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Poprawka 26
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
zmieniające rozporządzenie (UE) 
2016/1011 w odniesieniu do wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
wskaźników referencyjnych pozytywnego 
wpływu na emisyjność
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
zmieniające rozporządzenie (UE) 
2016/1011 w odniesieniu do włączenia
wskaźników zrównoważonego rozwoju do 
metod opracowywania wskaźników
referencyjnych oraz w odniesieniu do
wskaźników referencyjnych pozytywnego 
wpływu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. en

Poprawka 27
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
zmieniające rozporządzenie (UE) 
2016/1011 w odniesieniu do wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i 
wskaźników referencyjnych pozytywnego
wpływu na emisyjność
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
zmieniające rozporządzenie (UE) 
2016/1011 w odniesieniu do wskaźników 
referencyjnych transformacji klimatycznej
i wskaźników referencyjnych ujemnego
wpływu na emisyjność
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. en

Poprawka 28
Molly Scott Cato



PE629.650v01-00 4/132 AM\1167632PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
zmieniające rozporządzenie (UE) 
2016/1011 w odniesieniu do wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i 
wskaźników referencyjnych pozytywnego 
wpływu na emisyjność
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
zmieniające rozporządzenie (UE) 
2016/1011 w odniesieniu do wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i 
wskaźników referencyjnych transformacji 
klimatycznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. en

Poprawka 29
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Mając na uwadze, że dnia 8 
października 2018 r. IPCC opublikował 
swoje sprawozdanie specjalne 
zatytułowane „Globalne ocieplenie o 1,5 
°C”, w którym ostrzeżono przed 
ekstremalnym ryzykiem osiągnięcia 
globalnego ocieplenia o 2 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, i 
wezwał do ograniczenia globalnego 
ocieplenia do 1,5 °C, zauważając, że 
wymaga to „szybkich, dalekosiężnych i 
bezprecedensowych zmian we wszystkich 
aspektach społeczeństwa”.

Or. en

Poprawka 30
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Mając na uwadze, że Unia 
powinna promować wnioski ze 
specjalnego sprawozdania IPCC 
dotyczącego globalnego ocieplenia o 1,5 
°C jako wiodący wkład naukowy do 
konferencji w sprawie zmian klimatu, 
która odbędzie się w grudniu w 
Katowicach w Polsce, gdy będzie 
przeprowadzany przegląd porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Poprawka 31
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/101130

ustanowiono jednolite zasady dotyczące 
wskaźników referencyjnych w Unii i
uwzględniono różne rodzaje wskaźników 
referencyjnych. Coraz większa liczba 
inwestorów realizuje strategie inwestycji 
niskoemisyjnych i odwołuje się do 
wskaźników referencyjnych w celu 
opisywania lub mierzenia wyników portfeli 
inwestycyjnych.

(7) W rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/101130

ustanowiono jednolite zasady dotyczące 
wskaźników referencyjnych w Unii i
uwzględniono różne rodzaje wskaźników 
referencyjnych w oparciu o ich cechy, 
słabości i powiązane z nimi zagrożenia. 
Coraz większa liczba inwestorów realizuje 
strategie inwestycji niskoemisyjnych i
odwołuje się do wskaźników 
referencyjnych w celu opisywania lub 
mierzenia wyników portfeli 
inwestycyjnych.

_________________ _________________

30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z
dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
indeksów stosowanych jako wskaźniki 
referencyjne w instrumentach finansowych 
i umowach finansowych lub do pomiaru 
wyników funduszy inwestycyjnych i

30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z
dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
indeksów stosowanych jako wskaźniki 
referencyjne w instrumentach finansowych 
i umowach finansowych lub do pomiaru 
wyników funduszy inwestycyjnych i
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zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i
2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr
596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1).

zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i
2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr
596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1).

Or. en

Poprawka 32
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/101130

ustanowiono jednolite zasady dotyczące 
wskaźników referencyjnych w Unii i
uwzględniono różne rodzaje wskaźników 
referencyjnych. Coraz większa liczba 
inwestorów realizuje strategie inwestycji
niskoemisyjnych i odwołuje się do 
wskaźników referencyjnych w celu 
opisywania lub mierzenia wyników portfeli 
inwestycyjnych.

(7) W rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/101130

ustanowiono jednolite zasady dotyczące 
wskaźników referencyjnych w Unii i
uwzględniono różne rodzaje wskaźników 
referencyjnych. Coraz większa liczba 
inwestorów realizuje strategie
zrównoważonych inwestycji i odwołuje się 
do wskaźników referencyjnych w celu 
opisywania lub mierzenia wyników portfeli 
inwestycyjnych.

_________________ _________________

30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z
dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
indeksów stosowanych jako wskaźniki 
referencyjne w instrumentach finansowych 
i umowach finansowych lub do pomiaru 
wyników funduszy inwestycyjnych i
zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i
2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr
596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1).

30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z
dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
indeksów stosowanych jako wskaźniki 
referencyjne w instrumentach finansowych 
i umowach finansowych lub do pomiaru 
wyników funduszy inwestycyjnych i
zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i
2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr
596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1).

Or. en

Poprawka 33
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Do grupy indeksów 
niskoemisyjności należą obecnie 
różnorodne indeksy. Wspomniane indeksy
niskoemisyjności są stosowane jako 
wskaźniki referencyjne dla portfeli i
produktów inwestycyjnych sprzedawanych 
w skali międzynarodowej. Jakość i
integralność wskaźników referencyjnych
niskoemisyjności mają wpływ na 
skuteczne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego wielu portfeli 
indywidualnego i zbiorowego 
inwestowania. Wiele indeksów 
niskoemisyjności stosowanych do pomiaru 
wyników portfeli inwestycyjnych, w
szczególności wydzielonych rachunków 
inwestycyjnych i przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania, jest 
opracowywanych w jednym państwie 
członkowskim, ale stosowanych przez 
podmioty zarządzające portfelami i
aktywami w innych państwach 
członkowskich. Dodatkowo podmioty 
zarządzające portfelami i aktywami często 
zabezpieczają swoje ryzyko ekspozycji 
związane z emisyjnością, korzystając ze 
wskaźników referencyjnych opracowanych 
w innych państwach członkowskich.

(8) Do grupy indeksów 
niskoemisyjności lub zrównoważonego 
rozwoju należą obecnie różnorodne 
indeksy. Wspomniane indeksy są 
stosowane jako wskaźniki referencyjne dla 
portfeli i produktów inwestycyjnych 
sprzedawanych w skali międzynarodowej. 
Jakość i integralność wskaźników 
referencyjnych mają wpływ na skuteczne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
wielu portfeli indywidualnego i
zbiorowego inwestowania. Wiele indeksów 
niskoemisyjności i zrównoważonego 
rozwoju stosowanych do pomiaru 
wyników portfeli inwestycyjnych, w
szczególności wydzielonych rachunków 
inwestycyjnych i przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania, jest 
opracowywanych w jednym państwie 
członkowskim, ale stosowanych przez 
podmioty zarządzające portfelami i
aktywami w innych państwach 
członkowskich. Dodatkowo podmioty 
zarządzające portfelami i aktywami często 
zabezpieczają swoje ryzyko ekspozycji 
związane z emisyjnością i ryzyko 
środowiskowe, korzystając ze wskaźników 
referencyjnych opracowanych w innych 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 34
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Na rynku pojawiły się różne 
kategorie indeksów niskoemisyjności o
różnych poziomach ambicji. Podczas gdy 
celem niektórych wskaźników 

(9) Na rynku pojawiły się różne 
kategorie indeksów zrównoważoności o
różnych poziomach ambicji. Pomimo 
różnic w zakresie celów i strategii 
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referencyjnych jest zmniejszenie śladu 
węglowego standardowego portfela 
inwestycyjnego, celem innych wskaźników 
jest dobór tylko takich składników, które 
przyczyniają się do osiągnięcia celu 2 °C 
określonego w porozumieniu 
klimatycznym z Paryża. Pomimo różnic w
zakresie celów i strategii wszystkie te 
wskaźniki referencyjne są powszechnie 
propagowane jako wskaźniki referencyjne
niskoemisyjności.

wszystkie te wskaźniki referencyjne są 
powszechnie propagowane jako wskaźniki 
referencyjne zrównoważoności.

Or. en

Poprawka 35
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Na rynku pojawiły się różne 
kategorie indeksów niskoemisyjności o
różnych poziomach ambicji. Podczas gdy 
celem niektórych wskaźników 
referencyjnych jest zmniejszenie śladu 
węglowego standardowego portfela 
inwestycyjnego, celem innych wskaźników 
jest dobór tylko takich składników, które 
przyczyniają się do osiągnięcia celu 2 °C 
określonego w porozumieniu 
klimatycznym z Paryża. Pomimo różnic w
zakresie celów i strategii wszystkie te 
wskaźniki referencyjne są powszechnie
propagowane jako wskaźniki referencyjne 
niskoemisyjności.

(9) Na rynku pojawiły się różne 
kategorie indeksów niskoemisyjności o
różnych poziomach ambicji. Podczas gdy 
celem niektórych wskaźników 
referencyjnych jest zmniejszenie śladu 
węglowego standardowego portfela 
inwestycyjnego, celem innych wskaźników 
jest dobór tylko takich składników, które 
przyczyniają się do osiągnięcia celu 2 °C 
określonego w porozumieniu 
klimatycznym z Paryża. Pomimo różnic w
zakresie celów i strategii wiele tych 
wskaźników referencyjnych jest
powszechnie propagowanych jako 
wskaźniki referencyjne niskoemisyjności.

Or. en

Poprawka 36
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Rozbieżne podejścia do metod 
opracowywania wskaźników 
referencyjnych skutkują rozdrobnieniem 
rynku wewnętrznego, ponieważ 
użytkownicy wskaźników referencyjnych 
nie mają jasności, czy dany indeks 
niskoemisyjności jest wskaźnikiem 
referencyjnym dopasowanym do celu 2 °C 
czy jego celem jest jedynie obniżenie śladu 
węglowego standardowego portfela 
inwestycyjnego. Aby móc odnieść się do 
potencjalnie nieuzasadnionych deklaracji 
administratorów na temat 
niskoemisyjnego charakteru ich 
wskaźników referencyjnych, państwa 
członkowskie mogą przyjąć różne przepisy 
służące uniknięciu wynikających z takich 
deklaracji wątpliwości inwestorów oraz 
dwuznaczności dotyczącej celów i
poziomu ambicji dla różnych kategorii tak 
zwanych indeksów niskoemisyjności
stosowanych jako wskaźniki referencyjne 
dla portfeli inwestycji w technologie 
niskoemisyjne.

(10) Rozbieżne podejścia do metod 
opracowywania wskaźników 
referencyjnych mogą skutkować
rozdrobnieniem rynku wewnętrznego, 
ponieważ użytkownicy wskaźników 
referencyjnych nie mają jasności, czy dany 
indeks niskoemisyjności jest wskaźnikiem 
referencyjnym dopasowanym do celu 2 °C 
czy jego celem jest obniżenie śladu 
węglowego standardowego portfela 
inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Obydwa rodzaje wskaźników referencyjnych są uzasadnionymi wskaźnikami i powinny być 
jako takie przedstawione.

Poprawka 37
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Rozbieżne podejścia do metod 
opracowywania wskaźników 
referencyjnych skutkują rozdrobnieniem 
rynku wewnętrznego, ponieważ 
użytkownicy wskaźników referencyjnych 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).
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nie mają jasności, czy dany indeks 
niskoemisyjności jest wskaźnikiem 
referencyjnym dopasowanym do celu 2 °C 
czy jego celem jest jedynie obniżenie śladu 
węglowego standardowego portfela 
inwestycyjnego. Aby móc odnieść się do 
potencjalnie nieuzasadnionych deklaracji 
administratorów na temat niskoemisyjnego 
charakteru ich wskaźników referencyjnych, 
państwa członkowskie mogą przyjąć różne 
przepisy służące uniknięciu wynikających 
z takich deklaracji wątpliwości inwestorów 
oraz dwuznaczności dotyczącej celów i
poziomu ambicji dla różnych kategorii tak 
zwanych indeksów niskoemisyjności 
stosowanych jako wskaźniki referencyjne 
dla portfeli inwestycji w technologie 
niskoemisyjne.

