast worden om te komen tot 
inhoudelijke wijzigingen. Bij het 
doorvoeren van een inhoudelijke wijziging 
moeten benchmarkbeheerders de redenen 
daarvoor vermelden en toelichten hoe de 
wijziging strookt met de oorspronkelijke 
doelstellingen van de benchmarks.

Or. en
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Amendement 80
Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Teneinde de transparantie te 
verhogen en een passend niveau van 
harmonisatie te verzekeren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen tot nadere 
bepaling van de minimale inhoud van de 
bekendmakingsverplichtingen waaraan 
benchmarkbeheerders die ESG-
doelstellingen in aanmerking nemen, 
onderworpen zijn, alsmede tot nadere 
bepaling van de minimumnormen voor 
harmonisatie van de methodologie voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans, 
waaronder de methode voor de 
berekening van de koolstofemissies en 
koolstofreducties die verbonden zijn aan 
de onderliggende activa, rekening 
houdend met de milieuvoetafdrukmethode 
voor producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie30. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 

Schrappen
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de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

_________________

30 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke 
methoden voor het meten en 
bekendmaken van de milieuprestatie van 
producten en organisaties gedurende hun 
levenscyclus (PB L 124 van 4.5.2013, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 81
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Teneinde de transparantie te 
verhogen en een passend niveau van 
harmonisatie te verzekeren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de 
minimale inhoud van de 
bekendmakingsverplichtingen waaraan 
benchmarkbeheerders die ESG-
doelstellingen in aanmerking nemen,
onderworpen zijn, alsmede tot nadere 
bepaling van de minimumnormen voor 
harmonisatie van de methodologie voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans, 
waaronder de methode voor de 
berekening van de koolstofemissies en 
koolstofreducties die verbonden zijn aan 
de onderliggende activa, rekening 

(19) Teneinde de transparantie te 
verhogen en een passend niveau van 
harmonisatie te verzekeren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de 
minimale inhoud van de ESG-gerelateerde
bekendmakingsverplichtingen waaraan 
benchmarkbeheerders onderworpen zijn, 
alsmede tot nadere bepaling van de 
minimumnormen voor harmonisatie van de 
methodologie voor koolstofarme 
benchmarks en 
klimaattransitiebenchmarks. De
Commissie moet geen specifieke methode 
voorschrijven, maar moet waarborgen dat 
de methoden robuust en empirisch 
onderbouwd zijn. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
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houdend met de milieuvoetafdrukmethode 
voor producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de
Commissie30. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

_________________

30 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke 
methoden voor het meten en 
bekendmaken van de milieuprestatie van 
producten en organisaties gedurende hun 
levenscyclus (PB L 124 van 4.5.2013, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 82
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Teneinde de transparantie te 
verhogen en een passend niveau van 

(19) Teneinde de transparantie te 
verhogen en een passend niveau van 
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harmonisatie te verzekeren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de 
minimale inhoud van de 
bekendmakingsverplichtingen waaraan 
benchmarkbeheerders die ESG-
doelstellingen in aanmerking nemen,
onderworpen zijn, alsmede tot nadere 
bepaling van de minimumnormen voor 
harmonisatie van de methodologie voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans,
waaronder de methode voor de berekening 
van de koolstofemissies en 
koolstofreducties die verbonden zijn aan 
de onderliggende activa, rekening houdend 
met de milieuvoetafdrukmethode voor 
producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie30. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

harmonisatie te verzekeren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de 
minimale inhoud van de 
bekendmakingsverplichtingen waaraan 
benchmarkbeheerders onderworpen zijn, 
alsmede tot nadere bepaling van de 
minimumnormen voor beoordeling van 
ESG-risico's en integratie van 
geharmoniseerde indicatoren voor 
circulaire economie in de methodologie 
voor koolstofarme benchmarks en 
benchmarks met een positieve 
koolstofbalans, waaronder de methode 
voor de berekening van de 
nettomilieubalans die verbonden is aan de 
onderliggende activa, rekening houdend 
met de milieuvoetafdrukmethode voor 
producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie30 en indicatoren voor 
circulaire economie die moeten worden 
uitgewerkt overeenkomstig het Platform 
voor monitoring van de circulaire 
economie van de Commissie en het 
actieplan voor de circulaire economie van 
de Commissie. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
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zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

_________________ _________________

30 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke methoden 
voor het meten en bekendmaken van de 
milieuprestatie van producten en 
organisaties gedurende hun levenscyclus 
(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

30 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke methoden 
voor het meten en bekendmaken van de 
milieuprestatie van producten en 
organisaties gedurende hun levenscyclus 
(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

Or. en

Amendement 83
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Teneinde de transparantie te 
verhogen en een passend niveau van 
harmonisatie te verzekeren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de 
minimale inhoud van de 
bekendmakingsverplichtingen waaraan 
benchmarkbeheerders die ESG-
doelstellingen in aanmerking nemen, 
onderworpen zijn, alsmede tot nadere 
bepaling van de minimumnormen voor 
harmonisatie van de methodologie voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans, 
waaronder de methode voor de berekening 
van de koolstofemissies en 
koolstofreducties die verbonden zijn aan de 
onderliggende activa, rekening houdend 
met de milieuvoetafdrukmethode voor 
producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de 

(19) Teneinde de transparantie te 
verhogen en een passend niveau van 
harmonisatie te verzekeren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de 
minimale inhoud van de 
bekendmakingsverplichtingen waaraan 
benchmarkbeheerders die ESG-
doelstellingen in aanmerking nemen, 
onderworpen zijn, alsmede tot nadere 
bepaling van de minimumnormen voor 
harmonisatie van de methodologie voor 
koolstofarme benchmarks en netto-
emissiereductiebenchmarks met een 
positieve koolstofbalans, waaronder de 
methode voor de berekening van de 
koolstofemissies en koolstofreducties die 
verbonden zijn aan de onderliggende 
activa, rekening houdend met de 
milieuvoetafdrukmethode voor producten 
en organisaties, zoals gedefinieerd in 
punt 2, onder a) en b), van Aanbeveling 
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Commissie30. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

2013/179/EU van de Commissie30. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden de 
nodige raadplegingen houdt, onder meer op 
deskundigenniveau, dat zij rekening 
houden met de vooruitgang op het gebied 
van en de relevantie van andere 
voorstellen van het actieplan 
"Financiering van duurzame groei" en 
dat die raadplegingen geschieden in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

_________________ _________________

30 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke methoden 
voor het meten en bekendmaken van de 
milieuprestatie van producten en 
organisaties gedurende hun levenscyclus 
(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

30 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke methoden 
voor het meten en bekendmaken van de 
milieuprestatie van producten en 
organisaties gedurende hun levenscyclus 
(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

Or. en

Amendement 84
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Teneinde de transparantie te 
verhogen en een passend niveau van 
harmonisatie te verzekeren, moet aan de 

(19) Teneinde de transparantie te 
verhogen en een passend niveau van 
harmonisatie te verzekeren, moet aan de 



PE629.650v01-00 44/131 AM\1167632NL.docx

NL

Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de 
minimale inhoud van de 
bekendmakingsverplichtingen waaraan 
benchmarkbeheerders die ESG-
doelstellingen in aanmerking nemen, 
onderworpen zijn, alsmede tot nadere 
bepaling van de minimumnormen voor 
harmonisatie van de methodologie voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans, 
waaronder de methode voor de berekening 
van de koolstofemissies en 
koolstofreducties die verbonden zijn aan de 
onderliggende activa, rekening houdend 
met de milieuvoetafdrukmethode voor 
producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie30. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de 
minimale inhoud van de 
bekendmakingsverplichtingen waaraan 
benchmarkbeheerders die ESG-
doelstellingen in aanmerking nemen, 
onderworpen zijn, alsmede tot nadere 
bepaling van de minimumnormen voor 
harmonisatie van de methodologie voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans, 
waaronder de methode voor de berekening 
van de koolstofemissies en 
koolstofreducties die verbonden zijn aan de 
onderliggende activa, rekening houdend 
met de milieuvoetafdrukmethode voor 
producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie30. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden voor elk van de 
gedelegeerde handelingen tot passende, 
open en publieke raadpleging overgaat, 
onder meer op deskundigenniveau, in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

_________________ _________________

30 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke methoden 
voor het meten en bekendmaken van de 
milieuprestatie van producten en 

30 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke methoden 
voor het meten en bekendmaken van de 
milieuprestatie van producten en 
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organisaties gedurende hun levenscyclus 
(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

organisaties gedurende hun levenscyclus 
(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

Or. fr

Amendement 85
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Teneinde de transparantie te 
verhogen en een passend niveau van 
harmonisatie te verzekeren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de 
minimale inhoud van de 
bekendmakingsverplichtingen waaraan 
benchmarkbeheerders die ESG-
doelstellingen in aanmerking nemen, 
onderworpen zijn, alsmede tot nadere 
bepaling van de minimumnormen voor 
harmonisatie van de methodologie voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans, 
waaronder de methode voor de berekening 
van de koolstofemissies en 
koolstofreducties die verbonden zijn aan de 
onderliggende activa, rekening houdend 
met de milieuvoetafdrukmethode voor 
producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie30. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 

(19) Teneinde de transparantie te 
verhogen en een passend niveau van 
harmonisatie te verzekeren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de 
minimale inhoud van de 
bekendmakingsverplichtingen waaraan 
benchmarkbeheerders die ESG-
doelstellingen in aanmerking nemen, 
onderworpen zijn, alsmede tot nadere 
bepaling van de minimumnormen voor 
harmonisatie van de methodologie voor 
klimaattransitiebenchmarks en 
benchmarks met een negatieve
koolstofbalans, waaronder de methode 
voor de berekening van de 
koolstofemissies en koolstofreducties die 
verbonden zijn aan de onderliggende 
activa, rekening houdend met de 
milieuvoetafdrukmethode voor producten 
en organisaties, zoals gedefinieerd in 
punt 2, onder a) en b), van Aanbeveling 
2013/179/EU van de Commissie30. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
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2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

_________________ _________________

30 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke methoden 
voor het meten en bekendmaken van de 
milieuprestatie van producten en 
organisaties gedurende hun levenscyclus 
(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

30 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke methoden 
voor het meten en bekendmaken van de 
milieuprestatie van producten en 
organisaties gedurende hun levenscyclus 
(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

Or. en

Amendement 86
Neena Gill

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Teneinde de transparantie te 
verhogen en een passend niveau van 
harmonisatie te verzekeren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de 
minimale inhoud van de 
bekendmakingsverplichtingen waaraan 
benchmarkbeheerders die ESG-
doelstellingen in aanmerking nemen, 
onderworpen zijn, alsmede tot nadere 
bepaling van de minimumnormen voor 
harmonisatie van de methodologie voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 

(19) Teneinde de transparantie te 
verhogen en een passend niveau van 
harmonisatie te verzekeren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de 
minimale inhoud van de 
bekendmakingsverplichtingen waaraan 
benchmarkbeheerders die ESG-
doelstellingen in aanmerking nemen, 
onderworpen zijn, alsmede tot nadere 
bepaling van de minimumnormen voor 
harmonisatie van de methodologie voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
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met een positieve koolstofbalans, 
waaronder de methode voor de berekening 
van de koolstofemissies en 
koolstofreducties die verbonden zijn aan de 
onderliggende activa, rekening houdend 
met de milieuvoetafdrukmethode voor 
producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie30. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

met een negatieve koolstofemissiebalans, 
waaronder de methode voor de berekening 
van de koolstofemissies en 
koolstofreducties die verbonden zijn aan de 
onderliggende activa, rekening houdend 
met de milieuvoetafdrukmethode voor 
producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie30. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

_________________ _________________

30 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke methoden 
voor het meten en bekendmaken van de 
milieuprestatie van producten en 
organisaties gedurende hun levenscyclus 
(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

30 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke methoden 
voor het meten en bekendmaken van de 
milieuprestatie van producten en 
organisaties gedurende hun levenscyclus 
(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

Or. en

Amendement 87
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Teneinde de transparantie te 
verhogen en een passend niveau van 
harmonisatie te verzekeren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de 
minimale inhoud van de 
bekendmakingsverplichtingen waaraan 
benchmarkbeheerders die ESG-
doelstellingen in aanmerking nemen, 
onderworpen zijn, alsmede tot nadere 
bepaling van de minimumnormen voor 
harmonisatie van de methodologie voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans, 
waaronder de methode voor de berekening 
van de koolstofemissies en 
koolstofreducties die verbonden zijn aan de 
onderliggende activa, rekening houdend 
met de milieuvoetafdrukmethode voor 
producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie30. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

(19) Teneinde de transparantie te 
verhogen en een passend niveau van 
harmonisatie te verzekeren, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot nadere bepaling van de 
minimale inhoud van de 
bekendmakingsverplichtingen waaraan 
benchmarkbeheerders die ESG-
doelstellingen in aanmerking nemen, 
onderworpen zijn, alsmede tot nadere 
bepaling van de minimumnormen voor 
harmonisatie van de methodologie voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans, 
waaronder de methode voor de berekening 
van de koolstofemissies en 
koolstofreducties die verbonden zijn aan de 
onderliggende activa, rekening houdend 
met de milieuvoetafdrukmethode voor 
producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie30. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende openbare
raadpleging overgaat, en dat die 
raadplegingen plaatsvinden in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 
13 april 2016. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

_________________ _________________
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30 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke methoden 
voor het meten en bekendmaken van de 
milieuprestatie van producten en 
organisaties gedurende hun levenscyclus 
(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

30 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke methoden 
voor het meten en bekendmaken van de 
milieuprestatie van producten en 
organisaties gedurende hun levenscyclus 
(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

Or. en

Amendement 88
Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Voor gereguleerde 
databenchmarks gebruikte gegevens 
moeten direct afkomstig zijn van een 
handelsplatform of een goedgekeurd 
rapportagemechanisme of een 
tussenpersoon, zolang deze tussenpersoon 
niet over discretionaire bevoegdheid 
beschikt om de inputgegevens te wijzigen.

Or. en

Amendement 89
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 23 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 bis) "koolstofarme benchmark" ("low-
carbon"): een benchmark waarbij de 
onderliggende activa voor de toepassing 
van punt 1, b), ii), van dit lid zodanig 
worden geselecteerd dat de daaruit 
voortvloeiende benchmarkportefeuille 

23 bis) "benchmark die verenigbaar is met 
de Overeenkomst van Parijs": een ruim 
gediversifieerde benchmark die beoogt een 
bepaalde markt weer te geven en die 
verenigbaar is met de weg naar een 
koolstofvrije samenleving op basis van 
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minder koolstofuitstoot heeft in 
vergelijking met de activa die in een 
kapitaalgewogen standaardbenchmark 
zijn vervat, en die is samengesteld in 
overeenstemming met de normen die zijn 
neergelegd in de gedelegeerde handelingen 
bedoeld in artikel 19 bis, lid 2;

een klimaatscenario dat in verband wordt 
gebracht met een waarschijnlijkheid van 
ten minste 75 % om de opwarming van de 
aarde te beperken tot ver onder 2 °C tegen 
het einde van de 21e eeuw, volgens de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs (rekening houdend met de 
mogelijke herziening van het doel van de 
Overeenkomst van Parijs om de 
opwarming van de aarde te beperken tot 
1,5 °C tegen het einde van de 21e eeuw op 
basis van de bewijzen die het IPCC in 
oktober in zijn speciaal verslag heeft 
gepresenteerd), en die is samengesteld in 
overeenstemming met de normen die zijn 
neergelegd in de gedelegeerde handelingen 
bedoeld in artikel 19 bis, lid 2. Dergelijke 
benchmarks wegen zwaarder dan de 
economische activiteiten die ertoe 
bijdragen om het koolstofvrij maken van 
de betreffende markt te versnellen, en 
minder zwaar dan de economische 
activiteiten die moeten verdwijnen op de 
koolstofvrije markt, overeenkomstig de 
verhoudingen die in de geselecteerde weg 
naar een koolstofvrije samenleving zijn 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 90
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 23 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 bis) "koolstofarme benchmark" ("low-
carbon"): een benchmark waarbij de 
onderliggende activa voor de toepassing 
van punt 1, b), ii), van dit lid zodanig 
worden geselecteerd dat de daaruit 
voortvloeiende benchmarkportefeuille 
minder koolstofuitstoot heeft in 

23 bis) "koolstofarme benchmark" ("low-
carbon"): een benchmark waarin de 
onderliggende activa zodanig worden 
geselecteerd dat de activiteiten ervan 
verenigbaar zijn met de doelstelling van 
1,5 °C van de Overeenkomst van Parijs
die is samengesteld in overeenstemming 
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vergelijking met de activa die in een 
kapitaalgewogen standaardbenchmark 
zijn vervat, en die is samengesteld in 
overeenstemming met de normen die zijn 
neergelegd in de gedelegeerde handelingen 
bedoeld in artikel 19 bis, lid 2;

met de normen die zijn neergelegd in de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 19 bis, lid 2, en waarin de 
onderliggende activaportefeuille niet is 
blootgesteld aan bedrijven die betrokken 
zijn bij een van de volgende economische 
activiteiten:

– de exploratie, extractie, distributie 
en verwerking van fossiele brandstoffen;

– de bouw en het onderhoud van 
energiecentrales die fossiele brandstoffen 
verbranden;

– de bouw, de exploitatie en het 
onderhoud van infrastructuur voor de 
luchtvaart;

Or. en

Amendement 91
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 23 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 bis) "koolstofarme benchmark" ("low-
carbon"): een benchmark waarbij de 
onderliggende activa voor de toepassing 
van punt 1, b), ii), van dit lid zodanig
worden geselecteerd dat de daaruit 
voortvloeiende benchmarkportefeuille 
minder koolstofuitstoot heeft in 
vergelijking met de activa die in een 
kapitaalgewogen standaardbenchmark
zijn vervat, en die is samengesteld in 
overeenstemming met de normen die zijn 
neergelegd in de gedelegeerde handelingen 
bedoeld in artikel 19 bis, lid 2;

23 bis) "koolstofarme benchmark" ("low-
carbon"): een benchmark waarbij de 
onderliggende activa voor de toepassing 
van punt 1, letter b, onder ii), van dit lid 
worden geselecteerd, gewogen of 
uitgesloten omdat ze een lagere
koolstofuitstoot hebben dan de 
onderliggende activa die in een specifieke 
moederindex zijn vervat, en die is 
samengesteld in overeenstemming met de 
normen die zijn neergelegd in de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 19 bis, lid 2. Een moederindex is 
een index die de onderliggende pool van 
activa definieert die beschikbaar is voor 
integratie in een benchmark, voordat 
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wegings-, selectie- of uitsluitingscriteria 
worden toegepast;

Or. en

Amendement 92
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 23 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 bis) "koolstofarme benchmark" ("low-
carbon"): een benchmark waarbij de 
onderliggende activa voor de toepassing 
van punt 1, b), ii), van dit lid zodanig 
worden geselecteerd dat de daaruit 
voortvloeiende benchmarkportefeuille 
minder koolstofuitstoot heeft in 
vergelijking met de activa die in een 
kapitaalgewogen standaardbenchmark 
zijn vervat, en die is samengesteld in 
overeenstemming met de normen die zijn 
neergelegd in de gedelegeerde handelingen 
bedoeld in artikel 19 bis, lid 2;

23 bis) "koolstofarme benchmark" ("low-
carbon"): een benchmark waarbij de 
onderliggende activa voor de toepassing 
van punt 1, b), ii), van dit lid zodanig 
worden geselecteerd dat de daaruit 
voortvloeiende benchmarkportefeuille 
minder koolstofuitstoot heeft in 
vergelijking met de benchmarks waarvoor 
dezelfde methodologie wordt gebruikt, 
maar waarbij geen rekening wordt 
gehouden met de koolstofuitstoot en die is 
samengesteld in overeenstemming met de 
minimumnormen die zijn neergelegd in de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 19 bis, lid 2, of in de verkochte 
benchmarks zelf;

Or. fr

Amendement 93
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 23 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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23 bis) "koolstofarme benchmark" ("low-
carbon"): een benchmark waarbij de 
onderliggende activa voor de toepassing 
van punt 1, b), ii), van dit lid zodanig
worden geselecteerd dat de daaruit 
voortvloeiende benchmarkportefeuille 
minder koolstofuitstoot heeft in 
vergelijking met de activa die in een 
kapitaalgewogen standaardbenchmark 
zijn vervat, en die is samengesteld in 
overeenstemming met de normen die zijn 
neergelegd in de gedelegeerde handelingen 
bedoeld in artikel 19 bis, lid 2;

23 bis) "benchmark met een positieve 
milieubalans": een benchmark waarbij de 
onderliggende activa voor de toepassing 
van punt 1, b), ii), van dit lid worden 
geselecteerd op basis van het feit dat hun 
nettomilieuvoetafdruk positief is en die is 
samengesteld in overeenstemming met de 
normen die zijn neergelegd in de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 19 bis, lid 2;

Or. en

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

Amendement 94
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 23 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 bis) "koolstofarme benchmark": een 
benchmark waarbij de onderliggende 
activa voor de toepassing van punt 1, b), 
ii), van dit lid zodanig worden geselecteerd 
dat de daaruit voortvloeiende 
benchmarkportefeuille minder 
koolstofuitstoot heeft in vergelijking met 
de activa die in een kapitaalgewogen 
standaardbenchmark zijn vervat, en die is 
samengesteld in overeenstemming met de 
normen die zijn neergelegd in de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 19 bis, lid 2;

23 bis) "klimaattransitiebenchmark": een 
benchmark waarbij de onderliggende 
activa voor de toepassing van punt 1, b), 
ii), van dit lid zodanig worden geselecteerd 
dat de daaruit voortvloeiende 
benchmarkportefeuille 
broeikasgasemissies heeft in vergelijking 
met de activa die in een kapitaalgewogen 
standaardbenchmark zijn vervat, en die is 
samengesteld in overeenstemming met de 
normen die zijn neergelegd in de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 19 bis, lid 2;

Or. en

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

Amendement 95



PE629.650v01-00 54/131 AM\1167632NL.docx

NL

Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 23 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 ter) "benchmark met een positieve 
koolstofbalans" ("positive carbon 
impact"): een benchmark waarbij de 
onderliggende activa voor de toepassing 
van punt 1, b), ii), van dit lid worden 
geselecteerd op basis van het feit dat hun 
koolstofreductie groter is dan de 
koolstofvoetafdruk van de activa en die is 
samengesteld in overeenstemming met de 
normen die zijn neergelegd in de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 19 bis, lid 2;

Schrappen

Or. en

Amendement 96
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 23 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 ter) "benchmark met een positieve 
koolstofbalans" ("positive carbon 
impact"): een benchmark waarbij de 
onderliggende activa voor de toepassing 
van punt 1, b), ii), van dit lid worden
geselecteerd op basis van het feit dat hun 
koolstofreductie groter is dan de 
koolstofvoetafdruk van de activa en die is
samengesteld in overeenstemming met de 
normen die zijn neergelegd in de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 19 bis, lid 2;

23 ter) "klimaattransitiebenchmark": een 
benchmark die aan alle volgende vereisten 
voldoet:
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i) de onderliggende activa die voor de 
benchmark zijn geselecteerd, zijn op weg 
om te voldoen aan de Overeenkomst van 
Parijs om de opwarming van de aarde tot 
1,5 °C te beperken,

ii) de reductieplannen van de 
uitgevers van de activa moeten meetbare 
doelen en tijdgebaseerde doelen bevatten 
die stevig en empirisch onderbouwd zijn,

iii) de bedrijven die verantwoordelijk 
zijn voor de onderliggende activa 
beschikken over emissiereductieplannen 
die gedetailleerd zijn en opgesplitst zijn tot 
het niveau van individuele fysieke activa 
opdat ze kunnen worden beoordeeld,

iv) de uitgevers van activa moeten 
jaarlijks verslag uitbrengen over de 
geboekte vooruitgang naar deze doelen,

v) de benchmark is samengesteld in 
overeenstemming met de normen die zijn 
neergelegd in de gedelegeerde handelingen 
bedoeld in artikel 19 bis, lid 2;

Or. en

Amendement 97
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 23 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 ter) "benchmark met een positieve 
koolstofbalans" ("positive carbon 
impact"): een benchmark waarbij de 
onderliggende activa voor de toepassing 
van punt 1, b), ii), van dit lid worden 
geselecteerd op basis van het feit dat hun 
koolstofreductie groter is dan de 
koolstofvoetafdruk van de activa en die is 
samengesteld in overeenstemming met de 
normen die zijn neergelegd in de 

Schrappen
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gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 19 bis, lid 2;

Or. en

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

Amendement 98
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 23 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 ter) "benchmark met een positieve 
koolstofbalans" ("positive carbon 
impact"): een benchmark waarbij de 
onderliggende activa voor de toepassing 
van punt 1, b), ii), van dit lid worden 
geselecteerd op basis van het feit dat hun
koolstofreductie groter is dan de 
koolstofvoetafdruk van de activa en die is 
samengesteld in overeenstemming met de 
normen die zijn neergelegd in de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 19 bis, lid 2;

23 ter) "netto-emissiereductiebenchmark": 
een benchmark waarbij de onderliggende 
activa voor de toepassing van punt 1, b), 
ii), van dit lid worden geselecteerd op basis 
van het feit dat de bijdrage van de activa 
tot de koolstofreductie groter is dan de 
uitstoot en die is samengesteld in 
overeenstemming met de normen die zijn 
neergelegd in de gedelegeerde handelingen 
bedoeld in artikel 19 bis, lid 2;

Or. en

Amendement 99
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 23 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 ter) "benchmark met een positieve 
koolstofbalans" ("positive carbon impact"): 
een benchmark waarbij de onderliggende 
activa voor de toepassing van punt 1, b), 