Or. en

Poprawka 38
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Rozbieżne podejścia do metod 
opracowywania wskaźników 
referencyjnych skutkują rozdrobnieniem 
rynku wewnętrznego, ponieważ 
użytkownicy wskaźników referencyjnych 
nie mają jasności, czy dany indeks 
niskoemisyjności jest wskaźnikiem 
referencyjnym dopasowanym do celu 2 °C 
czy jego celem jest jedynie obniżenie śladu 
węglowego standardowego portfela 
inwestycyjnego. Aby móc odnieść się do 
potencjalnie nieuzasadnionych deklaracji 
administratorów na temat niskoemisyjnego 
charakteru ich wskaźników referencyjnych, 
państwa członkowskie mogą przyjąć różne 
przepisy służące uniknięciu wynikających 
z takich deklaracji wątpliwości inwestorów 
oraz dwuznaczności dotyczącej celów i

(10) Rozbieżne podejścia do metod 
opracowywania wskaźników 
referencyjnych skutkują rozdrobnieniem 
rynku wewnętrznego, ponieważ 
użytkownicy wskaźników referencyjnych 
nie mają jasności, czy dany indeks 
niskoemisyjności jest wskaźnikiem 
referencyjnym dopasowanym do celu 2 °C 
czy jego celem jest jedynie obniżenie śladu 
węglowego standardowego portfela 
inwestycyjnego. Aby móc odnieść się do 
potencjalnie nieuzasadnionych deklaracji 
administratorów na temat niskoemisyjnego 
charakteru ich wskaźników referencyjnych, 
państwa członkowskie mogłyby przyjąć 
różne przepisy służące uniknięciu 
wynikających z takich deklaracji 
wątpliwości inwestorów oraz 
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poziomu ambicji dla różnych kategorii tak 
zwanych indeksów niskoemisyjności 
stosowanych jako wskaźniki referencyjne 
dla portfeli inwestycji w technologie 
niskoemisyjne.

dwuznaczności dotyczącej celów i
poziomu ambicji dla różnych kategorii tak 
zwanych indeksów niskoemisyjności 
stosowanych jako wskaźniki referencyjne 
dla portfeli inwestycji w technologie 
niskoemisyjne.

Or. en

Poprawka 39
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Jak stwierdziła grupa ekspertów 
wysokiego szczebla ds. zrównoważonego 
finansowania działająca w ramach 
Komisji, wskaźniki referencyjne muszą 
być lepiej dostosowane do 
zrównoważoności i odzwierciedlać 
ekspozycję na ryzyko związane ze 
zrównoważonością. Inwestorzy potrzebują 
porównywalnych i całościowych 
informacji dotyczących ryzyka i wpływu 
środowiskowego, aby ocenić swoje 
portfele poza ekspozycją związaną z
emisyjnością. Wąskie ukierunkowanie na 
ekspozycję związaną z emisyjnością może 
powodować negatywne skutki uboczne 
poprzez przekierowanie przepływów 
inwestycyjnych na cele, które niosą ze 
sobą inne zagrożenia środowiskowe. 
Dlatego administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni oceniać i 
ujawniać, w jakim stopniu kwestie 
zrównoważoności (z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego) są odzwierciedlone w 
metodzie opracowywania wskaźnika 
referencyjnego.

Or. en
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Poprawka 40
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Wszyscy administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
uwzględniać kluczowe wskaźniki 
oszczędnego gospodarowania zasobami w 
swoich metodach opracowywania 
wskaźników referencyjnych, które oprócz 
emisji CO2 obejmują inne emisje, wpływ 
na różnorodność biologiczną, produkcję 
odpadów, wykorzystanie energii, 
odnawialnych źródeł energii, surowców, 
wody oraz bezpośrednie i pośrednie 
użytkowanie gruntów, które zostaną 
opracowane zgodnie z komunikatami
Komisji z dnia 16 stycznia 2018 r. 
dotyczącym ram monitorowania 
gospodarki o obiegu zamkniętym i z dnia 
2 grudnia 2015 r. zatytułowanym 
„Zamknięcie obiegu – plan działania UE 
dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym” oraz rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w 
sprawie oszczędnego gospodarowania 
zasobami: ku gospodarce o obiegu 
zamkniętym (2014/2208(INI)).

Or. en

Poprawka 41
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10c) Jak zaproponowała grupa 
ekspertów wysokiego szczebla ds. 
zrównoważonego finansowania działająca 
w ramach Komisji, Europejski Urząd 
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Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
(ESMA) powinien uwzględnić odniesienia 
do kwestii z zakresu ochrony środowiska, 
polityki społecznej i ładu korporacyjnego 
w swoich wytycznych w sprawie 
oświadczenia dotyczącego wskaźnika 
referencyjnego. ESMA wraz z Europejską 
Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości 
Finansowej (EFRAG) powinien 
opracować wytyczne dla administratorów 
wskaźników referencyjnych w sprawie 
włączenia wskaźników dotyczących 
zrównoważoności i gospodarki o obiegu 
zamkniętym do metod opracowywania 
wskaźników referencyjnych.

Or. en

Poprawka 42
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wobec braku zharmonizowanych 
ram zapewniających dokładność i
integralność głównych kategorii
wskaźników referencyjnych
niskoemisyjności stosowanych w
przypadku portfeli indywidualnego lub 
zbiorowego inwestowania różnice w
podejściach państw członkowskich mogą 
stwarzać przeszkody dla sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(11) Wobec braku zharmonizowanych 
ram zapewniających dokładność i
integralność wskaźników referencyjnych 
stosowanych w przypadku portfeli 
indywidualnego lub zbiorowego 
inwestowania różnice w podejściach 
państw członkowskich mogą stwarzać 
przeszkody dla sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 43
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wobec braku zharmonizowanych 
ram zapewniających dokładność i
integralność głównych kategorii 
wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności stosowanych w
przypadku portfeli indywidualnego lub 
zbiorowego inwestowania różnice w
podejściach państw członkowskich mogą 
stwarzać przeszkody dla sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(11) Wobec braku zharmonizowanych 
ram zapewniających dokładność i
integralność głównych kategorii 
wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności stosowanych w
przypadku portfeli indywidualnego lub 
zbiorowego inwestowania różnice w
podejściach państw członkowskich mogą
potencjalnie stwarzać przeszkody dla 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 44
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dlatego też, aby utrzymać należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
dodatkowo ulepszyć warunki jego 
funkcjonowania oraz zapewnić wysoki 
poziom ochrony konsumentów i
inwestorów, należy dostosować 
rozporządzenie (UE) 2016/1011 i określić 
w nim ramy prawne dla 
zharmonizowanych wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności na 
poziomie Unii.

(12) Dlatego też, aby utrzymać należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
dodatkowo ulepszyć warunki jego 
funkcjonowania oraz zapewnić wysoki 
poziom ochrony konsumentów i
inwestorów, należy dostosować 
rozporządzenie (UE) 2016/1011 i określić 
w nim ramy prawne dla 
zharmonizowanych wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności lub 
transformacji klimatycznej na poziomie 
Unii. Proponowanie wskaźników 
referencyjnych transformacji klimatycznej 
i wskaźników referencyjnych ujemnego 
wpływu na emisyjność pozostaje w gestii 
podmiotów opracowujących wskaźniki i 
nie ogranicza ich możliwości 
opracowywania innych wskaźników 
referencyjnych, które mierzą lub 
uwzględniają ślad węglowy.

Or. en
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Poprawka 45
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dlatego też, aby utrzymać należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
dodatkowo ulepszyć warunki jego 
funkcjonowania oraz zapewnić wysoki 
poziom ochrony konsumentów i
inwestorów, należy dostosować 
rozporządzenie (UE) 2016/1011 i określić 
w nim ramy prawne dla 
zharmonizowanych wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności na 
poziomie Unii.

(12) Dlatego też, aby utrzymać należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
dodatkowo ulepszyć warunki jego 
funkcjonowania oraz zapewnić wysoki 
poziom ochrony konsumentów i
inwestorów, należy dostosować 
rozporządzenie (UE) 2016/1011 i określić 
w nim ramy prawne dla 
zharmonizowanych wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności na 
poziomie Unii. Te nowe ramy prawne dla 
wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności nie będą jednak miały 
zastosowania do jakiegokolwiek innego 
rodzaju wskaźników referencyjnych.

Or. en

Poprawka 46
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dlatego też, aby utrzymać należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
dodatkowo ulepszyć warunki jego 
funkcjonowania oraz zapewnić wysoki 
poziom ochrony konsumentów i
inwestorów, należy dostosować 
rozporządzenie (UE) 2016/1011 i określić 
w nim ramy prawne dla
zharmonizowanych wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności na 
poziomie Unii.

(12) Dlatego też, aby utrzymać należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
dodatkowo ulepszyć warunki jego 
funkcjonowania oraz zapewnić wysoki 
poziom ochrony konsumentów i
inwestorów, należy dostosować 
rozporządzenie (UE) 2016/1011 i określić 
w nim ramy prawne dla włączenia
wskaźników gospodarki o obiegu 
zamkniętym do metod opracowywania 



PE629.650v01-00 16/132 AM\1167632PL.docx

PL

wskaźników referencyjnych na poziomie 
Unii.

Or. en

Poprawka 47
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dlatego też, aby utrzymać należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
dodatkowo ulepszyć warunki jego 
funkcjonowania oraz zapewnić wysoki 
poziom ochrony konsumentów i
inwestorów, należy dostosować 
rozporządzenie (UE) 2016/1011 i określić 
w nim ramy prawne dla 
zharmonizowanych wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności na 
poziomie Unii.

(12) Dlatego też, aby utrzymać należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego z 
korzyścią dla inwestora końcowego, 
dodatkowo ulepszyć warunki jego 
funkcjonowania oraz zapewnić wysoki 
poziom ochrony konsumentów i
inwestorów, należy dostosować 
rozporządzenie (UE) 2016/1011 i określić 
w nim ramy prawne dla 
zharmonizowanych wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności na 
poziomie Unii.

Or. en

Poprawka 48
Paul Tang

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dlatego też, aby utrzymać należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
dodatkowo ulepszyć warunki jego 
funkcjonowania oraz zapewnić wysoki 
poziom ochrony konsumentów i
inwestorów, należy dostosować 
rozporządzenie (UE) 2016/1011 i określić 
w nim ramy prawne dla
zharmonizowanych wskaźników 

(12) Dlatego też, aby utrzymać należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
dodatkowo ulepszyć warunki jego 
funkcjonowania oraz zapewnić wysoki 
poziom ochrony konsumentów i
inwestorów, należy dostosować 
rozporządzenie (UE) 2016/1011 i określić 
w nim ramy prawne dla zharmonizowania 
i uwzględnienia wskaźników 
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referencyjnych niskoemisyjności na 
poziomie Unii.

referencyjnych niskoemisyjności na 
poziomie Unii.

Or. en

Poprawka 49
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dlatego też, aby utrzymać należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
dodatkowo ulepszyć warunki jego 
funkcjonowania oraz zapewnić wysoki 
poziom ochrony konsumentów i
inwestorów, należy dostosować 
rozporządzenie (UE) 2016/1011 i określić 
w nim ramy prawne dla
zharmonizowanych wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności na 
poziomie Unii.

(12) Dlatego też, aby utrzymać należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
dodatkowo ulepszyć warunki jego 
funkcjonowania oraz zapewnić wysoki 
poziom ochrony konsumentów i
inwestorów, należy dostosować 
rozporządzenie (UE) 2016/1011 i określić 
w nim szereg minimalnych wymogów 
mających zastosowanie do
zharmonizowanych wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności na 
poziomie Unii.

Or. fr

Poprawka 50
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ponadto konieczne jest
wprowadzenie jasnego rozróżnienia 
między wskaźnikami referencyjnymi 
niskoemisyjności a wskaźnikami 
referencyjnymi pozytywnego wpływu na 
emisyjność. Podczas gdy aktywa bazowe 
we wskaźniku referencyjnym 
niskoemisyjności należy dobierać tak, aby 
obniżać emisje dwutlenku węgla portfela 

(13) Wprowadzenie jasnego 
rozróżnienia między wskaźnikami 
referencyjnymi niskoemisyjności i redukcji 
emisji netto oraz opracowanie 
minimalnych norm dla każdego rodzaju 
wskaźników referencyjnych pomoże 
zapewnić spójność między wskaźnikami 
referencyjnymi, które będą jako takie 
promowane. Podczas gdy aktywa bazowe 
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tworzącego indeks w porównaniu z
indeksem macierzystym, to indeks
pozytywnego wpływu na emisyjność
powinien zawierać jedynie składniki, w
przypadku których związane z nimi 
oszczędności emisji przewyższają wartość 
związanych z nimi emisji dwutlenku 
węgla.

we wskaźniku referencyjnym 
niskoemisyjności należy dobierać tak, aby 
obniżać emisje dwutlenku węgla portfela 
tworzącego indeks w porównaniu z
indeksem macierzystym, to indeks redukcji 
emisji netto powinien zawierać jedynie 
składniki, które przyczyniają się do 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla w 
stopniu większym niż poziom 
wytwarzanych przez nie emisji. Te dwie 
nowe kategorie wskaźników 
referencyjnych wprowadzają opcjonalne 
wymagania dla przemysłu i powinny mieć 
zastosowanie tylko wtedy, gdy 
administrator wskaźnika referencyjnego 
decyduje się na utworzenie zgodnego z 
rozporządzeniem w sprawie wskaźników 
referencyjnych wskaźnika referencyjnego 
niskoemisyjności lub redukcji emisji netto. 
Administratorom wskaźników 
referencyjnych zostanie pozostawiona 
znaczna elastyczność przy opracowywaniu 
wzoru obliczania ich metodyk, co 
umożliwi uczestnikom rynku 
opracowywanie nowych strategii 
rozwiązywania problemów związanych ze 
środowiskiem.

Or. en

Poprawka 51
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ponadto konieczne jest 
wprowadzenie jasnego rozróżnienia 
między wskaźnikami referencyjnymi 
niskoemisyjności a wskaźnikami 
referencyjnymi pozytywnego wpływu na 
emisyjność. Podczas gdy aktywa bazowe 
we wskaźniku referencyjnym 
niskoemisyjności należy dobierać tak, aby
obniżać emisje dwutlenku węgla portfela 

(13) Ponadto konieczne jest 
wprowadzenie jasnego rozróżnienia 
między wskaźnikami referencyjnymi 
niskoemisyjności a wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji 
klimatycznej. Kategoria wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności 
koncentruje się na przedsiębiorstwach lub 
segmentach określonego rynku, które są 
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tworzącego indeks w porównaniu z
indeksem macierzystym, to indeks 
pozytywnego wpływu na emisyjność 
powinien zawierać jedynie składniki, w
przypadku których związane z nimi 
oszczędności emisji przewyższają wartość 
związanych z nimi emisji dwutlenku 
węgla.

już zgodne z celami porozumienia 
klimatycznego z Paryża, co oznacza 
zmierzanie w kierunku dekarbonizacji, 
która utrzymałaby globalne ocieplenie na 
poziomie do 1,5 °C do końca tego stulecia. 
Ten wskaźnik referencyjny daje przewagę 
działalności gospodarczej, która 
przyspiesza dekarbonizację danego rynku, 
i nadaje mniejszą wagę działalności, którą
należy wycofywać, aby dostosować się do 
wybranej ścieżki dekarbonizacji.

Or. en

Poprawka 52
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ponadto konieczne jest
wprowadzenie jasnego rozróżnienia 
między wskaźnikami referencyjnymi 
niskoemisyjności a wskaźnikami 
referencyjnymi pozytywnego wpływu na 
emisyjność. Podczas gdy aktywa bazowe 
we wskaźniku referencyjnym
niskoemisyjności należy dobierać tak, aby 
obniżać emisje dwutlenku węgla portfela 
tworzącego indeks w porównaniu z
indeksem macierzystym, to indeks
pozytywnego wpływu na emisyjność
powinien zawierać jedynie składniki, w
przypadku których związane z nimi 
oszczędności emisji przewyższają wartość 
związanych z nimi emisji dwutlenku 
węgla.

(13) Podczas gdy konieczne jest
uwzględnienie wskaźników gospodarki o 
obiegu zamkniętym we wszystkich 
metodach opracowywania wskaźników 
referencyjnych, można wprowadzić 
kategorię wskaźnika referencyjnego
pozytywnego oddziaływania na 
środowisko. Aktywa bazowe we 
wskaźniku referencyjnym pozytywnego
oddziaływania na środowisko powinien 
zawierać jedynie składniki, których wpływ 
netto, w oparciu o zharmonizowane 
wskaźniki gospodarki o obiegu 
zamkniętym, jest pozytywny.

Or. en

Poprawka 53
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ponadto konieczne jest 
wprowadzenie jasnego rozróżnienia 
między wskaźnikami referencyjnymi
niskoemisyjności a wskaźnikami 
referencyjnymi pozytywnego wpływu na 
emisyjność. Podczas gdy aktywa bazowe 
we wskaźniku referencyjnym 
niskoemisyjności należy dobierać tak, aby 
obniżać emisje dwutlenku węgla portfela 
tworzącego indeks w porównaniu z
indeksem macierzystym, to indeks
pozytywnego wpływu na emisyjność 
powinien zawierać jedynie składniki, w
przypadku których związane z nimi 
oszczędności emisji przewyższają wartość 
związanych z nimi emisji dwutlenku 
węgla.

(13) Ponadto konieczne jest 
wprowadzenie jasnego rozróżnienia 
między wskaźnikami referencyjnymi
transformacji klimatycznej a wskaźnikami 
referencyjnymi ujemnego wpływu na 
emisyjność. Podczas gdy aktywa bazowe 
we wskaźniku referencyjnym 
niskoemisyjności należy dobierać tak, aby 
obniżać emisje gazów cieplarnianych
portfela tworzącego indeks w porównaniu 
z indeksem macierzystym, to indeks
ujemnego wpływu na emisyjność powinien 
zawierać jedynie składniki, w przypadku 
których związane z nimi oszczędności 
emisji przewyższają wartość związanych z
nimi emisji dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 54
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ponadto konieczne jest 
wprowadzenie jasnego rozróżnienia 
między wskaźnikami referencyjnymi 
niskoemisyjności a wskaźnikami 
referencyjnymi pozytywnego wpływu na 
emisyjność. Podczas gdy aktywa bazowe 
we wskaźniku referencyjnym 
niskoemisyjności należy dobierać tak, aby 
obniżać emisje dwutlenku węgla portfela 
tworzącego indeks w porównaniu z
indeksem macierzystym, to indeks 
pozytywnego wpływu na emisyjność 
powinien zawierać jedynie składniki, w
przypadku których związane z nimi 

(13) Ponadto konieczne jest 
wprowadzenie jasnego rozróżnienia 
między wskaźnikami referencyjnymi 
niskoemisyjności a wskaźnikami 
referencyjnymi ujemnych emisji 
dwutlenku węgla. Podczas gdy aktywa 
bazowe we wskaźniku referencyjnym 
niskoemisyjności należy dobierać tak, aby 
obniżać emisje dwutlenku węgla portfela 
tworzącego indeks w porównaniu z
indeksem macierzystym, to wskaźniki 
referencyjne ujemnych emisji dwutlenku 
węgla powinny zawierać jedynie składniki, 
w przypadku których związane z nimi 
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oszczędności emisji przewyższają wartość 
związanych z nimi emisji dwutlenku 
węgla.

oszczędności emisji przewyższają wartość 
związanych z nimi emisji dwutlenku
węgla.

Or. en

Poprawka 55
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Każde przedsiębiorstwo, którego 
aktywa stanowią podstawę wskaźnika
referencyjnego pozytywnego wpływu na 
emisyjność, powinno oszczędzać więcej
emisji dwutlenku węgla niż ich wytwarza,
mając tym samym pozytywny wpływ na 
środowisko. Podmioty zarządzające 
aktywami i portfelami deklarujące, że
realizują strategię inwestycyjną zgodną z
porozumieniem klimatycznym z Paryża, 
powinny zatem stosować wskaźniki 
referencyjne pozytywnego wpływu na 
emisyjność.

(14) Wskaźnik referencyjny 
transformacji klimatycznej pokazuje, że 
indeks znajduje się na drodze do 
osiągnięcia zgodności z limitem ocieplenia 
o 1,5 °C określonym w porozumieniu 
paryskim. Każde przedsiębiorstwo, którego 
aktywa stanowią podstawę wskaźnika, 
musi posiadać plan stopniowego 
ograniczania swoich emisji dwutlenku 
węgla zgodnie ze ścieżką dekarbonizacji 
opartą na scenariuszu klimatycznym, w 
którym globalne ocieplenie pozostaje 
ograniczone do 1,5 °C. Plany te muszą 
być publicznie dostępne i wiarygodne w 
tym sensie, że stanowią rzeczywiste 
zobowiązanie do dekarbonizacji oraz że są 
wystarczająco szczegółowe i technicznie 
wykonalne.

Or. en

Poprawka 56
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Każde przedsiębiorstwo, którego 
aktywa stanowią podstawę wskaźnika 

(14) Każde przedsiębiorstwo, którego 
aktywa stanowią podstawę wskaźnika 
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referencyjnego pozytywnego wpływu na 
emisyjność, powinno oszczędzać więcej 
emisji dwutlenku węgla niż ich wytwarza, 
mając tym samym pozytywny wpływ na 
środowisko. Podmioty zarządzające 
aktywami i portfelami deklarujące, że 
realizują strategię inwestycyjną zgodną z
porozumieniem klimatycznym z Paryża, 
powinny zatem stosować wskaźniki 
referencyjne pozytywnego wpływu na 
emisyjność.

referencyjnego redukcji emisji netto, 
powinno oszczędzać więcej emisji 
dwutlenku węgla niż ich wytwarza.

Or. en

Poprawka 57
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Każde przedsiębiorstwo, którego
aktywa stanowią podstawę wskaźnika 
referencyjnego pozytywnego wpływu na 
emisyjność, powinno oszczędzać więcej 
emisji dwutlenku węgla niż ich wytwarza, 
mając tym samym pozytywny wpływ na 
środowisko. Podmioty zarządzające 
aktywami i portfelami deklarujące, że 
realizują strategię inwestycyjną zgodną z
porozumieniem klimatycznym z Paryża, 
powinny zatem stosować wskaźniki 
referencyjne pozytywnego wpływu na
emisyjność.

(14) Wszystkie przedsiębiorstwa, 
których aktywa stanowią podstawę 
wskaźnika referencyjnego pozytywnego 
wpływu na emisyjność powinny mieć
pozytywny wpływ na środowisko netto, 
nie wpływając w znacząco niekorzystny 
sposób na inne wskaźniki środowiskowe i 
wskaźniki gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Podmioty zarządzające 
aktywami i portfelami deklarujące, że 
realizują zrównoważoną strategię 
inwestycyjną, powinny zatem stosować 
wskaźniki referencyjne pozytywnego 
wpływu na środowisko.

Or. en

Poprawka 58
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Każde przedsiębiorstwo, którego 
aktywa stanowią podstawę wskaźnika 
referencyjnego pozytywnego wpływu na 
emisyjność, powinno oszczędzać więcej 
emisji dwutlenku węgla niż ich wytwarza, 
mając tym samym pozytywny wpływ na 
środowisko. Podmioty zarządzające 
aktywami i portfelami deklarujące, że 
realizują strategię inwestycyjną zgodną z
porozumieniem klimatycznym z Paryża, 
powinny zatem stosować wskaźniki 
referencyjne pozytywnego wpływu na 
emisyjność.

(14) Każde przedsiębiorstwo, którego 
aktywa stanowią podstawę wskaźnika 
referencyjnego ujemnych emisji 
dwutlenku węgla, powinno oszczędzać 
więcej emisji dwutlenku węgla niż ich 
wytwarza, mając tym samym pozytywny 
wpływ na środowisko. Podmioty 
zarządzające aktywami i portfelami 
deklarujące, że realizują strategię 
inwestycyjną zgodną z porozumieniem 
klimatycznym z Paryża, powinny zatem 
stosować wskaźniki referencyjne
ujemnych emisji dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 59
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Każde przedsiębiorstwo, którego 
aktywa stanowią podstawę wskaźnika 
referencyjnego pozytywnego wpływu na 
emisyjność, powinno oszczędzać więcej 
emisji dwutlenku węgla niż ich wytwarza, 
mając tym samym pozytywny wpływ na 
środowisko. Podmioty zarządzające 
aktywami i portfelami deklarujące, że 
realizują strategię inwestycyjną zgodną z
porozumieniem klimatycznym z Paryża, 
powinny zatem stosować wskaźniki 
referencyjne pozytywnego wpływu na 
emisyjność.

(14) Każde przedsiębiorstwo, którego 
aktywa stanowią podstawę wskaźnika 
referencyjnego ujemnego wpływu na 
emisyjność, powinno oszczędzać więcej 
emisji dwutlenku węgla niż ich wytwarza, 
mając tym samym pozytywny wpływ na 
środowisko. Podmioty zarządzające 
aktywami i portfelami deklarujące, że 
realizują strategię inwestycyjną zgodną z
porozumieniem klimatycznym z Paryża, 
powinny zatem stosować wskaźniki 
referencyjne ujemnego wpływu na 
emisyjność.

Or. en

Poprawka 60
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Każde przedsiębiorstwo, którego 
aktywa stanowią podstawę wskaźnika 
referencyjnego pozytywnego wpływu na 
emisyjność, powinno oszczędzać więcej 
emisji dwutlenku węgla niż ich wytwarza, 
mając tym samym pozytywny wpływ na 
środowisko. Podmioty zarządzające 
aktywami i portfelami deklarujące, że 
realizują strategię inwestycyjną zgodną z
porozumieniem klimatycznym z Paryża, 
powinny zatem stosować wskaźniki 
referencyjne pozytywnego wpływu na 
emisyjność.

(14) Każde przedsiębiorstwo, którego 
aktywa stanowią podstawę wskaźnika 
referencyjnego ujemnego wpływu na 
emisyjność, powinno oszczędzać więcej 
emisji dwutlenku węgla niż ich wytwarza, 
mając tym samym pozytywny wpływ na 
środowisko. Podmioty zarządzające 
aktywami i portfelami deklarujące, że 
realizują strategię inwestycyjną zgodną z
porozumieniem klimatycznym z Paryża, 
powinny zatem stosować wskaźniki 
referencyjne ujemnego wpływu na 
emisyjność.