23 ter) "benchmark met een positieve 
koolstofbalans" ("positive carbon impact"): 
een benchmark waarbij de onderliggende 
activa voor de toepassing van punt 1, b), 
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ii), van dit lid worden geselecteerd op basis 
van het feit dat hun koolstofreductie groter 
is dan de koolstofvoetafdruk van de activa 
en die is samengesteld in overeenstemming 
met de normen die zijn neergelegd in de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 19 bis, lid 2;

ii), van dit lid worden geselecteerd op basis 
van het feit dat hun koolstofreductie groter 
is dan de koolstofvoetafdruk van de activa 
en die is samengesteld in overeenstemming 
met de minimumnormen die zijn 
neergelegd in de gedelegeerde handelingen 
bedoeld in artikel 19 bis, lid 2;

Or. fr

Amendement 100
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 23 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 ter) "benchmark met een positieve
koolstofbalans" ("positive carbon impact"): 
een benchmark waarbij de onderliggende 
activa voor de toepassing van punt 1, b), 
ii), van dit lid worden geselecteerd op basis 
van het feit dat hun koolstofreductie groter 
is dan de koolstofvoetafdruk van de activa 
en die is samengesteld in overeenstemming 
met de normen die zijn neergelegd in de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 19 bis, lid 2;

23 ter) "benchmark met een negatieve
koolstofbalans" ("negative carbon 
impact"): een benchmark waarbij de 
onderliggende activa voor de toepassing 
van punt 1, b), ii), van dit lid worden 
geselecteerd op basis van het feit dat hun 
koolstofreductie groter is dan de 
koolstofvoetafdruk van de activa en die is 
samengesteld in overeenstemming met de 
normen die zijn neergelegd in de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 19 bis, lid 2;

Or. en

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

Amendement 101
Neena Gill

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 23 ter
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 ter) "benchmark met een positieve 
koolstofbalans" ("positive carbon 
impact"): een benchmark waarbij de 
onderliggende activa voor de toepassing 
van punt 1, b), ii), van dit lid worden 
geselecteerd op basis van het feit dat hun 
koolstofreductie groter is dan de 
koolstofvoetafdruk van de activa en die is 
samengesteld in overeenstemming met de 
normen die zijn neergelegd in de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 19 bis, lid 2;

23 ter) "negatieve 
koolstofreductiebenchmarks": de 
indexbedrijven produceren, als 
portefeuille, goederen op een wijze 
waarbij meer koolstof uit de lucht wordt 
gehaald dan erin wordt uitgestoten. Dit 
betekent dat de onderdelen van de index 
moeten aantonen dat zij een evenwicht 
bewaren in al hun residuele emissies met 
koolstofverwijdering (in vergelijking met 
de traditionele manier om goederen te 
produceren);

Or. en

Amendement 102
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1– punt 23 ter bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter bis)
"klimaattransitiebenchmark": een 

benchmark waarbij de onderliggende 
activa zijn geselecteerd op basis van het 
feit dat ze een duidelijk, openbaar, 
meetbaar en tijdgebonden, 
wetenschappelijk gebaseerd doel hebben 
en het hiermee verbonden gedetailleerde 
tenuitvoerleggingsplan op activaniveau 
om hun broeikasgasemissies te 
verminderen overeenkomstig een weg 
naar een koolstofvrije samenleving op
basis van een klimaatscenario waarbij de 
opwarming van de aarde tegen het einde 
van de 21e eeuw met een 
waarschijnlijkheid van minstens 75 % ver 
beneden de 2 °C wordt gehouden, volgens 
de doelstellingen van de Overeenkomst 
van Parijs (rekening houdend met de 
mogelijke herziening van het doel van de 
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Overeenkomst van Parijs om de 
opwarming van de aarde tegen het einde 
van de 21e eeuw te beperken tot 1,5 °C 
gebaseerd op het bewijs dat is aangetoond 
in het speciale verslag dat het IPCC in 
oktober presenteerde) en jaarlijks verslag 
uitbrengt over de vooruitgang naar het 
behalen van het doel;

Or. en

Amendement 103
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 23 ter – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de opstelling van de in de punten 
23 bis en 23 ter bedoelde benchmarks 
moeten de beheerders beschikken over 
voldoende flexibiliteit om de 
berekeningsformule voor hun 
methodologie zodanig op te stellen dat 
rekening wordt gehouden met de snelle 
evolutie van de duurzaamheidsparameters 
en de technologieën die deze parameters 
meten.

Or. fr

Amendement 104
Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 24 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1 bis. Artikel 3, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:

(a) de inleidende formule in punt 24, 
letter a, wordt vervangen door:

"a) inputgegevens die volledig worden 
aangeleverd en afkomstig zijn van:"

(b) punt 24, letter a, punt vii, wordt 
vervangen door:

"vii) een dienstverlener aan wie de 
benchmarkbeheerder het verzamelen van 
gegevens heeft uitbesteed overeenkomstig 
artikel 10, met uitzondering van artikel 
10, lid 3, onder f), mits de dienstverlener 
de gegevens volledig ontvangt van een 
entiteit als bedoeld in de punten i) tot en 
met vi);".

Or. en

Amendement 105
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In artikel 3 wordt in lid 1 de 
volgende alinea toegevoegd:

"Gedurende vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zorgen benchmarkverstrekkers ervoor dat 
alle aangeboden en gepubliceerde 
benchmarks volledig verenigbaar zijn met 
de verbintenissen uit de 
klimaatovereenkomst van Parijs zoals ten 
uitvoer gelegd in de wetgeving van de 
Unie. Dit moeten zij doen aan de hand 
van een gestandaardiseerde methode die 
door de Commissie wordt uitgewerkt en 
binnen twee jaar te rekenen vanaf de 
inwerkingtreding van deze verordening in 
een gedelegeerde handeling wordt 
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gepubliceerd. De Commissie gaat ook na 
hoe benchmarks in overeenstemming 
kunnen zijn met andere milieu-, sociale of 
governancefactoren.".

Or. en

Amendement 106
Neena Gill

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 11 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In artikel 11, lid 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:

"e bis) tegen 2022 gebruikt de beheerder 
van cruciale en aanzienlijke benchmarks 
alleen inputgegevens die in 
overeenstemming zijn met de 
verbintenissen uit de 
klimaatovereenkomst van Parijs zoals ten 
uitvoer gelegd in de wetgeving van de 
Unie.";

Or. en

Amendement 107
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 13 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een toelichting over de wijze 
waarop de onder a) bedoelde essentiële 
aspecten van de methodologie voor elke 
benchmark of benchmarkgroep die 
milieu-, sociale of 

d) een toelichting over de wijze 
waarop de onder a) bedoelde essentiële 
aspecten van de methodologie deze ESG-
factoren weerspiegelen, met inbegrip van 
belangrijke indicatoren van de circulaire 
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governancedoelstellingen (ESG) nastreeft 
of in aanmerking neemt, deze ESG-
factoren weerspiegelen;

economie, zoals CO2-emissies, andere 
emissies, impact op biodiversiteit, 
afvalproductie, energieverbruik, 
hernieuwbare energie, grondstoffen, 
water en direct en indirect landgebruik, 
uit te werken overeenkomstig de 
mededeling van de Commissie van 16 
januari 2018 over een monitoringkader 
voor de circulaire economie.

Or. en

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

Amendement 108
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 13 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een toelichting over de wijze 
waarop de onder a) bedoelde essentiële 
aspecten van de methodologie voor elke 
benchmark of benchmarkgroep die milieu-, 
sociale of governancedoelstellingen (ESG) 
nastreeft of in aanmerking neemt, deze 
ESG-factoren weerspiegelen;

d) een toelichting over de wijze 
waarop de onder a) bedoelde essentiële 
aspecten van de methodologie voor elke 
benchmark of benchmarkgroep die wordt 
bevorderd als benchmark die milieu-, 
sociale of governancedoelstellingen (ESG) 
nastreeft of in aanmerking neemt, deze 
ESG-factoren weerspiegelen.

Or. en

Amendement 109
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 13 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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d) een toelichting over de wijze 
waarop de onder a) bedoelde essentiële 
aspecten van de methodologie voor elke 
benchmark of benchmarkgroep die milieu-, 
sociale of governancedoelstellingen 
(ESG) nastreeft of in aanmerking neemt,
deze ESG-factoren weerspiegelen;

d) een toelichting over de wijze 
waarop de onder a) bedoelde essentiële 
aspecten van de methodologie voor elke 
benchmark of benchmarkgroep die deze 
ESG-factoren weerspiegelen;

Or. en

Motivering

Dit amendement weerspiegelt de noodzaak om erop te wijzen dat ESG-doelstellingen een 
integraal aspect vormen van alle zakelijke transacties in het financiële systeem, in plaats van 
ze naar een niche te verwijzen.

Amendement 110
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 13 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een toelichting over de wijze 
waarop de onder a) bedoelde essentiële 
aspecten van de methodologie voor elke 
benchmark of benchmarkgroep die milieu-, 
sociale of governancedoelstellingen 
(ESG) nastreeft of in aanmerking neemt,
deze ESG-factoren weerspiegelen;

d) een toelichting over de wijze 
waarop de onder a) bedoelde essentiële 
aspecten van de methodologie voor elke 
benchmark of benchmarkgroep die deze 
ESG-factoren weerspiegelen;

Or. en

Amendement 111
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 13 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(a bis) in lid 1 wordt het volgende punt d 
bis) toegevoegd:
"d bis) een verklaring van de wijze 
waarop de benchmark of 
benchmarkgroep een invloed heeft op het 
klimaat, met name de mate waarin hij 
verenigbaar is met de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs.";

Or. en

Amendement 112
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 13 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in lid 1 wordt het volgende punt d 
bis) toegevoegd:
"d bis) informatie over de mate van 
verenigbaarheid van elke benchmark of 
benchmarkgroep met de doelstellingen 
van de klimaatovereenkomst van Parijs.";

Or. en

Motivering

Dit amendement weerspiegelt de noodzaak om erop te wijzen dat ESG-doelstellingen een 
integraal aspect vormen van alle zakelijke transacties in het financiële systeem, in plaats van 
ze naar een niche te verwijzen.

Amendement 113
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 13 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimuminhoud van 
de in lid 1, onder d), bedoelde toelichting.

2 bis. De Commissie is, na raadpleging 
van de ESMA, bevoegd overeenkomstig 
artikel 49 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot nadere omschrijving van de 
minimuminhoud van de in lid 1, onder d), 
bedoelde toelichting. De gedelegeerde 
handelingen dwingen 
benchmarkbeheerders er niet toe enige 
eigendoms- of vertrouwelijke informatie 
bekend te maken.

Or. en

Amendement 114
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 13 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimuminhoud van 
de in lid 1, onder d), bedoelde toelichting.

2 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimuminhoud van 
de in lid 1, onder d), van dit artikel 
bedoelde toelichting, en om richtsnoeren 
over de benchmarkverklaring zoals 
vermeld in artikel 27 bij te werken zodat 
ook verwijzingen naar ESG-risico's en 
duurzaamheidsindicatoren erin worden 
opgenomen.

Or. en

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

Amendement 115
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 13 – lid 2 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimuminhoud van 
de in lid 1, onder d), bedoelde toelichting.

2 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimuminhoud van 
de in lid 1, onder d) en e), bedoelde 
toelichting, alsook het te gebruiken 
standaardformaat.

Or. en

Amendement 116
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Titel III – hoofdstuk 3 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans

Klimaattransitiebenchmarks en 
benchmarks met een negatieve
koolstofbalans

Or. en

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

Amendement 117
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Titel III – hoofdstuk 3 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een netto-emissiebalans

Or. en
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(Deze wijziging in definitie is van toepassing op het hele voorstel)

Amendement 118
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Titel III – hoofdstuk 3 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans

Benchmarks die verenigbaar zijn met de 
Overeenkomst van Parijs en 
klimaattransitiebenchmarks

Or. en

Amendement 119
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Titel III – hoofdstuk 3 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans

Koolstofarme benchmarks en 
klimaattransitiebenchmarks

Or. en

Amendement 120
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Titel III – hoofdstuk 3 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans

Benchmarks met een positieve 
milieubalans

Or. en

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

Amendement 121
Neena Gill

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Titel III – hoofdstuk 3 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een negatieve emissiebalans

Or. en

Amendement 122
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een netto-emissiebalans

Or. en

Amendement 123
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans

Koolstofarme benchmarks en 
klimaattransitiebenchmarks

Or. en

Amendement 124
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans

Benchmarks met een positieve 
milieubalans

Or. en

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

Amendement 125
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De vereisten van bijlage III zijn van 
toepassing op het aanbieden van of het 
aanleveren voor koolstofarme benchmarks
of benchmarks met een positieve
koolstofbalans, naast of in plaats van de 
vereisten van titels II, III en IV.

(1) De vereisten van bijlage III zijn van 
toepassing op het aanbieden van of het 
aanleveren voor 
klimaattransitiebenchmarks of 
benchmarks met een negatieve
koolstofbalans, naast of in plaats van de 
vereisten van titels II, III en IV.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=NL)
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Amendement 126
Neena Gill

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De vereisten van bijlage III zijn van 
toepassing op het aanbieden van of het 
aanleveren voor koolstofarme benchmarks 
of benchmarks met een positieve 
koolstofbalans, naast of in plaats van de 
vereisten van titels II, III en IV.