Or. en

Poprawka 61
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wielu administratorów 
wskaźników referencyjnych twierdzi, że 
ich wskaźniki referencyjne służą realizacji 
celów z zakresu ochrony środowiska, 
polityki społecznej i ładu korporacyjnego 
(ang. Environmental, Social and 
Governance, „ESG”). Użytkownicy tych 
wskaźników nie zawsze jednak mają 
niezbędne informacje o stopniu, w jakim 
metoda tych administratorów wskaźników 
referencyjnych uwzględnia cele ESG. 
Istniejące informacje są również często 
rozproszone i nie pozwalają na skuteczne 
dokonywanie porównań transgranicznych 
w celach inwestycyjnych. Aby uczestnicy 
rynku mogli dokonywać świadomych 
wyborów, administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni mieć obowiązek 

(15) Aby uczestnicy rynku mogli 
dokonywać świadomych wyborów, 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni mieć obowiązek 
ujawniania, w jaki sposób ich metody 
uwzględniają czynniki ESG w przypadku 
każdego wskaźnika referencyjnego lub 
każdej rodziny takich wskaźników. 
Informacje takie należy również ujawniać 
w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika 
referencyjnego.
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ujawniania, w jaki sposób ich metody 
uwzględniają czynniki ESG w przypadku 
każdego wskaźnika referencyjnego lub 
każdej rodziny takich wskaźników
propagowanych jako realizujące cele 
ESG. Informacje takie należy również 
ujawniać w oświadczeniu dotyczącym 
wskaźnika referencyjnego.
Administratorzy wskaźników 
referencyjnych, którzy nie propagują ani 
nie uwzględniają celów ESG, nie powinni 
podlegać powyższemu obowiązkowi 
ujawnienia informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki te odzwierciedlają potrzebę zwrócenia uwagi na kwestie ESG stanowiące 
integralny aspekt wszystkich transakcji gospodarczych w systemie finansowym, zamiast 
sprowadzania ich do niszy.

Poprawka 62
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wielu administratorów 
wskaźników referencyjnych twierdzi, że 
ich wskaźniki referencyjne służą realizacji 
celów z zakresu ochrony środowiska, 
polityki społecznej i ładu korporacyjnego 
(ang. Environmental, Social and 
Governance, „ESG”). Użytkownicy tych
wskaźników nie zawsze jednak mają 
niezbędne informacje o stopniu, w jakim 
metoda tych administratorów wskaźników 
referencyjnych uwzględnia cele ESG. 
Istniejące informacje są również często 
rozproszone i nie pozwalają na skuteczne 
dokonywanie porównań transgranicznych 
w celach inwestycyjnych. Aby uczestnicy 
rynku mogli dokonywać świadomych 
wyborów, administratorzy wskaźników 

(15) Użytkownicy wskaźników nie 
zawsze mają niezbędne informacje o
stopniu, w jakim metoda administratorów 
wskaźników referencyjnych uwzględnia
wpływ i zagrożenia związane z ESG. 
Istniejące informacje są często rozproszone 
i nie pozwalają na skuteczne dokonywanie 
porównań transgranicznych w celach 
inwestycyjnych. Aby uczestnicy rynku 
mogli dokonywać świadomych wyborów,
wszyscy administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni mieć obowiązek 
ujawniania, w jaki sposób ich metody 
uwzględniają wskaźniki gospodarki o 
obiegu zamkniętym oraz zagrożenia 
związane z ESG w przypadku każdego 
wskaźnika referencyjnego. Informacje 



PE629.650v01-00 26/132 AM\1167632PL.docx

PL

referencyjnych powinni mieć obowiązek 
ujawniania, w jaki sposób ich metody 
uwzględniają czynniki ESG w przypadku 
każdego wskaźnika referencyjnego lub 
każdej rodziny takich wskaźników 
propagowanych jako realizujące cele 
ESG. Informacje takie należy również
ujawniać w oświadczeniu dotyczącym 
wskaźnika referencyjnego.
Administratorzy wskaźników 
referencyjnych, którzy nie propagują ani 
nie uwzględniają celów ESG, nie powinni 
podlegać powyższemu obowiązkowi 
ujawnienia informacji.

takie należy ujawniać w oświadczeniu 
dotyczącym wskaźnika referencyjnego.

Or. en

Poprawka 63
Paul Tang

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wielu administratorów 
wskaźników referencyjnych twierdzi, że 
ich wskaźniki referencyjne służą realizacji 
celów z zakresu ochrony środowiska, 
polityki społecznej i ładu korporacyjnego
(ang. Environmental, Social and 
Governance, „ESG”). Użytkownicy tych 
wskaźników nie zawsze jednak mają 
niezbędne informacje o stopniu, w jakim 
metoda tych administratorów wskaźników 
referencyjnych uwzględnia cele ESG. 
Istniejące informacje są również często 
rozproszone i nie pozwalają na skuteczne 
dokonywanie porównań transgranicznych 
w celach inwestycyjnych. Aby uczestnicy 
rynku mogli dokonywać świadomych 
wyborów, administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni mieć obowiązek 
ujawniania, w jaki sposób ich metody 
uwzględniają czynniki ESG w przypadku 
każdego wskaźnika referencyjnego lub 
każdej rodziny takich wskaźników 

(15) Wielu administratorów 
wskaźników referencyjnych twierdzi, że 
ich wskaźniki referencyjne służą realizacji 
celów z zakresu ochrony środowiska, 
polityki społecznej i ładu korporacyjnego
(ang. Environmental, Social and 
Governance, „ESG”). Użytkownicy tych 
wskaźników nie zawsze jednak mają 
niezbędne informacje o stopniu, w jakim 
metoda tych administratorów wskaźników 
referencyjnych uwzględnia cele ESG. 
Istniejące informacje są również często 
rozproszone i nie pozwalają na skuteczne 
dokonywanie porównań transgranicznych 
w celach inwestycyjnych. Aby uczestnicy 
rynku mogli dokonywać świadomych 
wyborów, administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni mieć obowiązek 
ujawniania, w jaki sposób ich metody 
uwzględniają czynniki ESG w przypadku 
każdego wskaźnika referencyjnego lub 
każdej rodziny takich wskaźników 
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propagowanych jako realizujące cele ESG. 
Informacje takie należy również ujawniać 
w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika 
referencyjnego. Administratorzy 
wskaźników referencyjnych, którzy nie 
propagują ani nie uwzględniają celów 
ESG, nie powinni podlegać powyższemu 
obowiązkowi ujawnienia informacji.

propagowanych jako realizujące cele ESG. 
Informacje takie należy również ujawniać
w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika 
referencyjnego.

Or. en

Poprawka 64
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wielu administratorów 
wskaźników referencyjnych twierdzi, że 
ich wskaźniki referencyjne służą realizacji 
celów z zakresu ochrony środowiska, 
polityki społecznej i ładu korporacyjnego
(ang. Environmental, Social and 
Governance, „ESG”). Użytkownicy tych 
wskaźników nie zawsze jednak mają 
niezbędne informacje o stopniu, w jakim 
metoda tych administratorów wskaźników 
referencyjnych uwzględnia cele ESG. 
Istniejące informacje są również często 
rozproszone i nie pozwalają na skuteczne 
dokonywanie porównań transgranicznych 
w celach inwestycyjnych. Aby uczestnicy 
rynku mogli dokonywać świadomych 
wyborów, administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni mieć obowiązek 
ujawniania, w jaki sposób ich metody 
uwzględniają czynniki ESG w przypadku 
każdego wskaźnika referencyjnego lub 
każdej rodziny takich wskaźników 
propagowanych jako realizujące cele ESG. 
Informacje takie należy również ujawniać 
w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika 
referencyjnego. Administratorzy 
wskaźników referencyjnych, którzy nie 
propagują ani nie uwzględniają celów 

(15) Wielu administratorów 
wskaźników referencyjnych twierdzi, że 
ich wskaźniki referencyjne służą realizacji 
celów z zakresu ochrony środowiska, 
polityki społecznej i ładu korporacyjnego
(ang. Environmental, Social and 
Governance, „ESG”). Użytkownicy tych 
wskaźników nie zawsze jednak mają 
niezbędne informacje o stopniu, w jakim 
metoda tych administratorów wskaźników 
referencyjnych uwzględnia cele ESG, tzn.
o wadze, jaka jest im nadana. Istniejące 
informacje są również często rozproszone i
nie pozwalają na skuteczne dokonywanie 
porównań transgranicznych w celach 
inwestycyjnych. W celu zwiększenia 
przejrzystości, aby uczestnicy rynku mogli 
dokonywać świadomych wyborów, 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni mieć obowiązek 
ujawniania, w jaki sposób ich metody 
uwzględniają czynniki ESG w przypadku 
każdego wskaźnika referencyjnego lub 
każdej rodziny takich wskaźników 
propagowanych jako realizujące cele ESG. 
Informacje takie należy również ujawniać 
w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika 
referencyjnego. Administratorzy 
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ESG, nie powinni podlegać powyższemu 
obowiązkowi ujawnienia informacji.

wskaźników referencyjnych, którzy nie 
propagują ani nie uwzględniają celów 
ESG, nie powinni podlegać powyższemu 
obowiązkowi ujawnienia informacji.

Or. en

Poprawka 65
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Z tych samych powodów 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność
powinni także publikować opis metody 
stosowanej przez nich do obliczania 
wskaźników. Stosowne informacje 
powinny zawierać opis sposobu doboru i
ważenia aktywów bazowych oraz 
wskazanie, jakie aktywa zostały 
wykluczone i dlaczego. Administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
również określać, w jaki sposób wskaźniki 
referencyjne niskoemisyjności różnią się 
od bazowego indeksu macierzystego, w
szczególności pod względem stosowanych 
wag, kapitalizacji rynkowej i wyników 
finansowych aktywów bazowych. W celu 
umożliwienia oceny, jak wskaźnik 
referencyjny przyczynia się do realizacji 
celów środowiskowych, administrator 
wskaźników referencyjnych powinien 
ujawnić sposób pomiaru śladu węglowego 
aktywów bazowych i związanych z nimi 
oszczędności emisji, wartości powyższych 
parametrów, w tym całkowity ślad 
węglowy danego wskaźnika 
referencyjnego, oraz rodzaj i źródło 
wykorzystanych danych. Aby podmioty 
zarządzające aktywami mogły wybrać 
najbardziej odpowiedni wskaźnik 
referencyjny dla swojej strategii 

(16) Z tych samych powodów 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
transformacji klimatycznej powinni także 
publikować opis metody stosowanej przez 
nich do obliczania wskaźników. Stosowne 
informacje powinny zawierać opis sposobu 
doboru i ważenia aktywów bazowych oraz 
wskazanie, jakie aktywa zostały 
wykluczone i dlaczego. Aby podmioty 
zarządzające aktywami mogły wybrać 
najbardziej odpowiedni wskaźnik 
referencyjny dla swojej strategii 
inwestycyjnej, administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
przedstawić uzasadnienie parametrów 
swojej metody i wyjaśnić, jak dany 
wskaźnik referencyjny przyczynia się do 
realizacji celów środowiskowych, z
uwzględnieniem jego skutków dla 
łagodzenia zmiany klimatu. Publikowane 
informacje powinny również uwzględniać 
szczegółowe dane dotyczące częstotliwości 
przeglądów i zastosowanej procedury.
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inwestycyjnej, administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
przedstawić uzasadnienie parametrów 
swojej metody i wyjaśnić, jak dany 
wskaźnik referencyjny przyczynia się do 
realizacji celów środowiskowych, z
uwzględnieniem jego skutków dla 
łagodzenia zmiany klimatu. Publikowane 
informacje powinny również uwzględniać 
szczegółowe dane dotyczące częstotliwości 
przeglądów i zastosowanej procedury.