(1) De vereisten van bijlage III zijn van 
toepassing op het aanbieden van of het 
aanleveren voor koolstofarme benchmarks 
of benchmarks met een negatieve 
koolstofemissiebalans, naast of in plaats 
van de vereisten van titels II, III en IV.

Or. en

Amendement 127
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De vereisten van bijlage III zijn van 
toepassing op het aanbieden van of het 
aanleveren voor koolstofarme benchmarks 
of benchmarks met een positieve 
koolstofbalans, naast of in plaats van de 
vereisten van titels II, III en IV.

(1) De vereisten van bijlage III zijn van 
toepassing op het aanbieden van of het 
aanleveren voor koolstofarme benchmarks 
of netto-emissiereductiebenchmarks, naast 
of in plaats van de vereisten van titels II, 
III en IV.

Or. en

Amendement 128
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
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Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De vereisten van bijlage III zijn van 
toepassing op het aanbieden van of het 
aanleveren voor koolstofarme benchmarks 
of benchmarks met een positieve 
koolstofbalans, naast of in plaats van de 
vereisten van titels II, III en IV.

(1) De vereisten van bijlage III zijn van 
toepassing op het aanbieden van of het 
aanleveren voor benchmarks die 
verenigbaar zijn met de 
klimaatovereenkomst van Parijs of 
klimaattransitiebenchmarks, naast of in 
plaats van de vereisten van titels II, III en 
IV.

Or. en

Amendement 129
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De vereisten van bijlage III zijn van 
toepassing op het aanbieden van of het 
aanleveren voor koolstofarme benchmarks 
of benchmarks met een positieve 
koolstofbalans, naast of in plaats van de 
vereisten van titels II, III en IV.

(1) De vereisten van bijlage III zijn van 
toepassing op het aanbieden van of het 
aanleveren voor koolstofarme benchmarks 
of klimaattransitiebenchmarks, naast of in 
plaats van de vereisten van titels II, III en 
IV.

Or. en

Amendement 130
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(1) De vereisten van bijlage III zijn van 
toepassing op het aanbieden van of het 
aanleveren voor koolstofarme benchmarks 
of benchmarks met een positieve 
koolstofbalans, naast of in plaats van de 
vereisten van titels II, III en IV.

(1) De vereisten van bijlage III zijn van 
toepassing op het aanbieden van of het 
aanleveren voor benchmarks met een 
positieve milieubalans, naast of in plaats 
van de vereisten van titels II, III en IV.

Or. en

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

Amendement 131
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimumnormen 
voor koolstofarme benchmarks en 
benchmarks met een positieve 
koolstofbalans, met inbegrip van:

Schrappen

(a) de criteria voor de keuze van de 
onderliggende activa, waaronder indien 
van toepassing de uitsluitingscriteria voor 
activa;

(b) de criteria en de methode voor de 
weging van de onderliggende activa in de 
benchmark;

(c) de methode voor de berekening 
van de koolstofuitstoot en de 
koolstofreductie die verbonden zijn aan de 
onderliggende activa.

Or. en

Motivering

Dit zijn verreikende beslissingen die niet zouden mogen worden genomen via een 
gedelegeerde handeling.
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Amendement 132
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimumnormen voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans, met 
inbegrip van:

(2) De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimumnormen voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans, dit moet 
verenigbaar zijn met de snelle evolutie 
van de duurzaamheidsparameters en met 
een aanzienlijke flexibiliteit voor de 
referentiebestuurders bij de opstelling van 
de berekeningsformule van hun 
methodologie. De minimumnormen 
moeten het volgende omvatten:

Or. fr

Amendement 133
Lieve Wierinck

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimumnormen voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans, met 
inbegrip van:

(2) De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimumnormen voor 
klimaattransitiebenchmarks en 
benchmarks met een negatieve
koolstofbalans, met inbegrip van:

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

Amendement 134
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere
omschrijving van de minimumnormen voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans, met 
inbegrip van:

(2) De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot omschrijving 
van de minimumnormen voor de 
samenstelling van koolstofarme 
benchmarks en benchmarks met een netto-
emissiereductiebalans, met inbegrip van:

Or. en

Amendement 135
Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimumnormen 
voor koolstofarme benchmarks en
benchmarks met een positieve 
koolstofbalans, met inbegrip van:

(2) De beheerder van een 
klimaattransitiebenchmark of een 
benchmark met een negatieve 
koolstofbalans formaliseert, documenteert 
en publiceert elke methodologie die hij 
heeft gebruikt voor de berekening van 
deze benchmarks, met inbegrip van:

Or. en

Amendement 136
Neena Gill
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimumnormen voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans, met 
inbegrip van:

(2) De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimumnormen voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een negatieve koolstofemissiebalans, 
met inbegrip van:

Or. en

Amendement 137
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimumnormen voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans, met 
inbegrip van:

(2) De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimumnormen voor 
koolstofarme benchmarks en 
klimaattransitiebenchmarks, met inbegrip 
van:

Or. en

Amendement 138
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimumnormen voor 
koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans, met 
inbegrip van:

(2) De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de minimumnormen voor 
benchmarks met een positieve 
milieubalans, met inbegrip van:

Or. en

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

Amendement 139
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de methode voor de berekening 
van de koolstofuitstoot en de 
koolstofreductie die verbonden zijn aan de 
onderliggende activa.

(c) het wetenschappelijk onderbouwde 
methodologische kader en de weg naar 
een koolstofvrije samenleving die voor de 
benchmark zijn gekozen; de verwante 
metrieken en drempels die zijn gekozen 
om de economische activiteiten te 
selecteren, te wegen en uit te sluiten, 
overeenkomstig de weg naar een 
koolstofvrije samenleving, en om de 
blootstelling van de onderliggende activa 
aan deze economische activiteiten te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 140
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
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Artikel 19 bis – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de methode voor de berekening van 
de koolstofuitstoot en de koolstofreductie
die verbonden zijn aan de onderliggende 
activa.

(c) de methode voor de berekening van 
de koolstofuitstoot, andere uitstoot, de 
impact op de biodiversiteit, afvalproductie 
en energieverbruik, hernieuwbare 
energie, grondstoffen, water en direct en 
indirect landgebruik die verbonden zijn 
aan de onderliggende activa.

Or. en

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

Amendement 141
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de methode voor de berekening van 
de koolstofuitstoot en de koolstofreductie 
die verbonden zijn aan de onderliggende 
activa.

(c) de methode voor de berekening van 
broeikasgassen, de koolstofuitstoot en de 
koolstofreductie die verbonden zijn aan de 
onderliggende activa.

Or. en

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

Amendement 142
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(c) de methode voor de berekening 
van de koolstofuitstoot en de 
koolstofreductie die verbonden zijn aan de 
onderliggende activa.

(c) het algemene methodologische 
kader en de weg naar een koolstofvrije 
samenleving voor de benchmark;

Or. en

Amendement 143
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de vergelijking van de 
geselecteerde economische activiteiten 
met de taxonomie van de Unie.

Or. en

Amendement 144
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het standaardformaat voor de 
openbaarmakingen die zijn vereist in 
hoofdstuk III.

Or. en

Amendement 145
Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening



AM\1167632NL.docx 79/131 PE629.650v01-00

NL

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 21 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In artikel 21 wordt de laatste 
alinea van lid 3 als volgt gewijzigd:

"Aan het einde van deze periode evalueert 
de bevoegde autoriteit haar beslissing de 
beheerder te dwingen om de benchmark te 
blijven publiceren en kan zij indien nodig 
de periode verlengen met een passende 
periode van niet meer dan twaalf
maanden. De maximumperiode van 
verplicht beheer duurt in totaal niet 
langer dan vijf jaar.".

Or. en

Amendement 146
Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 23 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. In artikel 23 wordt de laatste 
alinea van lid 6 als volgt gewijzigd:

"De in de eerste alinea, onder a) en b), 
bedoelde maximumperiode van verplichte 
aanlevering duurt in totaal niet langer 
dan 5 jaar.".

Or. en

Amendement 147
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
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Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 27 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor elk vereiste van lid 2 bevat de 
benchmarkverklaring een toelichting over 
de wijze waarop voor elke aangeboden en 
gepubliceerde benchmark of 
benchmarkgroep die milieu-, sociale of 
governancedoelstellingen (ESG) nastreeft 
of in aanmerking neemt, deze ESG-
factoren worden weerspiegeld.

2 bis. Voor elk vereiste van lid 2 bevat de 
benchmarkverklaring een toelichting over 
de wijze waarop voor elke aangeboden en 
gepubliceerde benchmark of 
benchmarkgroep milieu-, sociale of 
governancedoelstellingen (ESG) worden
weerspiegeld, met inbegrip van de mate 
waarin zij verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs. Deze informatie moet openbaar 
worden gemaakt in een gestandaardiseerd 
formaat, met informatie in kleurencodes 
over de mate waarin zij verenigbaar zijn 
met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Amendement 148
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 27 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor elk vereiste van lid 2 bevat de 
benchmarkverklaring een toelichting over 
de wijze waarop voor elke aangeboden en 
gepubliceerde benchmark of 
benchmarkgroep die milieu-, sociale of 
governancedoelstellingen (ESG) nastreeft 
of in aanmerking neemt, deze ESG-
factoren worden weerspiegeld.

2 bis. Voor alle vereiste elementen van 
lid 2, onder b), c) en g), bevat de 
benchmarkverklaring een toelichting over 
de wijze waarop voor elke aangeboden en 
gepubliceerde benchmark of 
benchmarkgroep die milieu-, sociale of 
governancedoelstellingen (ESG) nastreeft 
of in aanmerking neemt, deze ESG-
factoren worden weerspiegeld.

Or. fr
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Amendement 149
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 27 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor elk vereiste van lid 2 bevat de 
benchmarkverklaring een toelichting over 
de wijze waarop voor elke aangeboden en 
gepubliceerde benchmark of 
benchmarkgroep die milieu-, sociale of 
governancedoelstellingen (ESG) nastreeft 
of in aanmerking neemt, deze ESG-
factoren worden weerspiegeld.

2 bis. Voor elk vereiste van lid 2 bevat de 
benchmarkverklaring een toelichting over 
de wijze waarop in elke aangeboden 
benchmark of benchmarkgroep deze ESG-
factoren worden weerspiegeld, met 
inbegrip van de mate waarin zij 
verenigbaar zijn met de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Motivering

Dit amendement weerspiegelt de noodzaak om erop te wijzen dat ESG-doelstellingen een 
integraal aspect vormen van alle zakelijke transacties in het financiële systeem, in plaats van 
ze naar een niche te verwijzen.

Amendement 150
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 27 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor elk vereiste van lid 2 bevat de 
benchmarkverklaring een toelichting over 
de wijze waarop voor elke aangeboden en 
gepubliceerde benchmark of 
benchmarkgroep die milieu-, sociale of 
governancedoelstellingen (ESG) nastreeft 
of in aanmerking neemt, deze ESG-
factoren worden weerspiegeld.

2 bis. Voor elk vereiste van lid 2 bevat de 
benchmarkverklaring een toelichting over 
de wijze waarop voor elke aangeboden en 
gepubliceerde benchmark of 
benchmarkgroep milieu-, sociale of 
governancedoelstellingen (ESG) nastreeft 
of in aanmerking neemt worden 
weerspiegeld.

Or. en



PE629.650v01-00 82/131 AM\1167632NL.docx

NL

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

Amendement 151
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 27 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor elk vereiste van lid 2 bevat de 
benchmarkverklaring een toelichting over 
de wijze waarop voor elke aangeboden en 
gepubliceerde benchmark of 
benchmarkgroep die milieu-, sociale of 
governancedoelstellingen (ESG) nastreeft 
of in aanmerking neemt, deze ESG-
factoren worden weerspiegeld.

2 bis. Voor elk vereiste van lid 2 bevat de 
benchmarkverklaring een toelichting over 
de wijze waarop voor elke aangeboden en 
gepubliceerde benchmark of 
benchmarkgroep de milieu-, sociale of 
governancedoelstellingen (ESG) worden 
weerspiegeld.

Or. en

Amendement 152
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 27 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor elk vereiste van lid 2 bevat de 
benchmarkverklaring een toelichting over 
de wijze waarop voor elke aangeboden en 
gepubliceerde benchmark of 
benchmarkgroep die milieu-, sociale of 
governancedoelstellingen (ESG) nastreeft 
of in aanmerking neemt, deze ESG-
factoren worden weerspiegeld.

2 bis. Voor elk vereiste van lid 2 bevat de 
benchmarkverklaring een toelichting over 
de wijze waarop voor elke aangeboden en 
gepubliceerde benchmark of 
benchmarkgroep die wordt aangemerkt als 
benchmark of benchmarkgroep die
milieu-, sociale of 
governancedoelstellingen (ESG) nastreeft 
of in aanmerking neemt, deze ESG-
factoren worden weerspiegeld.

Or. en
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Amendement 153
Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 27 – lid 2 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de in lid 2 bis bedoelde 
informatie.

Schrappen

Or. en

Amendement 154
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 27 – lid 2 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de in lid 2 bis bedoelde 
informatie.

2 ter. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de in lid 2 bis bedoelde 
informatie, om richtsnoeren over de 
benchmarkverklaring bij te werken zodat 
ook verwijzingen naar en indicatoren van 
duurzaamheidsrisico's worden 
opgenomen.

Or. en

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

Amendement 155
Molly Scott Cato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 27 – lid 2 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de in lid 2 bis bedoelde 
informatie.

2 ter. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot nadere 
omschrijving van de in lid 2 bis bedoelde 
informatie, alsook gestandaardiseerde 
formaten voor de presentatie ervan.

Or. en

Amendement 156
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 51 – leden 1 tot en met 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Artikel 51 wordt als volgt 
gewijzigd:

(a) in lid 1 wordt "1 januari 2020" 
vervangen door "1 januari 2022";

(b) in lid 2 wordt "1 januari 2020" 
vervangen door "1 januari 2022";

(c) in lid 3 wordt "1 januari 2020" 
vervangen door "1 januari 2022";

(d) in lid 4 wordt "1 januari 2020" 
vervangen door "1 januari 2022";

(e) in lid 5 wordt "1 januari 2020" 
vervangen door "1 januari 2022".

Or. en

Amendement 157
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Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 51 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In artikel 51 wordt het volgend lid 
ingevoegd:

"4 bis. Indien een bestaande benchmark 
die als "cruciaal" is aangemerkt bij een 
door de Commissie overeenkomstig artikel 
20 vastgestelde uitvoeringshandeling, niet 
voldoet aan de vereisten om uiterlijk op 1 
januari 2020 in aanmerking te komen 
voor een vergunning in overeenstemming 
met artikel 34 van deze verordening, kan 
hij tot en met 31 december 2021 worden 
toegepast indien de bevoegde autoriteit 
van mening is dat de schrapping ervan 
afbreuk doet aan de financiële 
stabiliteit.".

Or. en

Amendement 158
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 51 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In artikel 51 wordt het volgende lid 
ingevoegd:

"4 bis. Een bestaande benchmark die als 
"cruciaal" is aangemerkt bij een door de 
Commissie overeenkomstig artikel 20 
vastgestelde uitvoeringshandeling, mag 
tot 31 december 2021 worden gebruikt in 
bestaande en nieuwe financiële 
instrumenten, financiële contracten of 
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metingen van de prestatie van een 
investeringsfonds.".

Or. en

Motivering

Een aantal veelgebruikte cruciale benchmarks is nog niet in overeenstemming met de 
benchmarkverordening. De uitfasering ervan voordat vervangingen beschikbaar zijn, kan 
voor ernstige marktverstoringen zorgen. Daarom moet een verlenging van twee jaar worden 
toegekend.

Amendement 159
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 54 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In artikel 54 wordt het volgende lid 
3 bis ingevoegd:

"3 bis. Zodra een uitgebreid en 
gedetailleerd kader voor duurzame 
investering, waarvan de [Verordening van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de opstelling van een kader 
om duurzame investeringen te 
vergemakkelijken] een eerste bouwsteen 
is, in werking is getreden, maakt de 
Commissie onmiddellijk een verslag 
bekend over de haalbaarheid van de 
bepalingen van Verordening 
(EU) 2016/1011 betreffende een 
"duurzaamheidsbenchmark" of "ESG-
benchmark" op basis van het kader voor 
duurzame investering. Dit verslag wordt 
naar het Europees Parlement en de Raad 
verstuurd. De Commissie doet gepaste 
begeleidende voorstellen.".

Or. en
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Amendement 160
Neena Gill

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 59 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie.
Met het oog op toekomstige coherentie en 
rechtszekerheid is het noodzakelijk dat 
onderhavige verordening en de Europese 
taxonomieverordening (wanneer deze van 
kracht wordt) onderling samenhangend 
zijn.

Or. en

Amendement 161
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 59 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
eerste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking 12 
maanden na de bekendmaking van de 
gedelegeerde handelingen waarin deze 
verordening voorziet.

Or. fr

Amendement 162
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans

Klimaattransitiebenchmarks en 
benchmarks met een negatieve
koolstofbalans

Or. en

Amendement 163
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een netto-emissiebalans

Or. en

Amendement 164
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans

Benchmarks die verenigbaar zijn met de 
Overeenkomst van Parijs en 
klimaattransitiebenchmarks

Or. en

Amendement 165
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans

Koolstofarme benchmarks en 
klimaattransitiebenchmarks

Or. en

Amendement 166
Neena Gill

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een negatieve emissiebalans

Or. en

Amendement 167
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 
met een positieve koolstofbalans

Benchmarks met een positieve 
milieubalans

Or. en

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

Amendement 168
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – kopje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methodologie voor koolstofarme
benchmarks

Methodologie voor benchmarks met een 
positieve milieubalans
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Or. en

Amendement 169
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – kopje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methodologie voor koolstofarme 
benchmarks

Methodologie voor 
klimaattransitiebenchmarks

Or. en

Amendement 170
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – kopje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methodologie voor koolstofarme 
benchmarks

Bekendmakingen voor koolstofarme 
benchmarks

Or. en

Amendement 171
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheerder van een koolstofarme
benchmark formaliseert, documenteert en 
publiceert elke methodologie die voor de 
berekening van koolstofarme benchmarks
wordt gebruikt, en geeft daarbij een 
beschrijving van het volgende:

1. De beheerder van een benchmark 
met een positieve milieubalans
formaliseert, documenteert en publiceert 
elke methodologie die voor de berekening 
van de nettomilieubalans wordt gebruikt,
op basis van de indicatoren voor de 
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circulaire economie, en geeft daarbij een 
beschrijving van het volgende:

Or. en

Amendement 172
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheerder van een koolstofarme 
benchmark formaliseert, documenteert en 
publiceert elke methodologie die voor de 
berekening van koolstofarme benchmarks 
wordt gebruikt, en geeft daarbij een 
beschrijving van het volgende:

1. De beheerder van een koolstofarme 
benchmark of een netto-
emissiereductiebenchmark formaliseert, 
documenteert en publiceert elke 
methodologie die voor de berekening van 
de benchmarks wordt gebruikt, en geeft 
daarbij een beschrijving van het volgende:

Or. en

Amendement 173
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheerder van een koolstofarme 
benchmark formaliseert, documenteert en 
publiceert elke methodologie die voor de 
berekening van koolstofarme benchmarks
wordt gebruikt, en geeft daarbij een 
beschrijving van het volgende:

1. De beheerder van een 
klimaattransitiebenchmark formaliseert, 
documenteert en publiceert elke 
methodologie die voor de berekening van 
klimaattransitiebenchmarks wordt 
gebruikt, en geeft daarbij een beschrijving 
van het volgende:

Or. en

Amendement 174
Matt Carthy
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheerder van een koolstofarme 
benchmark formaliseert, documenteert en 
publiceert elke methodologie die voor de 
berekening van koolstofarme benchmarks
wordt gebruikt, en geeft daarbij een 
beschrijving van het volgende:

1. De beheerder van een benchmark 
die verenigbaar is met de Overeenkomst 
van Parijs formaliseert, documenteert en 
publiceert elke methodologie die voor de 
berekening van benchmarks die 
verenigbaar zijn met de Overeenkomst 
van Parijs wordt gebruikt, en geeft daarbij 
een beschrijving van het volgende:

Or. en

Amendement 175
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de lijst van de onderliggende activa 
die voor de berekening van de 
koolstofarme benchmark worden 
gebruikt;

Schrappen

Or. en

Amendement 176
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de lijst van de onderliggende activa 
die voor de berekening van de 
koolstofarme benchmark worden 
gebruikt;

Schrappen
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Or. en

Amendement 177
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de lijst van de onderliggende activa 
die voor de berekening van de 
koolstofarme benchmark worden gebruikt;

(a) de lijst van de onderliggende activa 
die voor de berekening van de benchmark 
met een positieve nettobalans worden 
gebruikt;

Or. en

Amendement 178
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de lijst van de onderliggende activa 
die voor de berekening van de 
koolstofarme benchmark worden gebruikt;

(a) de lijst van de onderliggende activa 
die voor de berekening van de benchmark 
die verenigbaar is met de Overeenkomst 
van Parijs worden gebruikt;

Or. en

Amendement 179
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) alle criteria en methoden, 
waaronder de selectie en wegingsfactoren, 
maatstaven en indicatoren die in de 

Schrappen
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berekening van de benchmark worden 
gebruikt;

Or. en

Motivering

Dit is gevoelige informatie die niet aan het publiek moet worden meegedeeld.

Amendement 180
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) alle criteria en methoden, 
waaronder de selectie en wegingsfactoren, 
maatstaven en indicatoren die in de 
berekening van de benchmark worden 
gebruikt;

(b) alle criteria en methoden, 
waaronder de selectie-, uitsluitings- en 
wegingsfactoren, maatstaven en 
indicatoren die in de methodologie van de 
benchmark worden gebruikt;

Or. en

Amendement 181
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de toegepaste criteria voor het 
uitsluiten van activa of ondernemingen 
waaraan een niveau van 
koolstofvoetafdruk of een niveau van 
fossielebrandstofreserves is verbonden dat 
onverenigbaar is met het gebruik daarvan 
in de koolstofarme benchmark;

Schrappen

Or. en



AM\1167632NL.docx 95/131 PE629.650v01-00

NL

Amendement 182
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de toegepaste criteria voor het 
uitsluiten van activa of ondernemingen 
waaraan een niveau van koolstofvoetafdruk 
of een niveau van fossielebrandstofreserves 
is verbonden dat onverenigbaar is met het 
gebruik daarvan in de koolstofarme 
benchmark;

(c) de toegepaste criteria voor het uitsluiten 
van activa of ondernemingen waaraan een 
niveau van koolstofvoetafdruk of een 
niveau van fossielebrandstofreserves is 
verbonden dat onverenigbaar is met het 
gebruik daarvan in de 
klimaattransitiebenchmark;

Or. en

Amendement 183
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de toegepaste criteria voor het 
uitsluiten van activa of ondernemingen 
waaraan een niveau van koolstofvoetafdruk 
of een niveau van fossielebrandstofreserves 
is verbonden dat onverenigbaar is met het 
gebruik daarvan in de koolstofarme 
benchmark;

(c) de toegepaste criteria voor het 
uitsluiten van activa of ondernemingen 
waaraan een niveau van koolstofvoetafdruk 
of een niveau van fossielebrandstofreserves 
is verbonden dat onverenigbaar is met het 
gebruik daarvan in de benchmark die 
verenigbaar is met de Overeenkomst van 
Parijs;

Or. en

Amendement 184
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(c) de toegepaste criteria voor het 
uitsluiten van activa of ondernemingen 
waaraan een niveau van 
koolstofvoetafdruk of een niveau van 
fossielebrandstofreserves is verbonden dat
onverenigbaar is met het gebruik daarvan 
in de koolstofarme benchmark;

(c) de toegepaste criteria voor het 
uitsluiten van activa of ondernemingen 
waaraan een negatieve nettomilieubalans
is verbonden en die daardoor
onverenigbaar zijn met het gebruik daarvan 
in de benchmark met een positieve balans;

Or. en

Amendement 185
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de criteria en de methoden om te 
bepalen hoe de koolstofarme benchmark
voorziet in de meting van de 
koolstofvoetafdruk en de koolstofreducties 
die aan de onderliggende activa in de 
indexportefeuille zijn verbonden;

(d) het wetenschappelijk onderbouwde 
methodologische kader en de weg naar 
een koolstofvrije samenleving die voor de
benchmark zijn gekozen; de verwante 
metrieken en drempels die zijn gekozen 
om de economische activiteiten te 
selecteren, te wegen en uit te sluiten, 
overeenkomstig de weg naar een 
koolstofvrije samenleving, en om de 
blootstelling van de onderliggende activa 
aan deze economische activiteiten te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 186
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de criteria en de methoden om te 
bepalen hoe de koolstofarme benchmark
voorziet in de meting van de 
koolstofvoetafdruk en de koolstofreducties 

(d) het wetenschappelijk onderbouwde 
methodologische kader en de weg naar 
een koolstofvrije samenleving die voor de
benchmark zijn gekozen, alsook de 
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die aan de onderliggende activa in de 
indexportefeuille zijn verbonden;

metrieken en drempels die zijn gekozen 
om de economische activiteiten te 
selecteren, te wegen en uit te sluiten, 
overeenkomstig de weg naar een 
koolstofvrije samenleving, en om de 
blootstelling van de onderliggende activa 
aan deze economische activiteiten te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 187
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de criteria en de methoden om te 
bepalen hoe de koolstofarme benchmark 
voorziet in de meting van de 
koolstofvoetafdruk en de koolstofreducties 
die aan de onderliggende activa in de 
indexportefeuille zijn verbonden;

(d) de wijze waarop de benchmark 
voorziet in de meting van de 
koolstofreducties die aan de onderliggende 
activa zijn verbonden, indien dit relevant 
is;

Or. en

Amendement 188
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de criteria en de methoden om te 
bepalen hoe de koolstofarme benchmark
voorziet in de meting van de 
koolstofvoetafdruk en de koolstofreducties 
die aan de onderliggende activa in de 
indexportefeuille zijn verbonden;

(d) de criteria en de methoden om te 
bepalen hoe de klimaattransitiebenchmark
voorziet in de meting van de 
koolstofvoetafdruk en de koolstofreducties 
die aan de onderliggende activa in de 
indexportefeuille zijn verbonden;

Or. en
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Amendement 189
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de criteria en de methoden om te 
bepalen hoe de koolstofarme benchmark 
voorziet in de meting van de 
koolstofvoetafdruk en de koolstofreducties
die aan de onderliggende activa in de 
indexportefeuille zijn verbonden;

(d) de criteria en de methoden om te 
bepalen hoe de benchmark met een 
positieve milieubalans voorziet in de 
meting van de milieubalans die aan de 
onderliggende activa in de 
indexportefeuille is verbonden;

Or. en

Amendement 190
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de vergelijking van de 
geselecteerde economische activiteiten 
met de taxonomie van de EU;

Or. en

Amendement 191
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de tracking error tussen de 
koolstofarme index en de moederindex;

Schrappen

Or. en
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Motivering

De schrapping weerspiegelt de groene herdefiniëring van "koolstofarme index" ("low carbon 
benchmarks") op een wijze die niet leidt tot vergelijking met een moederindex.