Or. en

Poprawka 66
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Z tych samych powodów 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność
powinni także publikować opis metody 
stosowanej przez nich do obliczania 
wskaźników. Stosowne informacje 
powinny zawierać opis sposobu doboru i
ważenia aktywów bazowych oraz 
wskazanie, jakie aktywa zostały 
wykluczone i dlaczego. Administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
również określać, w jaki sposób wskaźniki 
referencyjne niskoemisyjności różnią się 
od bazowego indeksu macierzystego, w
szczególności pod względem stosowanych 
wag, kapitalizacji rynkowej i wyników 
finansowych aktywów bazowych. W celu 
umożliwienia oceny, jak wskaźnik 
referencyjny przyczynia się do realizacji 
celów środowiskowych, administrator 
wskaźników referencyjnych powinien 
ujawnić sposób pomiaru śladu węglowego 
aktywów bazowych i związanych z nimi 
oszczędności emisji, wartości powyższych 

(16) Z tych samych powodów
administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i redukcji 
emisji netto powinni także publikować opis 
metody stosowanej przez nich do 
obliczania wskaźników. Stosowne 
informacje powinny zawierać opis sposobu 
doboru i ważenia aktywów bazowych oraz 
wskazanie, jakie aktywa zostały 
wykluczone i dlaczego. Administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
również określać, w jaki sposób wskaźniki 
referencyjne niskoemisyjności różnią się 
od bazowego indeksu macierzystego, w
szczególności pod względem stosowanych 
wag, kapitalizacji rynkowej i wyników 
finansowych aktywów bazowych. W celu 
umożliwienia oceny, jak wskaźnik 
referencyjny przyczynia się do realizacji 
celów środowiskowych, administrator 
wskaźników referencyjnych powinien 
ujawnić sposób pomiaru śladu węglowego 
aktywów bazowych i związanych z nimi 
oszczędności emisji, wartości powyższych 
parametrów, w tym całkowity ślad 
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parametrów, w tym całkowity ślad 
węglowy danego wskaźnika 
referencyjnego, oraz rodzaj i źródło 
wykorzystanych danych. Aby podmioty 
zarządzające aktywami mogły wybrać 
najbardziej odpowiedni wskaźnik 
referencyjny dla swojej strategii 
inwestycyjnej, administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
przedstawić uzasadnienie parametrów 
swojej metody i wyjaśnić, jak dany 
wskaźnik referencyjny przyczynia się do 
realizacji celów środowiskowych, z
uwzględnieniem jego skutków dla 
łagodzenia zmiany klimatu. Publikowane 
informacje powinny również uwzględniać 
szczegółowe dane dotyczące częstotliwości 
przeglądów i zastosowanej procedury.

węglowy danego wskaźnika 
referencyjnego, oraz rodzaj i źródło 
wykorzystanych danych. Aby podmioty 
zarządzające aktywami mogły wybrać 
najbardziej odpowiedni wskaźnik 
referencyjny, do którego mają się odnieść 
w swojej strategii inwestycyjnej, 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni przedstawić 
uzasadnienie parametrów swojej metody i
wyjaśnić, jak dany wskaźnik referencyjny 
przyczynia się do realizacji celów 
środowiskowych.

Or. en

Poprawka 67
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Z tych samych powodów 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność
powinni także publikować opis metody 
stosowanej przez nich do obliczania 
wskaźników. Stosowne informacje 
powinny zawierać opis sposobu doboru i
ważenia aktywów bazowych oraz 
wskazanie, jakie aktywa zostały 
wykluczone i dlaczego. Administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
również określać, w jaki sposób wskaźniki 
referencyjne niskoemisyjności różnią się 
od bazowego indeksu macierzystego, w
szczególności pod względem stosowanych 
wag, kapitalizacji rynkowej i wyników 
finansowych aktywów bazowych. W celu 

(16) Z tych samych powodów 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych pozytywnego wpływu na
środowisko powinni także publikować opis 
metody stosowanej przez nich do 
obliczania wskaźników. Stosowne 
informacje powinny zawierać opis sposobu 
doboru i ważenia aktywów bazowych oraz 
wskazanie, jakie aktywa zostały 
wykluczone i dlaczego. Administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
również określać, w jaki sposób wskaźniki 
referencyjne pozytywnego wpływu różnią 
się od bazowego indeksu macierzystego, w
szczególności pod względem stosowanych 
wag, kapitalizacji rynkowej i wyników 
finansowych aktywów bazowych. W celu 
umożliwienia oceny, jak wskaźnik 
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umożliwienia oceny, jak wskaźnik 
referencyjny przyczynia się do realizacji 
celów środowiskowych, administrator 
wskaźników referencyjnych powinien 
ujawnić sposób pomiaru śladu węglowego
aktywów bazowych i związanych z nimi 
oszczędności emisji, wartości powyższych 
parametrów, w tym całkowity ślad
węglowy danego wskaźnika 
referencyjnego, oraz rodzaj i źródło 
wykorzystanych danych. Aby podmioty 
zarządzające aktywami mogły wybrać 
najbardziej odpowiedni wskaźnik 
referencyjny dla swojej strategii 
inwestycyjnej, administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
przedstawić uzasadnienie parametrów 
swojej metody i wyjaśnić, jak dany 
wskaźnik referencyjny przyczynia się do 
realizacji celów środowiskowych, z
uwzględnieniem jego skutków dla 
łagodzenia zmiany klimatu. Publikowane 
informacje powinny również uwzględniać 
szczegółowe dane dotyczące częstotliwości 
przeglądów i zastosowanej procedury.

referencyjny przyczynia się do realizacji 
celów środowiskowych, administrator 
wskaźników referencyjnych powinien 
ujawnić sposób pomiaru wpływu 
środowiskowego i zagrożeń 
środowiskowych aktywów bazowych, 
wartości powyższych parametrów, w tym 
całkowity ślad środowiskowy danego 
wskaźnika referencyjnego, oraz rodzaj i
źródło wykorzystanych danych. Aby 
podmioty zarządzające aktywami mogły 
wybrać najbardziej odpowiedni wskaźnik 
referencyjny dla swojej strategii 
inwestycyjnej, administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
przedstawić uzasadnienie parametrów 
swojej metody i wyjaśnić, jak dany 
wskaźnik referencyjny przyczynia się do 
realizacji celów środowiskowych. 
Publikowane informacje powinny również 
uwzględniać szczegółowe dane dotyczące 
częstotliwości przeglądów i zastosowanej 
procedury.

Or. en

Poprawka 68
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Z tych samych powodów 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność 
powinni także publikować opis metody 
stosowanej przez nich do obliczania 
wskaźników. Stosowne informacje 
powinny zawierać opis sposobu doboru i
ważenia aktywów bazowych oraz 
wskazanie, jakie aktywa zostały 
wykluczone i dlaczego. Administratorzy 

(16) Z tych samych powodów 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych transformacji klimatycznej 
i ujemnego wpływu na emisyjność 
powinni także publikować opis metody 
stosowanej przez nich do obliczania 
wskaźników. Stosowne informacje 
powinny zawierać opis sposobu doboru i
ważenia aktywów bazowych oraz 
wskazanie, jakie aktywa zostały 
wykluczone i dlaczego. Administratorzy 
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wskaźników referencyjnych powinni 
również określać, w jaki sposób wskaźniki 
referencyjne niskoemisyjności różnią się 
od bazowego indeksu macierzystego, w
szczególności pod względem stosowanych 
wag, kapitalizacji rynkowej i wyników 
finansowych aktywów bazowych. W celu 
umożliwienia oceny, jak wskaźnik 
referencyjny przyczynia się do realizacji 
celów środowiskowych, administrator 
wskaźników referencyjnych powinien 
ujawnić sposób pomiaru śladu węglowego 
aktywów bazowych i związanych z nimi 
oszczędności emisji, wartości powyższych 
parametrów, w tym całkowity ślad 
węglowy danego wskaźnika 
referencyjnego, oraz rodzaj i źródło 
wykorzystanych danych. Aby podmioty 
zarządzające aktywami mogły wybrać 
najbardziej odpowiedni wskaźnik 
referencyjny dla swojej strategii 
inwestycyjnej, administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
przedstawić uzasadnienie parametrów 
swojej metody i wyjaśnić, jak dany 
wskaźnik referencyjny przyczynia się do 
realizacji celów środowiskowych, z
uwzględnieniem jego skutków dla 
łagodzenia zmiany klimatu. Publikowane 
informacje powinny również uwzględniać 
szczegółowe dane dotyczące częstotliwości 
przeglądów i zastosowanej procedury.

wskaźników referencyjnych powinni 
również określać, w jaki sposób wskaźniki 
referencyjne transformacji klimatycznej
różnią się od bazowego indeksu 
macierzystego, w szczególności pod 
względem stosowanych wag, kapitalizacji 
rynkowej i wyników finansowych 
aktywów bazowych. W celu umożliwienia 
oceny, jak wskaźnik referencyjny 
przyczynia się do realizacji celów 
środowiskowych, administrator 
wskaźników referencyjnych powinien 
ujawnić sposób pomiaru śladu węglowego 
aktywów bazowych i związanych z nimi 
oszczędności emisji, wartości powyższych 
parametrów, w tym całkowity ślad 
węglowy danego wskaźnika 
referencyjnego, oraz rodzaj i źródło 
wykorzystanych danych. Aby podmioty 
zarządzające aktywami mogły wybrać 
najbardziej odpowiedni wskaźnik 
referencyjny dla swojej strategii 
inwestycyjnej, administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
przedstawić uzasadnienie parametrów 
swojej metody i wyjaśnić, jak dany 
wskaźnik referencyjny przyczynia się do 
realizacji celów środowiskowych, z
uwzględnieniem jego skutków dla 
łagodzenia zmiany klimatu. Publikowane 
informacje powinny również uwzględniać 
szczegółowe dane dotyczące częstotliwości 
przeglądów i zastosowanej procedury.

Or. en

Poprawka 69
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Z tych samych powodów 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i

(16) Z tych samych powodów 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
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pozytywnego wpływu na emisyjność
powinni także publikować opis metody 
stosowanej przez nich do obliczania 
wskaźników. Stosowne informacje 
powinny zawierać opis sposobu doboru i
ważenia aktywów bazowych oraz 
wskazanie, jakie aktywa zostały 
wykluczone i dlaczego. Administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
również określać, w jaki sposób wskaźniki 
referencyjne niskoemisyjności różnią się 
od bazowego indeksu macierzystego, w
szczególności pod względem stosowanych 
wag, kapitalizacji rynkowej i wyników 
finansowych aktywów bazowych. W celu 
umożliwienia oceny, jak wskaźnik 
referencyjny przyczynia się do realizacji 
celów środowiskowych, administrator 
wskaźników referencyjnych powinien 
ujawnić sposób pomiaru śladu węglowego 
aktywów bazowych i związanych z nimi 
oszczędności emisji, wartości powyższych 
parametrów, w tym całkowity ślad 
węglowy danego wskaźnika 
referencyjnego, oraz rodzaj i źródło 
wykorzystanych danych. Aby podmioty 
zarządzające aktywami mogły wybrać 
najbardziej odpowiedni wskaźnik 
referencyjny dla swojej strategii 
inwestycyjnej, administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
przedstawić uzasadnienie parametrów 
swojej metody i wyjaśnić, jak dany 
wskaźnik referencyjny przyczynia się do 
realizacji celów środowiskowych, z
uwzględnieniem jego skutków dla 
łagodzenia zmiany klimatu. Publikowane 
informacje powinny również uwzględniać 
szczegółowe dane dotyczące częstotliwości 
przeglądów i zastosowanej procedury.

ujemnych emisji dwutlenku węgla
powinni także publikować opis metody 
stosowanej przez nich do obliczania 
wskaźników. Stosowne informacje 
powinny zawierać opis sposobu doboru i
ważenia aktywów bazowych oraz 
wskazanie, jakie aktywa zostały 
wykluczone i dlaczego. Administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
również określać, w jaki sposób wskaźniki 
referencyjne niskoemisyjności różnią się 
od bazowego indeksu macierzystego, w
szczególności pod względem stosowanych 
wag, kapitalizacji rynkowej i wyników 
finansowych aktywów bazowych. W celu 
umożliwienia oceny, jak wskaźnik 
referencyjny przyczynia się do realizacji 
celów środowiskowych, administrator 
wskaźników referencyjnych powinien 
ujawnić sposób pomiaru śladu węglowego 
aktywów bazowych i związanych z nimi 
oszczędności emisji, wartości powyższych 
parametrów, w tym całkowity ślad 
węglowy danego wskaźnika 
referencyjnego, oraz rodzaj i źródło 
wykorzystanych danych. Aby podmioty 
zarządzające aktywami mogły wybrać 
najbardziej odpowiedni wskaźnik 
referencyjny dla swojej strategii 
inwestycyjnej, administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni 
przedstawić uzasadnienie parametrów 
swojej metody i wyjaśnić, jak dany 
wskaźnik referencyjny przyczynia się do 
realizacji celów środowiskowych, z
uwzględnieniem jego skutków dla 
łagodzenia zmiany klimatu. Publikowane 
informacje powinny również uwzględniać 
szczegółowe dane dotyczące częstotliwości 
przeglądów i zastosowanej procedury.

Or. en

Poprawka 70
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Dodatkowo administrator 
wskaźników referencyjnych pozytywnego 
wpływu na emisyjność powinien ujawniać 
pozytywny wpływ na emisyjność w
przypadku każdego składnika aktywów 
bazowych uwzględnionego w danych 
wskaźnikach, z podaniem metody 
zastosowanej do ustalenia, czy 
oszczędności emisji przewyższają ślad 
węglowy składnika aktywów 
inwestycyjnych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 71
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Dodatkowo administrator 
wskaźników referencyjnych pozytywnego
wpływu na emisyjność powinien ujawniać
pozytywny wpływ na emisyjność w
przypadku każdego składnika aktywów 
bazowych uwzględnionego w danych 
wskaźnikach, z podaniem metody 
zastosowanej do ustalenia, czy 
oszczędności emisji przewyższają ślad 
węglowy składnika aktywów 
inwestycyjnych.