Amendement 192
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de tracking error tussen de 
koolstofarme index en de moederindex;

Schrappen

Or. en

Amendement 193
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de tracking error tussen de 
koolstofarme index en de moederindex;

Schrappen

Or. en

Motivering

De tracking error maakt geen deel uit van de methodologie, maar is eerder een resultaat 
ervan.

Amendement 194
Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(e) de tracking error tussen de 
koolstofarme index en de moederindex;

(e) als de benchmark een 
moederindex monitort, de tracking error 
tussen de klimaattransitiebenchmark en 
de moederindex;

Or. en

Amendement 195
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de tracking error tussen de 
koolstofarme index en de moederindex;

(e) de tracking error tussen de 
benchmark met een positieve 
milieubalans en de moederindex;

Or. en

Amendement 196
Lieve Wierinck

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de tracking error tussen de 
koolstofarme index en de moederindex;

(e) de tracking error tussen de 
klimaattransitiebenchmark en de 
moederindex;

Or. en

Amendement 197
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(e) de tracking error tussen de 
koolstofarme index en de moederindex;

(e) de tracking error tussen de 
benchmark die verenigbaar is met de 
Overeenkomst van Parijs en de 
moederindex;

Or. en

Amendement 198
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de positieve herweging van low-
carbonactiva in de koolstofarme 
benchmark tegenover de moederindex en 
toelichting van de redenen waarom deze 
herweging noodzakelijk is om de gekozen 
doelstellingen van de koolstofarme 
benchmark in aanmerking te nemen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping maakt deel uit van de inspanning om bepalingen die indexverstrekkers ertoe 
verplichten om bij slechts één – verouderde – methode te blijven, uit het voorstel van de 
Commissie te verwijderen.

Amendement 199
Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de positieve herweging van low-
carbonactiva in de koolstofarme 
benchmark tegenover de moederindex en 
toelichting van de redenen waarom deze 
herweging noodzakelijk is om de gekozen 

(f) als de benchmark een 
moederindex monitort, de positieve 
herweging van low-carbonactiva en andere 
broeikasgasactiva in de 
klimaattransitiebenchmark tegenover de 
moederindex en toelichting van de redenen 
waarom deze herweging noodzakelijk is 
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doelstellingen van de koolstofarme 
benchmark in aanmerking te nemen;

om de gekozen doelstellingen van de 
klimaattransitiebenchmark in aanmerking 
te nemen;

Or. en

Amendement 200
Lieve Wierinck

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de positieve herweging van low-
carbonactiva in de koolstofarme 
benchmark tegenover de moederindex en 
toelichting van de redenen waarom deze 
herweging noodzakelijk is om de gekozen 
doelstellingen van de koolstofarme 
benchmark in aanmerking te nemen;

(f) de positieve herweging low-
carbonactiva en broeikasgasactiva in de 
klimaattransitiebenchmark tegenover de 
moederindex en toelichting van de redenen 
waarom deze herweging noodzakelijk is 
om de gekozen doelstellingen van de 
klimaattransitiebenchmark in aanmerking 
te nemen;

Or. en

Amendement 201
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de positieve herweging van low-
carbonactiva in de koolstofarme
benchmark tegenover de moederindex en 
toelichting van de redenen waarom deze 
herweging noodzakelijk is om de gekozen 
doelstellingen van de koolstofarme
benchmark in aanmerking te nemen;

(f) de positieve herweging van low-
carbonactiva met een positieve 
milieubalans in de benchmark tegenover 
de moederindex en toelichting van de 
redenen waarom deze herweging 
noodzakelijk is om de gekozen 
doelstellingen van de benchmark met een 
positieve balans in aanmerking te nemen;

Or. en



AM\1167632NL.docx 103/131 PE629.650v01-00

NL

Amendement 202
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de positieve herweging van low-
carbonactiva in de koolstofarme 
benchmark tegenover de moederindex en 
toelichting van de redenen waarom deze 
herweging noodzakelijk is om de gekozen 
doelstellingen van de koolstofarme 
benchmark in aanmerking te nemen;

(f) de positieve herweging--
carbonactiva in de benchmark die 
verenigbaar is met de Overeenkomst van 
Parijs tegenover de moederindex en 
toelichting van de redenen waarom deze 
herweging noodzakelijk is om de gekozen 
doelstellingen van de benchmark die 
verenigbaar is met de Overeenkomst van 
Parijs in aanmerking te nemen;

Or. en

Amendement 203
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de positieve herweging van low-
carbonactiva in de koolstofarme
benchmark tegenover de moederindex en
toelichting van de redenen waarom deze 
herweging noodzakelijk is om de gekozen 
doelstellingen van de koolstofarme
benchmark in aanmerking te nemen;

(f) waar de benchmark een verwante
moederindex heeft op basis waarvan hij 
alternatief wordt gewogen, een toelichting 
van de redenen waarom deze herweging 
noodzakelijk is om de gekozen 
doelstellingen van de benchmark in 
aanmerking te nemen;

Or. en

Amendement 204
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(g) de ratio tussen de marktwaarde 
van de effecten die in de koolstofarme 
benchmark zijn opgenomen, en de 
marktwaarde van de effecten in de 
moederindex;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping maakt deel uit van de inspanning om bepalingen die indexverstrekkers ertoe 
verplichten om bij slechts één – verouderde – methode te blijven, uit het voorstel van de 
Commissie te verwijderen.

Amendement 205
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de ratio tussen de marktwaarde van de 
effecten die in de koolstofarme 
benchmark zijn opgenomen, en de 
marktwaarde van de effecten in de 
moederindex;

Schrappen

Or. en

Amendement 206
Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de ratio tussen de marktwaarde van 
de effecten die in de koolstofarme 
benchmark zijn opgenomen, en de 
marktwaarde van de effecten in de 
moederindex;

(g) als de benchmark een
moederindex monitort, de ratio tussen de 
marktwaarde van de effecten die in de 
klimaattransitiebenchmark zijn 
opgenomen, en de marktwaarde van de 
effecten in de moederindex;
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Or. en

Amendement 207
Lieve Wierinck

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de ratio tussen de marktwaarde van 
de effecten die in de koolstofarme 
benchmark zijn opgenomen, en de 
marktwaarde van de effecten in de 
moederindex;

(g) de ratio tussen de marktwaarde van 
de effecten die in de 
klimaattransitiebenchmark zijn 
opgenomen, en de marktwaarde van de 
effecten in de moederindex;

Or. en

Amendement 208
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de ratio tussen de marktwaarde van 
de effecten die in de koolstofarme 
benchmark zijn opgenomen, en de 
marktwaarde van de effecten in de 
moederindex;

(g) de ratio tussen de marktwaarde van 
de effecten die in de benchmark met een 
positieve balans zijn opgenomen, en de 
marktwaarde van de effecten in de 
moederindex;

Or. en

Amendement 209
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de ratio tussen de marktwaarde van 
de effecten die in de koolstofarme 

(g) de ratio tussen de marktwaarde van 
de effecten die in de benchmark die 
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benchmark zijn opgenomen, en de 
marktwaarde van de effecten in de 
moederindex;

verenigbaar is met de Overeenkomst van 
Parijs zijn opgenomen, en de marktwaarde 
van de effecten in de moederindex;

Or. en

Amendement 210
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het soort en de bron van de 
inputgegevens die zijn gebruikt voor de 
selectie van activa of ondernemingen die 
in aanmerking komen voor de 
koolstofarme benchmark, waaronder:

Schrappen

(i) emissies uit bronnen waarover de 
onderneming controle uitoefent;

(ii) emissies uit het verbruik van 
aangekochte elektriciteit, stoom of andere 
bronnen van energie die stroomopwaarts 
van de onderneming wordt opgewekt;

(iii) emissies die het gevolg zijn van de 
activiteiten van een onderneming maar 
die niet rechtstreeks door de onderneming 
worden gecontroleerd;

(iv) emissies die zouden blijven 
bestaan indien de producten of diensten 
van de onderneming door meer 
koolstofuitstoot reducerende substituten 
zouden worden vervangen 
("koolstofreductie");

(v) de vraag of de inputgegevens 
gebruikmaken van de 
milieuvoetafdrukmethoden voor 
producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie;

Or. en
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Motivering

Dit is gevoelige informatie die niet aan het publiek moet worden meegedeeld.

Amendement 211
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het soort en de bron van de 
inputgegevens die zijn gebruikt voor de 
selectie van activa of ondernemingen die 
in aanmerking komen voor de 
koolstofarme benchmark, waaronder:

(h) het soort en de bron van de 
inputgegevens en de manier waarop deze 
binnen de benchmarkmethodologie 
worden gebruikt om tot de selectie, 
uitsluiting of herweging van de 
onderliggende activa te komen, 
waaronder:

Or. en

Amendement 212
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het soort en de bron van de 
inputgegevens die zijn gebruikt voor de 
selectie van activa of ondernemingen die in 
aanmerking komen voor de koolstofarme 
benchmark, waaronder:

(h) het soort en de bron van de 
inputgegevens die zijn gebruikt voor de 
selectie van activa of ondernemingen die in 
aanmerking komen voor de benchmark 
met een positieve milieubalans, 
waaronder:

Or. en

Amendement 213
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het soort en de bron van de 
inputgegevens die zijn gebruikt voor de 
selectie van activa of ondernemingen die in 
aanmerking komen voor de koolstofarme 
benchmark, waaronder:

(h) het soort en de bron van de 
inputgegevens die zijn gebruikt voor de 
selectie van activa of ondernemingen die in 
aanmerking komen voor de 
klimaattransitiebenchmark, waaronder:

Or. en

Amendement 214
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het soort en de bron van de 
inputgegevens die zijn gebruikt voor de 
selectie van activa of ondernemingen die in 
aanmerking komen voor de koolstofarme
benchmark, waaronder:

(h) het soort en de bron van de 
inputgegevens die zijn gebruikt voor de 
selectie van activa of ondernemingen die in 
aanmerking komen voor de benchmark die 
verenigbaar is met de Overeenkomst van 
Parijs:

Or. en

Amendement 215
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het soort en de bron van de 
inputgegevens die zijn gebruikt voor de 
selectie van activa of ondernemingen die in 
aanmerking komen voor de koolstofarme 
benchmark, waaronder:

(h) het soort en de bron van de
inputgegevens die zijn gebruikt voor de 
selectie van activa of ondernemingen die in 
aanmerking komen voor de koolstofarme 
benchmark;

Or. en
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Motivering

Deze bekendmakingsvereisten schrijven in feite een specifieke methode voor die nu is 
verouderd.

Amendement 216
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) emissies uit bronnen waarover de 
onderneming controle uitoefent;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bekendmakingsvereisten schrijven in feite een specifieke methode voor die nu is 
verouderd.

Amendement 217
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) emissies uit bronnen waarover de 
onderneming controle uitoefent;

Schrappen

Or. en

Amendement 218
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(i) emissies uit bronnen waarover de 
onderneming controle uitoefent;

(i) koolstofemissies die voortkomen
uit bronnen waarover de onderneming 
controle uitoefent en die verbonden zijn 
met de onderliggende activa;

Or. en

Amendement 219
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) emissies uit bronnen waarover de 
onderneming controle uitoefent;

(i) emissies die afkomstig zijn van
bronnen waarover het bedrijf dat ze 
uitstoot controle uitoefent of die specifiek 
zijn voor de onderliggende activa;

Or. fr

Amendement 220
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) emissies uit het verbruik van 
aangekochte elektriciteit, stoom of andere 
bronnen van energie die stroomopwaarts 
van de onderneming wordt opgewekt;

Schrappen

Or. en

Amendement 221
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) emissies uit het verbruik van 
aangekochte elektriciteit, stoom of andere 
bronnen van energie die stroomopwaarts 
van de onderneming wordt opgewekt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bekendmakingsvereisten schrijven in feite een specifieke methode voor die nu is 
verouderd.

Amendement 222
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) emissies uit het verbruik van 
aangekochte elektriciteit, stoom of andere 
bronnen van energie die stroomopwaarts 
van de onderneming wordt opgewekt;

(ii) emissies uit het verbruik van 
aangekochte elektriciteit, stoom of andere 
bronnen van energie die stroomopwaarts 
van de onderneming die verbonden is met 
de onderliggende activa wordt opgewekt;

Or. en

Amendement 223
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) emissies die het gevolg zijn van de 
activiteiten van een onderneming maar 
die niet rechtstreeks door de onderneming 
worden gecontroleerd;

Schrappen

Or. en
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Amendement 224
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) emissies die het gevolg zijn van de 
activiteiten van een onderneming maar 
die niet rechtstreeks door de onderneming 
worden gecontroleerd;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bekendmakingsvereisten schrijven in feite een specifieke methode voor die nu is 
verouderd.

Amendement 225
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) emissies die het gevolg zijn van de 
activiteiten van een onderneming maar die 
niet rechtstreeks door de onderneming 
worden gecontroleerd;

(iii) emissies die het gevolg zijn van de 
activiteiten van een onderneming die 
verbonden is met de onderliggende activa
maar die niet rechtstreeks door de 
onderneming worden gecontroleerd, als 
deze worden beschouwd binnen de 
benchmarkmethodologie;

Or. en

Amendement 226
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) emissies die het gevolg zijn van de 
activiteiten van een onderneming maar die 
niet rechtstreeks door de onderneming 
worden gecontroleerd;

(iii) in voorkomend geval en wanneer 
de gegevens beschikbaar zijn, emissies die 
het gevolg zijn van de activiteiten van een 
onderneming maar die niet rechtstreeks 
door de onderneming worden 
gecontroleerd;

Or. fr

Amendement 227
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) emissies die zouden blijven 
bestaan indien de producten of diensten 
van de onderneming door meer 
koolstofuitstoot reducerende substituten 
zouden worden vervangen 
("koolstofreductie");

Schrappen

Or. en

Amendement 228
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) emissies die zouden blijven 
bestaan indien de producten of diensten 
van de onderneming door meer 
koolstofuitstoot reducerende substituten 
zouden worden vervangen 
("koolstofreductie");

Schrappen

Or. en
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Motivering

Deze bekendmakingsvereisten schrijven in feite een specifieke methode voor die nu is 
verouderd.

Amendement 229
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) emissies die zouden blijven 
bestaan indien de producten of diensten 
van de onderneming door meer 
koolstofuitstoot reducerende substituten 
zouden worden vervangen 
("koolstofreductie");

Schrappen

Or. en

Amendement 230
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) emissies die zouden blijven bestaan 
indien de producten of diensten van de 
onderneming door meer koolstofuitstoot 
reducerende substituten zouden worden 
vervangen ("koolstofreductie");

(iv) in voorkomend geval en wanneer 
de gegevens beschikbaar zijn, emissies die 
zouden blijven bestaan indien de producten 
of diensten van de onderneming door meer 
koolstofuitstoot reducerende substituten 
zouden worden vervangen 
("koolstofreductie");

Or. fr

Amendement 231
Molly Scott Cato
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) de vraag of de inputgegevens 
gebruikmaken van de 
milieuvoetafdrukmethoden voor 
producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bekendmakingsvereisten schrijven in feite een specifieke methode voor die nu is 
verouderd.

Amendement 232
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) de vraag of de inputgegevens 
gebruikmaken van de 
milieuvoetafdrukmethoden voor 
producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie;

Schrappen

Or. en

Amendement 233
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(v) de vraag of de inputgegevens 
gebruikmaken van de 
milieuvoetafdrukmethoden voor 
producten en organisaties, zoals 
gedefinieerd in punt 2, a) en b), van 
Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie;

(v) de vraag of de inputgegevens 
gebruikmaken van wereldwijde normen 
zoals TCFD (de "Task Force on Climate-
related Financial Disclosures" van de 
FSB);

Or. en

Amendement 234
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v bis) impact die wordt berekend op basis 
van andere indicatoren van de circulaire 
economie naast CO2-uitstoot, uit te 
werken overeenkomstig de mededelingen 
van de Commissie van 16 januari 2018 
over een monitoringkader voor de 
circulaire economie en van 
2 december 2015 met als titel "Maak de 
cirkel rond – Een EU-actieplan voor de 
circulaire economie", met inbegrip van 
andere emissies, de impact op de 
biodiversiteit, afvalproductie, 
energieverbruik en hernieuwbare energie, 
grondstoffen, water en direct en indirect 
landgebruik.

Or. en

Amendement 235
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter h – punt v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(v bis) de vermeende emissies van de 
onderneming,

Or. fr

Amendement 236
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de totale blootstelling inzake 
koolstofuitstoot van de indexportefeuille 
en de geraamde gevolgen voor de 
beperking van de klimaatverandering van 
de door de benchmark nagestreefde low-
carbonstrategie;

(i) waar de benchmark verbonden is 
met een moederindex op basis waarvan 
hij afwisselend wordt gewogen op basis 
van koolstofuitstoot, het verschil in 
koolstofuitstoot tussen de benchmark en 
de moederindex;

Or. en

Amendement 237
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de totale blootstelling inzake 
koolstofuitstoot van de indexportefeuille en 
de geraamde gevolgen voor de beperking 
van de klimaatverandering van de door de 
benchmark nagestreefde low-
carbonstrategie;

(i) de totale blootstelling inzake 
koolstofuitstoot van de indexportefeuille en 
de geraamde gevolgen voor de beperking 
van de klimaatverandering van de door de 
benchmark nagestreefde 
klimaattransitiestrategie;

Or. en

Amendement 238
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de totale blootstelling inzake 
koolstofuitstoot van de indexportefeuille 
en de geraamde gevolgen voor de 
beperking van de klimaatverandering van 
de door de benchmark nagestreefde low-
carbonstrategie;

(i) de nettomilieubalans van de 
indexportefeuille en de geraamde 
milieubalans van de door de benchmark 
nagestreefde strategie;

Or. en

Amendement 239
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de totale blootstelling inzake 
koolstofuitstoot van de indexportefeuille 
en de geraamde gevolgen voor de 
beperking van de klimaatverandering van 
de door de benchmark nagestreefde low-
carbonstrategie;

(i) de geraamde gevolgen voor de 
beperking van de klimaatverandering en de 
bijdrage tot de verbintenissen uit de 
Overeenkomst van Parijs van de door de 
benchmark nagestreefde low-
carbonstrategie;

Or. en

Amendement 240
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de totale blootstelling inzake 
koolstofuitstoot van de indexportefeuille 
en de geraamde gevolgen voor de 
beperking van de klimaatverandering van 
de door de benchmark nagestreefde low-
carbonstrategie;

(i) de geraamde gevolgen voor de 
beperking van de klimaatverandering, zoals 
vastgesteld in de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs, van de door de 
benchmark nagestreefde low-
carbonstrategie;

Or. en
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Amendement 241
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) de redenen voor het aanhouden van 
een bijzondere strategie of doelstelling 
inzake low-carbonmethodologie en 
toelichting waarom de methodologie 
geschikt is voor de berekening van de low-
carbondoelstellingen van de benchmark;

(j) de redenen voor het aanhouden van 
een bijzondere strategie of doelstelling 
inzake methodologie, en waar dit relevant 
is, een strategie of doelstelling inzake 
duurzaamheid, en toelichting waarom de 
methodologie geschikt is voor de 
berekening van de milieubalans, en waar 
dit relevant is, duurzaamheidsstrategieën 
of low-carbondoelstellingen van de 
benchmark;

Or. en

Amendement 242
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) de redenen voor het aanhouden van 
een bijzondere strategie of doelstelling 
inzake low-carbonmethodologie en 
toelichting waarom de methodologie 
geschikt is voor de berekening van de low-
carbondoelstellingen van de benchmark;

(j) de redenen voor het aanhouden van 
een bijzondere strategie of doelstelling 
inzake low-carbon en toelichting hoe de 
methodologie overeenstemt met deze 
strategie of doelstelling;

Or. en

Amendement 243
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter j
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) de redenen voor het aanhouden van 
een bijzondere strategie of doelstelling 
inzake low-carbonmethodologie en 
toelichting waarom de methodologie 
geschikt is voor de berekening van de low-
carbondoelstellingen van de benchmark;

(j) de redenen voor het aanhouden van 
een bijzondere strategie of doelstelling 
inzake low-carbonmethodologie en 
toelichting waarom de methodologie 
geschikt is voor de berekening van de 
doelstellingen die verenigbaar zijn met de 
Overeenkomst van Parijs van de 
benchmark;

Or. en

Amendement 244
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) de procedure voor interne 
evaluatie en goedkeuring van een 
bepaalde methodologie, evenals de 
frequentie van deze interne evaluatie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Overbodig, aangezien dit al vereist is door artikel 13, lid 1, onder b) van de Verordening 
betreffende financiële benchmarks.

Amendement 245
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij het bekendmaken van de 
hierboven vermelde elementen maakt de 
benchmarkbeheerder geen eigendoms- of 
vertrouwelijke informatie bekend.
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Or. en

Amendement 246
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – kopje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methodologie voor benchmarks met een 
positieve koolstofbalans

Schrappen

Or. en

Motivering

Niet langer noodzakelijk, aangezien bij de herformulering van lid 1 van de bijlage beide 
benchmarks worden opgenomen

Amendement 247
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – kopje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methodologie voor benchmarks met een 
positieve koolstofbalans

Bijkomende methodologie voor 
benchmarks met een positieve 
milieubalans

Or. en

Amendement 248
Neena Gill

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – kopje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methodologie voor benchmarks met een 
positieve koolstofbalans

Methodologie voor benchmarks met een 
negatieve koolstofemissiebalans
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Or. en

Amendement 249
Lieve Wierinck

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – kopje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methodologie voor benchmarks met een 
positieve koolstofbalans

Methodologie voor benchmarks met een 
negatieve koolstofbalans

Or. en

Amendement 250
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – kopje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methodologie voor benchmarks met een 
positieve koolstofbalans

Bekendmakingen voor 
klimaattransitiebenchmarks

Or. en

Amendement 251
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – kopje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methodologie voor benchmarks met een 
positieve koolstofbalans

Methodologie voor 
klimaattransitiebenchmarks

Or. en

Amendement 252
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Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheerder van een benchmark 
met een positieve koolstofbalans maakt, 
naast de verplichtingen die van toepassing 
zijn op de beheerder van een koolstofarme 
benchmark, de positieve koolstofbalans 
bekend van alle onderliggende activa die 
in de benchmark zijn opgenomen, en 
specificeert de formule of de berekening 
die wordt gebruikt om te bepalen of de 
koolstofreductie groter is dan de 
koolstofvoetafdruk van de 
beleggingsactiva of van de onderneming 
("ratio voor positieve koolstofbalans").

Schrappen

Or. en

Amendement 253
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheerder van een benchmark 
met een positieve koolstofbalans maakt, 
naast de verplichtingen die van toepassing 
zijn op de beheerder van een koolstofarme
benchmark, de positieve koolstofbalans
bekend van alle onderliggende activa die in 
de benchmark zijn opgenomen, en 
specificeert de formule of de berekening 
die wordt gebruikt om te bepalen of de 
koolstofreductie groter is dan de 
koolstofvoetafdruk van de 
beleggingsactiva of van de onderneming 
("ratio voor positieve koolstofbalans").

2. De beheerder van een 
klimaattransitiebenchmark maakt, naast 
de verplichtingen die van toepassing zijn 
op de beheerder van een benchmark die 
verenigbaar is met de Overeenkomst van 
Parijs, het meetbare en tijdgebonden, 
wetenschappelijk gebaseerde doel, en het 
verband met het verwante 
tenuitvoerleggingsplan en het jaarverslag 
over de vooruitgang die is geboekt om het 
doel te behalen bekend van alle 
onderliggende activa die in de benchmark 
zijn opgenomen, en specificeert het 
wetenschappelijk onderbouwde 
methodologische kader en de weg naar 
een koolstofvrije samenleving van de 
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benchmark; de verwante metrieken en 
drempels die zijn gebruikt om de 
economische activiteiten te selecteren, te 
wegen en uit te sluiten, overeenkomstig de 
weg naar een koolstofvrije samenleving, 
en om de blootstelling van de 
onderliggende activa aan deze 
economische activiteiten te beoordelen;

Or. en

Amendement 254
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheerder van een benchmark 
met een positieve koolstofbalans maakt,
naast de verplichtingen die van toepassing 
zijn op de beheerder van een koolstofarme 
benchmark, de positieve koolstofbalans
bekend van alle onderliggende activa die
in de benchmark zijn opgenomen, en 
specificeert de formule of de berekening 
die wordt gebruikt om te bepalen of de 
koolstofreductie groter is dan de 
koolstofvoetafdruk van de 
beleggingsactiva of van de onderneming 
("ratio voor positieve koolstofbalans").