(17) Dodatkowo administrator 
wskaźników referencyjnych ujemnego
wpływu na emisyjność powinien ujawniać
ujemny wpływ na emisyjność w przypadku 
każdego składnika aktywów bazowych 
uwzględnionego w danych wskaźnikach, z
podaniem metody zastosowanej do 
ustalenia, czy oszczędności emisji 
przewyższają ślad węglowy składnika 
aktywów inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 72
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Dodatkowo administrator 
wskaźników referencyjnych pozytywnego 
wpływu na emisyjność powinien ujawniać
pozytywny wpływ na emisyjność w
przypadku każdego składnika aktywów 
bazowych uwzględnionego w danych 
wskaźnikach, z podaniem metody 
zastosowanej do ustalenia, czy 
oszczędności emisji przewyższają ślad 
węglowy składnika aktywów 
inwestycyjnych.

(17) Dodatkowo administrator 
wskaźników referencyjnych redukcji 
emisji netto powinien ujawniać wpływ na 
emisyjność w przypadku każdego 
składnika aktywów bazowych 
uwzględnionego w danych wskaźnikach, z
podaniem metody zastosowanej do 
ustalenia, czy oszczędności emisji 
przewyższają ślad węglowy składnika 
aktywów inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 73
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Dodatkowo administrator 
wskaźników referencyjnych pozytywnego 
wpływu na emisyjność powinien ujawniać 
pozytywny wpływ na emisyjność w
przypadku każdego składnika aktywów 
bazowych uwzględnionego w danych 
wskaźnikach, z podaniem metody
zastosowanej do ustalenia, czy
oszczędności emisji przewyższają ślad 
węglowy składnika aktywów 
inwestycyjnych.

(17) Dodatkowo administrator 
wskaźników referencyjnych pozytywnego 
wpływu powinien ujawniać pozytywny 
wpływ środowiskowy w przypadku 
każdego składnika aktywów bazowych 
uwzględnionego w danych wskaźnikach, z
podaniem metody i wskaźników 
zastosowanych do ustalenia, czy wpływ 
środowiskowy netto jest pozytywny.

Or. en

Poprawka 74
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Istotne jest, aby kluczowe elementy 
metod stosowanych do zestawiania 
wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności i transformacji 
klimatycznej miały solidne podstawy w 
naukach o klimacie. Będzie to na ogół 
osiągane dzięki stosowaniu się do 
porozumienia klimatycznego z Paryża, na 
przykład przez wykorzystywanie 
scenariusza klimatycznego i odpowiedniej 
ścieżki dekarbonizacji dostosowanej do 
celów porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 75
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby zapewnić trwałą zgodność z
wybranym celem w zakresie łagodzenia 
zmiany klimatu, administratorzy 
wskaźników referencyjnych
niskoemisyjności i pozytywnego wpływu 
na emisyjność powinni regularnie 
dokonywać przeglądu swoich metod i
informować użytkowników stosownych 
procedur o wszelkich istotnych zmianach. 
Wprowadzając istotną zmianę, 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni ujawniać 
przyczyny zmiany i wyjaśniać, w jaki 
sposób zachowuje ona zgodność z
początkowymi celami wskaźników 
referencyjnych.

(18) Aby zapewnić trwałą zgodność z
wybranym celem w zakresie łagodzenia 
zmiany klimatu, administratorzy 
wskaźników referencyjnych transformacji 
klimatycznej i ujemnego wpływu na 
emisyjność powinni regularnie dokonywać 
przeglądu swoich metod i informować 
użytkowników stosownych procedur o
wszelkich istotnych zmianach. 
Wprowadzając istotną zmianę, 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni ujawniać 
przyczyny zmiany i wyjaśniać, w jaki 
sposób zachowuje ona zgodność z
początkowymi celami wskaźników 
referencyjnych.

Or. en

Poprawka 76



AM\1167632PL.docx 37/132 PE629.650v01-00

PL

Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby zapewnić trwałą zgodność z
wybranym celem w zakresie łagodzenia 
zmiany klimatu, administratorzy 
wskaźników referencyjnych
niskoemisyjności i pozytywnego wpływu
na emisyjność powinni regularnie 
dokonywać przeglądu swoich metod i
informować użytkowników stosownych 
procedur o wszelkich istotnych zmianach. 
Wprowadzając istotną zmianę, 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni ujawniać 
przyczyny zmiany i wyjaśniać, w jaki 
sposób zachowuje ona zgodność z
początkowymi celami wskaźników 
referencyjnych.

(18) Aby zapewnić dokładność 
informacji dla inwestorów, 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych pozytywnego wpływu
środowiskowego powinni regularnie 
dokonywać przeglądu swoich metod i
informować użytkowników stosownych 
procedur o wszelkich istotnych zmianach. 
Wprowadzając istotną zmianę, 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni ujawniać 
przyczyny zmiany i wyjaśniać, w jaki 
sposób zachowuje ona zgodność z
początkowymi celami wskaźników 
referencyjnych.

Or. en

Poprawka 77
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby zapewnić trwałą zgodność z
wybranym celem w zakresie łagodzenia 
zmiany klimatu, administratorzy 
wskaźników referencyjnych
niskoemisyjności i pozytywnego wpływu 
na emisyjność powinni regularnie 
dokonywać przeglądu swoich metod i
informować użytkowników stosownych 
procedur o wszelkich istotnych zmianach. 
Wprowadzając istotną zmianę, 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni ujawniać 
przyczyny zmiany i wyjaśniać, w jaki 

(18) Aby zapewnić trwałą zgodność z
wybranym celem w zakresie łagodzenia 
zmiany klimatu, administratorzy 
wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności i ujemnych emisji 
dwutlenku węgla powinni regularnie 
dokonywać przeglądu swoich metod i
informować użytkowników stosownych 
procedur o wszelkich istotnych zmianach. 
Wprowadzając istotną zmianę, 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni ujawniać 
przyczyny zmiany i wyjaśniać, w jaki 
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sposób zachowuje ona zgodność z
początkowymi celami wskaźników 
referencyjnych.

sposób zachowuje ona zgodność z
początkowymi celami wskaźników 
referencyjnych.

Or. en

Poprawka 78
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby zapewnić trwałą zgodność z
wybranym celem w zakresie łagodzenia 
zmiany klimatu, administratorzy 
wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności i pozytywnego wpływu 
na emisyjność powinni regularnie 
dokonywać przeglądu swoich metod i
informować użytkowników stosownych 
procedur o wszelkich istotnych zmianach. 
Wprowadzając istotną zmianę, 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni ujawniać 
przyczyny zmiany i wyjaśniać, w jaki 
sposób zachowuje ona zgodność z
początkowymi celami wskaźników 
referencyjnych.

(18) Aby zapewnić trwałą zgodność z
wybranym celem w zakresie łagodzenia 
zmiany klimatu, administratorzy 
wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności i redukcji emisji netto
powinni regularnie dokonywać przeglądu 
swoich metod i informować użytkowników 
stosownych procedur o wszelkich istotnych 
zmianach. Wprowadzając istotną zmianę, 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni ujawniać 
przyczyny zmiany i wyjaśniać, w jaki 
sposób zachowuje ona zgodność z
początkowymi celami wskaźników 
referencyjnych.

Or. en

Poprawka 79
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby zapewnić trwałą zgodność z
wybranym celem w zakresie łagodzenia 
zmiany klimatu, administratorzy 
wskaźników referencyjnych 

(18) Aby zapewnić trwałą zgodność z
wybranym celem w zakresie łagodzenia 
zmiany klimatu, administratorzy 
wskaźników referencyjnych 
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niskoemisyjności i pozytywnego wpływu 
na emisyjność powinni regularnie 
dokonywać przeglądu swoich metod i
informować użytkowników stosownych 
procedur o wszelkich istotnych zmianach. 
Wprowadzając istotną zmianę, 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni ujawniać 
przyczyny zmiany i wyjaśniać, w jaki 
sposób zachowuje ona zgodność z
początkowymi celami wskaźników 
referencyjnych.

niskoemisyjności i transformacji 
klimatycznej powinni regularnie 
dokonywać przeglądu swoich metod i
informować użytkowników stosownych 
procedur o wszelkich istotnych zmianach. 
Wprowadzając istotną zmianę, 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni ujawniać 
przyczyny zmiany i wyjaśniać, w jaki 
sposób zachowuje ona zgodność z
początkowymi celami wskaźników 
referencyjnych.

Or. en

Poprawka 80
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zwiększenia przejrzystości i
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
harmonizacji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, a
Komisja ma doprecyzować minimalną 
zawartość obowiązków ujawniania, 
którym powinni podlegać administratorzy 
wskaźników referencyjnych 
uwzględniający cele ESG; oraz określić 
minimalne normy dotyczące harmonizacji 
metod opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność, w
tym metody obliczania emisji dwutlenku 
węgla i oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi, przy uwzględnieniu 
metod oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji wskazanych w pkt
2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 
2013/179/UE31. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 

skreśla się
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w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

_________________

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów i
organizacji oraz informowania o niej 
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 81
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zwiększenia przejrzystości i
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
harmonizacji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, a
Komisja ma doprecyzować minimalną 
zawartość obowiązków ujawniania, którym 
powinni podlegać administratorzy 
wskaźników referencyjnych
uwzględniający cele ESG; oraz określić 
minimalne normy dotyczące harmonizacji 

(19) W celu zwiększenia przejrzystości i
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
harmonizacji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, a
Komisja ma doprecyzować minimalną 
zawartość obowiązków ujawniania w 
zakresie ESG, którym powinni podlegać 
administratorzy wskaźników 
referencyjnych; oraz określić minimalne 
normy dotyczące harmonizacji metod 
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metod opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność, w
tym metody obliczania emisji dwutlenku 
węgla i oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi, przy uwzględnieniu 
metod oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji wskazanych w pkt
2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 
2013/179/UE31. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
transformacji klimatycznej. Komisja nie 
powinna określać konkretnej metody, ale 
powinna zapewnić, by metody były solidne 
i oparte na dowodach. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

_________________

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów i
organizacji oraz informowania o niej 
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 82
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(19) W celu zwiększenia przejrzystości i
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
harmonizacji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, a
Komisja ma doprecyzować minimalną 
zawartość obowiązków ujawniania, którym 
powinni podlegać administratorzy 
wskaźników referencyjnych
uwzględniający cele ESG; oraz określić 
minimalne normy dotyczące harmonizacji
metod opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność, w
tym metody obliczania emisji dwutlenku 
węgla i oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi, przy uwzględnieniu 
metod oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji wskazanych w pkt
2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 
2013/179/UE31. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(19) W celu zwiększenia przejrzystości i
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
harmonizacji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, a
Komisja ma doprecyzować minimalną 
zawartość obowiązków ujawniania, którym 
powinni podlegać administratorzy 
wskaźników referencyjnych; oraz określić 
minimalne normy dotyczące oceny ryzyka 
w zakresie ESG i włączenia 
zharmonizowanych wskaźników 
gospodarki o obiegu zamkniętym do
metod opracowywania wskaźników 
referencyjnych, w tym standardowej
metody obliczania oddziaływania 
środowiskowego netto związanego z
aktywami bazowymi, przy uwzględnieniu 
metod oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji wskazanych w pkt
2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 
2013/179/UE31 i wskaźników gospodarki o 
obiegu zamkniętym, które mają zostać 
opracowane zgodnie z platformą 
monitorowania gospodarki o obiegu 
zamkniętym Komisji oraz planem 
działania Komisji dotyczącym gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

_________________ _________________



AM\1167632PL.docx 43/132 PE629.650v01-00

PL

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów i
organizacji oraz informowania o niej
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów i
organizacji oraz informowania o niej
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 83
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zwiększenia przejrzystości i
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
harmonizacji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, a
Komisja ma doprecyzować minimalną 
zawartość obowiązków ujawniania, którym 
powinni podlegać administratorzy 
wskaźników referencyjnych 
uwzględniający cele ESG; oraz określić 
minimalne normy dotyczące harmonizacji 
metod opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność, w
tym metody obliczania emisji dwutlenku 
węgla i oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi, przy uwzględnieniu 
metod oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji wskazanych w pkt
2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 
2013/179/UE31. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

(19) W celu zwiększenia przejrzystości i
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
harmonizacji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, a
Komisja ma doprecyzować minimalną 
zawartość obowiązków ujawniania, którym 
powinni podlegać administratorzy 
wskaźników referencyjnych 
uwzględniający cele ESG; oraz określić 
minimalne normy dotyczące harmonizacji 
metod opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i redukcji 
emisji netto, w tym metody obliczania 
emisji dwutlenku węgla i oszczędności 
emisji związanych z aktywami bazowymi, 
przy uwzględnieniu metod oznaczania 
śladu środowiskowego produktów i
organizacji wskazanych w pkt 2 lit. a) i b) 
zalecenia Komisji 2013/179/UE31. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, aby uwzględniały one postępy 
dokonane w odniesieniu do innych 
wniosków w ramach planu działania 
„Finansowanie zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego” i ich adekwatność, oraz 
aby konsultacje te prowadzone były 
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zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

zgodnie z zasadami określonymi w
Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w
sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