2. Naast de verplichtingen die van 
toepassing zijn op de beheerder van een 
koolstofarme benchmark, maken de 
beheerders van 
klimaattransitiebenchmarks voor alle
activa die in de benchmark zijn 
opgenomen, de meetbare en 
tijdgebaseerde doelen bekend, alsook 
details over de plannen met betrekking tot 
het koolstofvrij maken van de 
samenleving en hun jaarlijkse 
vooruitgangsverslagen. Daarnaast maken 
beheerders hun methodologische kaders 
en wegen naar het koolstofvrij maken van 
de samenleving bekend die voor de 
benchmark zijn geselecteerd, alsook de 
metrieken en drempels die worden
gebruikt om de economische activiteiten te 
selecteren, te wegen en uit te sluiten, 
overeenkomstig de weg naar een 
koolstofvrije samenleving, en om de 
blootstelling van de onderliggende activa 
aan deze economische activiteiten te 
beoordelen.

Or. en
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Amendement 255
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheerder van een benchmark 
met een positieve koolstofbalans maakt, 
naast de verplichtingen die van toepassing 
zijn op de beheerder van een koolstofarme 
benchmark, de positieve koolstofbalans
bekend van alle onderliggende activa die in 
de benchmark zijn opgenomen, en 
specificeert de formule of de berekening 
die wordt gebruikt om te bepalen of de 
koolstofreductie groter is dan de 
koolstofvoetafdruk van de 
beleggingsactiva of van de onderneming 
("ratio voor positieve koolstofbalans").

2. De beheerder van een benchmark 
met een positieve balans maakt, naast de 
hierboven vermelde verplichtingen, de 
positieve milieubalans bekend van alle 
onderliggende activa die in de benchmark 
zijn opgenomen, en specificeert de formule 
of de berekening die wordt gebruikt om de 
nettobalans te bepalen.

Or. en

Amendement 256
Neena Gill

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheerder van een benchmark 
met een positieve koolstofbalans maakt, 
naast de verplichtingen die van toepassing 
zijn op de beheerder van een koolstofarme 
benchmark, de positieve koolstofbalans 
bekend van alle onderliggende activa die in 
de benchmark zijn opgenomen, en 
specificeert de formule of de berekening 
die wordt gebruikt om te bepalen of de 
koolstofreductie groter is dan de 
koolstofvoetafdruk van de beleggingsactiva 
of van de onderneming ("ratio voor 
positieve koolstofbalans").

2. De beheerder van een benchmark 
met een negatieve koolstofemissiebalans
maakt, naast de verplichtingen die van 
toepassing zijn op de beheerder van een 
koolstofarme benchmark, de 
koolstofbalans bekend van alle 
onderliggende activa die in de benchmark 
zijn opgenomen, en specificeert de formule 
of de berekening die wordt gebruikt om te 
bepalen of de koolstofreductie groter is dan 
de koolstofvoetafdruk van de 
beleggingsactiva of van de onderneming 
("ratio voor negatieve 
koolstofemissiebalans").
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Or. en

Amendement 257
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheerder van een benchmark 
met een positieve koolstofbalans maakt, 
naast de verplichtingen die van toepassing 
zijn op de beheerder van een koolstofarme 
benchmark, de positieve koolstofbalans 
bekend van alle onderliggende activa die 
in de benchmark zijn opgenomen, en 
specificeert de formule of de berekening 
die wordt gebruikt om te bepalen of de 
koolstofreductie groter is dan de 
koolstofvoetafdruk van de beleggingsactiva 
of van de onderneming ("ratio voor 
positieve koolstofbalans").

2. De beheerder van een benchmark 
met een negatieve koolstofbalans maakt, 
naast de verplichtingen die van toepassing 
zijn op de beheerder van een 
klimaattransitiebenchmark, de negatieve
koolstofbalans op portefeuilleniveau
bekend, en specificeert de formule of de 
berekening die wordt gebruikt om te 
bepalen of de koolstofreductie groter is dan 
de koolstofvoetafdruk van de 
beleggingsactiva of van de onderneming 
("ratio voor negatieve koolstofbalans").

Or. en

Amendement 258
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De beheerder van een negatieve 
koolstofbenchmark documenteert en 
publiceert elke methodologie die wordt 
gebruikt voor de berekening van emissies 
die zouden blijven bestaan indien de 
producten of diensten van de 
onderneming door meer koolstofuitstoot 
reducerende substituten zouden worden
vervangen ("koolstofreductie").

Or. en
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Amendement 259
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Beheerders van koolstofarme 
benchmarks en benchmarks met een 
positieve koolstofbalans voorzien in 
procedures om inhoudelijke wijzigingen 
in hun methodologie voor te stellen, 
maken deze bekend aan de gebruikers en 
geven toelichting bij de motieven. Deze 
procedures zijn in overeenstemming met 
de hoofddoelstelling dat 
benchmarkberekeningen doorlopend 
moeten aansluiten bij de doelstellingen 
inzake lage koolstofuitstoot en positieve 
koolstofbalans. Deze procedures voorzien 
in:

Schrappen

(a) een voorafgaande kennisgeving 
volgens een duidelijk tijdschema 
waardoor gebruikers voldoende 
mogelijkheden hebben om de gevolgen 
van deze voorgestelde wijzigingen te 
analyseren en te becommentariëren, gelet 
op de berekening van de algemene 
omstandigheden door de beheerders;

(b) de mogelijkheid voor gebruikers 
om opmerkingen te maken bij deze 
wijzigingen en voor beheerders om op 
deze opmerkingen te reageren, waarbij 
deze opmerkingen na een bepaalde 
raadplegingsperiode toegankelijk worden 
gesteld voor alle marktgebruikers, tenzij 
de indiener van de opmerkingen om 
vertrouwelijkheid heeft verzocht.

Or. en

Motivering

Deze procedures zijn gelijkwaardig aan en voor een deel letterlijk overgenomen uit de leden 1 
en 2 van artikel 13 van Verordening (EU) 2016/1011.
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Amendement 260
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Beheerders van koolstofarme 
benchmarks en benchmarks met een 
positieve koolstofbalans voorzien in 
procedures om inhoudelijke wijzigingen in 
hun methodologie voor te stellen, maken 
deze bekend aan de gebruikers en geven 
toelichting bij de motieven. Deze 
procedures zijn in overeenstemming met de 
hoofddoelstelling dat 
benchmarkberekeningen doorlopend 
moeten aansluiten bij de doelstellingen 
inzake lage koolstofuitstoot en positieve
koolstofbalans. Deze procedures voorzien 
in:

3. Beheerders van 
klimaattransitiebenchmarks en 
benchmarks met een negatieve 
koolstofbalans voorzien in procedures om 
inhoudelijke wijzigingen in hun 
methodologie voor te stellen, maken deze 
bekend aan de gebruikers en geven 
toelichting bij de motieven. Deze 
procedures zijn in overeenstemming met de 
hoofddoelstelling dat 
benchmarkberekeningen doorlopend 
moeten aansluiten bij de doelstellingen 
inzake lage broeikasgassen, lage 
koolstofuitstoot en negatieve
koolstofbalans. Deze procedures voorzien 
in:

Or. en

Amendement 261
Neena Gill

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Beheerders van koolstofarme 
benchmarks en benchmarks met een 
positieve koolstofbalans voorzien in 
procedures om inhoudelijke wijzigingen in 
hun methodologie voor te stellen, maken 
deze bekend aan de gebruikers en geven 
toelichting bij de motieven. Deze 
procedures zijn in overeenstemming met de 
hoofddoelstelling dat 
benchmarkberekeningen doorlopend 

3. Beheerders van koolstofarme 
benchmarks en benchmarks met een 
negatieve koolstofbalans voorzien in 
procedures om inhoudelijke wijzigingen in 
hun methodologie voor te stellen, maken 
deze bekend aan de gebruikers en geven 
toelichting bij de motieven. Deze 
procedures zijn in overeenstemming met de 
hoofddoelstelling dat 
benchmarkberekeningen doorlopend 
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moeten aansluiten bij de doelstellingen 
inzake lage koolstofuitstoot en positieve 
koolstofbalans. Deze procedures voorzien 
in:

moeten aansluiten bij de doelstellingen 
inzake lage koolstofuitstoot en negatieve 
koolstofemissiebalans. Deze procedures 
voorzien in:

Or. en

Amendement 262
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Beheerders van koolstofarme 
benchmarks en benchmarks met een 
positieve koolstofbalans voorzien in 
procedures om inhoudelijke wijzigingen in 
hun methodologie voor te stellen, maken 
deze bekend aan de gebruikers en geven 
toelichting bij de motieven. Deze 
procedures zijn in overeenstemming met de 
hoofddoelstelling dat 
benchmarkberekeningen doorlopend 
moeten aansluiten bij de doelstellingen 
inzake lage koolstofuitstoot en positieve 
koolstofbalans. Deze procedures voorzien 
in:

3. Beheerders van benchmarks met 
een positieve balans voorzien in 
procedures om inhoudelijke wijzigingen in 
hun methodologie voor te stellen, maken 
deze bekend aan de gebruikers en geven 
toelichting bij de motieven. Deze 
procedures zijn in overeenstemming met de 
hoofddoelstelling dat 
benchmarkberekeningen doorlopend 
moeten aansluiten bij de doelstellingen 
inzake duurzaamheid en positieve 
milieubalans. Deze procedures voorzien 
in:

Or. en

Amendement 263
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Beheerders van koolstofarme 
benchmarks en benchmarks met een 
positieve koolstofbalans onderzoeken 
regelmatig hun methodologieën om ervoor 
te zorgen dat deze een betrouwbare 

4. Beheerders van 
klimaattransitiebenchmarks en 
benchmarks met een negatieve
koolstofbalans onderzoeken regelmatig hun 
methodologieën om ervoor te zorgen dat 
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afspiegeling vormen van de desbetreffende 
doelstellingen inzake lage koolstofuitstoot 
en positieve koolstofbalans, en voorzien 
hierbij in een procedure om rekening te 
houden met de standpunten van alle 
betrokken gebruikers.".

deze een betrouwbare afspiegeling vormen 
van de desbetreffende doelstellingen 
inzake lage broeikasgassen, lage 
koolstofuitstoot en negatieve
koolstofbalans, en voorzien hierbij in een 
procedure om rekening te houden met de 
standpunten van alle betrokken gebruikers.

Or. en

Amendement 264
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Beheerders van koolstofarme 
benchmarks en benchmarks met een 
positieve koolstofbalans onderzoeken 
regelmatig hun methodologieën om ervoor 
te zorgen dat deze een betrouwbare 
afspiegeling vormen van de desbetreffende
doelstellingen inzake lage koolstofuitstoot 
en positieve koolstofbalans, en voorzien 
hierbij in een procedure om rekening te 
houden met de standpunten van alle 
betrokken gebruikers.

4. Beheerders van benchmarks met 
een positieve balans onderzoeken 
regelmatig hun methodologieën om ervoor 
te zorgen dat deze een betrouwbare 
afspiegeling vormen van de vermelde
doelstellingen, en voorzien hierbij in een 
procedure om rekening te houden met de 
standpunten van alle betrokken gebruikers.

Or. en

Amendement 265
Neena Gill

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Beheerders van koolstofarme 
benchmarks en benchmarks met een 
positieve koolstofbalans onderzoeken 
regelmatig hun methodologieën om ervoor 
te zorgen dat deze een betrouwbare 

4. Beheerders van koolstofarme 
benchmarks en benchmarks met een 
negatieve emissiebalans onderzoeken 
regelmatig hun methodologieën om ervoor 
te zorgen dat deze een betrouwbare 
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afspiegeling vormen van de desbetreffende 
doelstellingen inzake lage koolstofuitstoot 
en positieve koolstofbalans, en voorzien 
hierbij in een procedure om rekening te 
houden met de standpunten van alle 
betrokken gebruikers.".

afspiegeling vormen van de desbetreffende 
doelstellingen inzake lage koolstofuitstoot 
en negatieve emissiebalans, en voorzien 
hierbij in een procedure om rekening te 
houden met de standpunten van alle 
betrokken gebruikers.

Or. en

Amendement 266
Molly Scott Cato

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Beheerders van koolstofarme 
benchmarks en benchmarks met een 
positieve koolstofbalans onderzoeken 
regelmatig hun methodologieën om ervoor 
te zorgen dat deze een betrouwbare 
afspiegeling vormen van de desbetreffende 
doelstellingen inzake lage koolstofuitstoot 
en positieve koolstofbalans, en voorzien 
hierbij in een procedure om rekening te 
houden met de standpunten van alle 
betrokken gebruikers.

4. Beheerders van koolstofarme 
benchmarks en 
klimaattransitiebenchmarks herzien hun 
methodologieën minstens elk jaar om 
ervoor te zorgen dat deze een betrouwbare 
afspiegeling vormen van de desbetreffende 
doelstellingen inzake lage koolstofuitstoot 
en klimaattransitie, en voorzien hierbij in 
een procedure om rekening te houden met 
de standpunten van alle betrokken 
gebruikers.

Or. en

Motivering

Door dit amendement is de tekst in overeenstemming met artikel 5, lid 3, van Verordening 
(EU) 2016/1011. Er wordt ook verduidelijkt dat beheerders rekening moeten houden met de 
standpunten van alle betrokken gebruikers, niet alleen met die van een beperkte groep.
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