_________________ _________________

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów i
organizacji oraz informowania o niej
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów i
organizacji oraz informowania o niej
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 84
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zwiększenia przejrzystości i
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
harmonizacji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, a
Komisja ma doprecyzować minimalną 
zawartość obowiązków ujawniania, którym 
powinni podlegać administratorzy 
wskaźników referencyjnych 
uwzględniający cele ESG; oraz określić 
minimalne normy dotyczące harmonizacji 
metod opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i

(19) W celu zwiększenia przejrzystości i
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
harmonizacji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, a
Komisja ma doprecyzować minimalną 
zawartość obowiązków ujawniania, którym 
powinni podlegać administratorzy 
wskaźników referencyjnych 
uwzględniający cele ESG; oraz określić 
minimalne normy dotyczące harmonizacji 
metod opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
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pozytywnego wpływu na emisyjność, w
tym metody obliczania emisji dwutlenku 
węgla i oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi, przy uwzględnieniu 
metod oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji wskazanych w pkt
2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 
2013/179/UE31 . Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

pozytywnego wpływu na emisyjność, w
tym metody obliczania emisji dwutlenku 
węgla i oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi, przy uwzględnieniu 
metod oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji wskazanych w pkt
2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 
2013/179/UE31 . Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych
dotyczących każdego z aktów 
delegowanych Komisja prowadziła 
stosowne otwarte konsultacje publiczne, w 
tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

_________________ _________________

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów i
organizacji oraz informowania o niej
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów i
organizacji oraz informowania o niej
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

Or. fr

Poprawka 85
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(19) W celu zwiększenia przejrzystości i
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
harmonizacji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, a
Komisja ma doprecyzować minimalną 
zawartość obowiązków ujawniania, którym 
powinni podlegać administratorzy 
wskaźników referencyjnych 
uwzględniający cele ESG; oraz określić 
minimalne normy dotyczące harmonizacji 
metod opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność, w
tym metody obliczania emisji dwutlenku 
węgla i oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi, przy uwzględnieniu 
metod oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji wskazanych w pkt
2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 
2013/179/UE31. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(19) W celu zwiększenia przejrzystości i
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
harmonizacji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, a
Komisja ma doprecyzować minimalną 
zawartość obowiązków ujawniania, którym 
powinni podlegać administratorzy 
wskaźników referencyjnych 
uwzględniający cele ESG; oraz określić 
minimalne normy dotyczące harmonizacji 
metod opracowywania wskaźników 
referencyjnych transformacji klimatycznej 
i ujemnego wpływu na emisyjność, w tym 
metody obliczania emisji dwutlenku węgla 
i oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi, przy uwzględnieniu 
metod oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji wskazanych w pkt
2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 
2013/179/UE31. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

_________________ _________________

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów i
organizacji oraz informowania o niej
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów i
organizacji oraz informowania o niej
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).
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Or. en

Poprawka 86
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zwiększenia przejrzystości i
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
harmonizacji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, a
Komisja ma doprecyzować minimalną 
zawartość obowiązków ujawniania, którym 
powinni podlegać administratorzy 
wskaźników referencyjnych 
uwzględniający cele ESG; oraz określić 
minimalne normy dotyczące harmonizacji 
metod opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność, w
tym metody obliczania emisji dwutlenku 
węgla i oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi, przy uwzględnieniu 
metod oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji wskazanych w pkt
2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 
2013/179/UE31. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 

(19) W celu zwiększenia przejrzystości i
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
harmonizacji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, a
Komisja ma doprecyzować minimalną 
zawartość obowiązków ujawniania, którym 
powinni podlegać administratorzy 
wskaźników referencyjnych 
uwzględniający cele ESG; oraz określić 
minimalne normy dotyczące harmonizacji 
metod opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
ujemnych emisji dwutlenku węgla, w tym 
metody obliczania emisji dwutlenku węgla 
i oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi, przy uwzględnieniu 
metod oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji wskazanych w pkt
2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 
2013/179/UE31. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje,
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
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udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

_________________ _________________

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów i
organizacji oraz informowania o niej
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów i
organizacji oraz informowania o niej
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 87
Paul Tang

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zwiększenia przejrzystości i
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
harmonizacji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, a
Komisja ma doprecyzować minimalną 
zawartość obowiązków ujawniania, którym 
powinni podlegać administratorzy 
wskaźników referencyjnych 
uwzględniający cele ESG; oraz określić 
minimalne normy dotyczące harmonizacji 
metod opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność, w
tym metody obliczania emisji dwutlenku 
węgla i oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi, przy uwzględnieniu 
metod oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji wskazanych w pkt
2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 
2013/179/UE31. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 

(19) W celu zwiększenia przejrzystości i
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
harmonizacji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, a
Komisja ma doprecyzować minimalną 
zawartość obowiązków ujawniania, którym 
powinni podlegać administratorzy 
wskaźników referencyjnych 
uwzględniający cele ESG; oraz określić 
minimalne normy dotyczące harmonizacji 
metod opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność, w
tym metody obliczania emisji dwutlenku 
węgla i oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi, przy uwzględnieniu 
metod oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji wskazanych w pkt
2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 
2013/179/UE31. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje
publiczne oraz aby konsultacje te 
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konsultacje te prowadzone były zgodnie z
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

_________________ _________________

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów i
organizacji oraz informowania o niej
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów i
organizacji oraz informowania o niej
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 88
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Dane wykorzystywane na potrzeby 
wskaźników danych regulowanych 
powinny być pozyskiwane albo 
bezpośrednio z systemu obrotu, albo z 
zatwierdzonego mechanizmu 
sprawozdawczego, albo od pośrednika, 
pod warunkiem że pośrednik ten nie 
dysponuje swobodą uznania w zakresie 
zmiany danych wejściowych.

Or. en
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Poprawka 89
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23a) »wskaźnik referencyjny
niskoemisyjności« oznacza wskaźnik 
referencyjny, w przypadku którego aktywa 
bazowe – do celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) 
niniejszego ustępu – są tak dobrane, że 
wynikający z nich portfel referencyjny jest 
związany z mniejszą emisją dwutlenku 
węgla w porównaniu z aktywami 
składającymi się na standardowy 
wskaźnik referencyjny ważony kapitałem,
i który to wskaźnik został utworzony 
zgodnie z normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a 
ust. 2;

23a) »wskaźnik referencyjny
dostosowany do porozumienia 
paryskiego« oznacza szeroko 
zdywersyfikowany wskaźnik referencyjny,
który ma na celu zapewnienie 
reprezentacji danego rynku zgodnego ze 
ścieżką dekarbonizacji opartą na 
scenariuszu klimatycznym związanym z co 
najmniej 75-procentowym
prawdopodobieństwem ograniczenia 
globalnego ocieplenia do znacznie poniżej 
2 °C pod koniec XXI wieku, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego 
(uwzględniając ewentualną rewizję celu 
porozumienia paryskiego dotyczącego 
ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 
°C do końca XXI wieku w oparciu o 
dowody przedstawione w październikowym 
sprawozdaniu specjalnym IPCC), i który 
to wskaźnik został utworzony zgodnie z
normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a 
ust. 2. Takie wskaźniki referencyjne dają 
przewagę działalności gospodarczej 
przyczyniającej się do przyspieszenia 
dekarbonizacji danego rynku i nadają 
mniejszą wagę działalności gospodarczej, 
która ma być ograniczana na 
zdekarbonizowanym rynku, zgodnie z 
proporcjami przyjętymi na wybranej 
ścieżce dekarbonizacji;

Or. en

Poprawka 90
Molly Scott Cato
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23a) »wskaźnik referencyjny 
niskoemisyjności« oznacza wskaźnik 
referencyjny, w przypadku którego aktywa 
bazowe – do celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) 
niniejszego ustępu – są tak dobrane, że
wynikający z nich portfel referencyjny jest 
związany z mniejszą emisją dwutlenku 
węgla w porównaniu z aktywami 
składającymi się na standardowy 
wskaźnik referencyjny ważony kapitałem,
i który to wskaźnik został utworzony 
zgodnie z normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a 
ust. 2;

23a) »wskaźnik referencyjny 
niskoemisyjności« oznacza wskaźnik 
referencyjny, w którym aktywa bazowe są 
tak dobrane, że ich działalność jest zgodna 
z celem porozumienia paryskiego 
dotyczącym ograniczenia ocieplenia do 
1,5 °C i który to wskaźnik został 
utworzony zgodnie z normami 
określonymi w aktach delegowanych, o
których mowa w art. 19a ust. 2 oraz w 
którym portfel aktywów bazowych nie jest 
narażony na działalność przedsiębiorstw 
zaangażowanych w którąkolwiek z 
następujących rodzajów działalności 
gospodarczej:

– poszukiwanie, wydobywanie, 
dystrybucja i przetwarzanie paliw 
kopalnych;

– budowa i utrzymywanie elektrowni 
spalających paliwa kopalne;

– budowa, eksploatacja i utrzymanie 
infrastruktury lotniczej;

Or. en

Poprawka 91
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23a) »wskaźnik referencyjny 
niskoemisyjności« oznacza wskaźnik 
referencyjny, w przypadku którego aktywa 
bazowe – do celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) 

23a) »wskaźnik referencyjny 
niskoemisyjności« oznacza wskaźnik 
referencyjny, w przypadku którego aktywa 
bazowe – do celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) 
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niniejszego ustępu – są tak dobrane, że 
wynikający z nich portfel referencyjny jest 
związany z mniejszą emisją dwutlenku 
węgla w porównaniu z aktywami 
składającymi się na standardowy wskaźnik 
referencyjny ważony kapitałem, i który to 
wskaźnik został utworzony zgodnie z
normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a 
ust. 2;

niniejszego ustępu – są tak dobrane,
ważone lub wyłączone na podstawie ich 
niższych emisji dwutlenku węgla w 
porównaniu z aktywami bazowymi
składającymi się na określony indeks 
macierzysty, i który to wskaźnik został 
utworzony zgodnie z normami 
określonymi w aktach delegowanych, o
których mowa w art. 19a ust. 2. Indeks 
macierzysty to indeks, który definiuje 
bazową pulę aktywów dostępnych do 
objęcia wskaźnikiem referencyjnym, 
zanim zastosowane zostaną kryteria 
ważenia, wyboru lub wykluczenia;

Or. en

Poprawka 92
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23a) »wskaźnik referencyjny 
niskoemisyjności« oznacza wskaźnik 
referencyjny, w przypadku którego aktywa 
bazowe – do celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) 
niniejszego ustępu – są tak dobrane, że 
wynikający z nich portfel referencyjny jest 
związany z mniejszą emisją dwutlenku 
węgla w porównaniu z aktywami 
składającymi się na standardowy 
wskaźnik referencyjny ważony kapitałem, 
i który to wskaźnik został utworzony 
zgodnie z normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a 
ust. 2;

23a) »wskaźnik referencyjny 
niskoemisyjności« oznacza wskaźnik 
referencyjny, w przypadku którego aktywa 
bazowe – do celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) 
niniejszego ustępu – są tak dobrane, że 
wynikający z nich portfel referencyjny jest 
związany z mniejszą emisją dwutlenku 
węgla w porównaniu ze wskaźnikami 
opartymi na tej samej metodzie, lecz nie 
uwzględniającymi emisji dwutlenku 
węgla, i który to wskaźnik został 
utworzony zgodnie z minimalnymi
normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a 
ust. 2, lub ze wskaźnikami 
komercjalizowanymi w ich obecnej 
formie;

Or. fr
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Poprawka 93
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23a) »wskaźnik referencyjny
niskoemisyjności« oznacza wskaźnik 
referencyjny, w przypadku którego aktywa 
bazowe – do celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) 
niniejszego ustępu – są tak dobrane, że
wynikający z nich portfel referencyjny jest
związany z mniejszą emisją dwutlenku 
węgla w porównaniu z aktywami 
składającymi się na standardowy 
wskaźnik referencyjny ważony kapitałem, 
i który to wskaźnik został utworzony 
zgodnie z normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a 
ust. 2;

23a) »wskaźnik referencyjny
pozytywnego wpływu na środowisko« 
oznacza wskaźnik referencyjny, w
przypadku którego aktywa bazowe – do 
celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) niniejszego 
ustępu – są dobrane na podstawie 
założenia, że związany z nimi ślad 
środowiskowy netto jest pozytywny, i który 
to wskaźnik został utworzony zgodnie z
normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a 
ust. 2;

Or. en

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

Poprawka 94
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23a) »wskaźnik referencyjny
niskoemisyjności« oznacza wskaźnik 
referencyjny, w przypadku którego aktywa 
bazowe – do celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) 
niniejszego ustępu – są tak dobrane, że 
wynikający z nich portfel referencyjny jest 
związany z mniejszą emisją dwutlenku 

23a) »wskaźnik referencyjny
transformacji klimatycznej« oznacza 
wskaźnik referencyjny, w przypadku 
którego aktywa bazowe – do celów pkt 1 
lit. b) ppkt (ii) niniejszego ustępu – są tak 
dobrane, że wynikający z nich portfel 
referencyjny jest związany z emisją gazów 
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węgla w porównaniu z aktywami 
składającymi się na standardowy wskaźnik 
referencyjny ważony kapitałem, i który to 
wskaźnik został utworzony zgodnie z
normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a 
ust. 2;

cieplarnianych w porównaniu z aktywami 
składającymi się na standardowy wskaźnik 
referencyjny ważony kapitałem, i który to 
wskaźnik został utworzony zgodnie z
normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a 
ust. 2;

Or. en

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

Poprawka 95
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23b) »wskaźnik referencyjny 
pozytywnego wpływu na emisyjność« 
oznacza wskaźnik referencyjny, w
przypadku którego aktywa bazowe – do 
celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) niniejszego 
ustępu – są dobrane na podstawie 
założenia, że związane z nimi oszczędności 
emisji dwutlenku węgla przekraczają 
wartość śladu węglowego tych aktywów, i
który to wskaźnik został utworzony 
zgodnie z normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a 
ust. 2.”;

skreśla się

Or. en

Poprawka 96
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23b) »wskaźnik referencyjny
pozytywnego wpływu na emisyjność« 
oznacza wskaźnik referencyjny, w
przypadku którego aktywa bazowe – do 
celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) niniejszego 
ustępu – są dobrane na podstawie 
założenia, że związane z nimi oszczędności 
emisji dwutlenku węgla przekraczają 
wartość śladu węglowego tych aktywów, i
który to wskaźnik został utworzony 
zgodnie z normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a 
ust. 2.;

23b) »wskaźnik referencyjny
transformacji klimatycznej« oznacza 
wskaźnik referencyjny, który spełnia 
wszystkie następujące wymogi:

(i) aktywa bazowe dobrane dla wskaźnika 
referencyjnego dążą do dostosowania się 
do porozumienia paryskiego, aby 
ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 °C;

(ii) plany ograniczenia emisji emitentów 
aktywów muszą obejmować mierzalne cele 
oraz cele określone w czasie, które są 
solidne i oparte na dowodach;

(iii) przedsiębiorstwa odpowiedzialne za 
aktywa bazowe dysponują planami 
ograniczenia emisji, które są szczegółowe 
i zdezagregowane do poziomu 
poszczególnych aktywów fizycznych, aby 
umożliwić wydanie opinii na ten temat;

(iv) emitenci aktywów muszą składać 
roczne sprawozdania z postępów w 
osiąganiu tych celów;

(v) wskaźnik referencyjny został 
utworzony zgodnie z normami 
określonymi w aktach delegowanych, o
których mowa w art. 19a ust. 2.;

Or. en

Poprawka 97
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
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Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23b) »wskaźnik referencyjny 
pozytywnego wpływu na emisyjność« 
oznacza wskaźnik referencyjny, w
przypadku którego aktywa bazowe – do 
celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) niniejszego 
ustępu – są dobrane na podstawie 
założenia, że związane z nimi oszczędności 
emisji dwutlenku węgla przekraczają 
wartość śladu węglowego tych aktywów, i
który to wskaźnik został utworzony 
zgodnie z normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a 
ust. 2.”;

skreśla się

Or. en

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

Poprawka 98
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) »wskaźnik referencyjny
pozytywnego wpływu na emisyjność« 
oznacza wskaźnik referencyjny, w
przypadku którego aktywa bazowe – do 
celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) niniejszego 
ustępu – są dobrane na podstawie 
założenia, że związane z nimi oszczędności
emisji dwutlenku węgla przekraczają 
wartość śladu węglowego tych aktywów, i
który to wskaźnik został utworzony 
zgodnie z normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a
ust. 2.”;

(23b) »wskaźnik referencyjny redukcji 
emisji netto« oznacza wskaźnik 
referencyjny, w przypadku którego aktywa 
bazowe – do celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) 
niniejszego ustępu – są dobrane na 
podstawie założenia, że wkład aktywów w 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla jest 
większy niż emisje, i który to wskaźnik 
został utworzony zgodnie z normami 
określonymi w aktach delegowanych, o
których mowa w art. 19a ust. 2.”;

Or. en
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Poprawka 99
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23b) »wskaźnik referencyjny 
pozytywnego wpływu na emisyjność« 
oznacza wskaźnik referencyjny, w
przypadku którego aktywa bazowe – do 
celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) niniejszego 
ustępu – są dobrane na podstawie 
założenia, że związane z nimi oszczędności 
emisji dwutlenku węgla przekraczają 
wartość śladu węglowego tych aktywów, i
który to wskaźnik został utworzony 
zgodnie z normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a
ust. 2.”;

23b) »wskaźnik referencyjny 
pozytywnego wpływu na emisyjność« 
oznacza wskaźnik referencyjny, w
przypadku którego aktywa bazowe – do 
celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) niniejszego 
ustępu – są dobrane na podstawie 
założenia, że związane z nimi oszczędności 
emisji dwutlenku węgla przekraczają 
wartość śladu węglowego tych aktywów, i
który to wskaźnik został utworzony 
zgodnie z minimalnymi normami 
określonymi w aktach delegowanych, o
których mowa w art. 19a ust. 2.”;

Or. fr

Poprawka 100
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23b) »wskaźnik referencyjny
pozytywnego wpływu na emisyjność« 
oznacza wskaźnik referencyjny, w
przypadku którego aktywa bazowe – do 
celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) niniejszego 
ustępu – są dobrane na podstawie 
założenia, że związane z nimi oszczędności 
emisji dwutlenku węgla przekraczają 
wartość śladu węglowego tych aktywów, i

23b) »wskaźnik referencyjny ujemnego
wpływu na emisyjność« oznacza wskaźnik 
referencyjny, w przypadku którego aktywa 
bazowe – do celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) 
niniejszego ustępu – są dobrane na 
podstawie założenia, że związane z nimi 
oszczędności emisji dwutlenku węgla 
przekraczają wartość śladu węglowego 
tych aktywów, i który to wskaźnik został 
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który to wskaźnik został utworzony 
zgodnie z normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a 
ust. 2.”;

utworzony zgodnie z normami 
określonymi w aktach delegowanych, o
których mowa w art. 19a ust. 2.”;

Or. en

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

Poprawka 101
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23b) »wskaźnik referencyjny
pozytywnego wpływu na emisyjność« 
oznacza wskaźnik referencyjny, w
przypadku którego aktywa bazowe – do 
celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) niniejszego 
ustępu – są dobrane na podstawie 
założenia, że związane z nimi oszczędności
emisji dwutlenku węgla przekraczają 
wartość śladu węglowego tych aktywów, i
który to wskaźnik został utworzony 
zgodnie z normami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 19a 
ust. 2.;

23b) »wskaźnik referencyjny ujemnych
emisji dwutlenku węgla« oznacza, że 
spółki z indeksu, jako portfel, wytwarzają 
towary w taki sposób, że usuwają więcej 
dwutlenku węgla z powietrza niż emitują. 
Oznacza to, że składniki indeksu będą 
musiały wykazać, że równoważą wszystkie 
emisje szczątkowe pochłanianiem 
dwutlenku węgla (w porównaniu z
tradycyjnym sposobem produkcji 
towarów).

Or. en

Poprawka 102
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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23b) »wskaźnik referencyjny 
transformacji klimatycznej« oznacza 
wskaźnik referencyjny, w przypadku 
którego aktywa bazowe są dobierane na
podstawie założenia, że przyjęły jasny, 
publiczny, mierzalny i określony w czasie 
oraz oparty na faktach naukowych cel i 
powiązany szczegółowy plan wdrażania na 
poziomie aktywów, aby ograniczyć swoje 
emisje gazów cieplarnianych zgodnie ze 
ścieżką dekarbonizacji opartą na 
scenariuszu klimatycznym związanym z co 
najmniej 75-procentowym
prawdopodobieństwem ograniczenia 
globalnego ocieplenia do poziomu 
znacznie poniżej 2 °C pod koniec XXI 
wieku, zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego (uwzględniając ewentualną 
rewizję celu porozumienia paryskiego 
dotyczącego ograniczenia globalnego 
ocieplenia do 1,5 °C do końca XXI wieku 
w oparciu o dowody przedstawione w 
październikowym sprawozdaniu 
specjalnym IPCC), oraz że przedkładane 
są roczne sprawozdania z postępów 
osiągniętych na drodze do osiągnięcia 
tego celu.

Or. en

Poprawka 103
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Administratorzy wskaźników 
referencyjnych powinni dysponować 
wystarczającą elastycznością przy 
opracowaniu wskaźników wymienionych 
w pkt 23a i 23b, aby móc stworzyć taki 
wzór obliczania swojej metody, by 
uwzględniał on szybkie zmiany 
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parametrów zrównoważonego rozwoju i 
technologii pomiaru tych parametrów.

Or. fr

Poprawka 104
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 24 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„danych wejściowych przekazanych w 
całości:”

pkt 24a ppkt vii otrzymuje brzmienie:

„(vii) od usługodawcy, któremu 
administrator wskaźnika referencyjnego 
zlecił na zasadzie outsourcingu 
gromadzenie danych zgodnie z art. 10, z 
wyjątkiem art. 10 ust. 3 lit. f), pod 
warunkiem że ten usługodawca otrzymuje 
dane w całości od podmiotu, o którym 
mowa w ppkt (i)–(vi);”

Or. en

Poprawka 105
Paul Tang

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. w art. 3 ust. 1 dodaje się punkt w 
brzmieniu:
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„1a) W ciągu czterech lat po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia podmioty 
opracowujące wskaźniki referencyjne 
dopilnowują, aby wszystkie opracowane 
według znormalizowanej metody, która 
zostanie opracowana przez Komisję w 
akcie delegowanym opublikowanym nie 
później niż dwa lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, i aby 
opublikowane wskaźniki referencyjne były 
w pełni dostosowane do wprowadzonych 
do prawa Unii zobowiązań wynikających z 
porozumienia klimatycznego z Paryża. 
Komisja rozważy również, w jaki sposób 
można dostosować wskaźniki referencyjne 
do innych czynników z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego.”

Or. en

Poprawka 106
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. w art. 11 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:

„f) do 2022 r. administrator krytycznych i 
znaczących wskaźników referencyjnych 
będzie wykorzystywał wyłącznie dane 
wejściowe, które są dostosowane do 
wprowadzonych do prawodawstwa UE
zobowiązań wynikających z porozumienia 
klimatycznego z Paryża.”;

Or. en

Poprawka 107
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyjaśnienie, w jaki sposób 
kluczowe elementy metody określone w lit.
a) odzwierciedlają czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych, które są 
zgodne z celami z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego lub które uwzględniają te 
cele;”;

d) wyjaśnienie, w jaki sposób 
kluczowe elementy metody określone w lit.
a) odzwierciedlają czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego, w tym kluczowe 
wskaźniki gospodarki o obiegu 
zamkniętym, takie jak emisje CO2, inne 
emisje, wpływ na różnorodność 
biologiczną, produkcję odpadów, 
wykorzystanie energii, odnawialnych 
źródeł energii, surowców, wody oraz 
bezpośrednie i pośrednie użytkowanie 
gruntów, które zostaną opracowane 
zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 16 
stycznia 2018 r. dotyczącym ram 
monitorowania gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

Or. en

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

Poprawka 108
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyjaśnienie, w jaki sposób 
kluczowe elementy metody określone w lit.
a) odzwierciedlają czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych, które są 
zgodne z celami z zakresu ochrony 

d) wyjaśnienie, w jaki sposób 
kluczowe elementy metody określone w lit.
a) odzwierciedlają czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych, które są
promowane jako zgodne z celami z
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środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego lub które uwzględniają te 
cele;”;

zakresu ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego lub jako 
uwzględniające te cele;”;

Or. en

Poprawka 109
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyjaśnienie, w jaki sposób 
kluczowe elementy metody określone w lit.
a) odzwierciedlają czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych, które są 
zgodne z celami z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego lub które uwzględniają te 
cele;”;

d) wyjaśnienie, w jaki sposób 
kluczowe elementy metody określone w lit.
a) odzwierciedlają czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych;”;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odzwierciedla potrzebę zwrócenia uwagi na kwestie ESG stanowiące integralny 
aspekt wszystkich transakcji gospodarczych w systemie finansowym, zamiast sprowadzania 
ich do niszy.

Poprawka 110
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) wyjaśnienie, w jaki sposób 
kluczowe elementy metody określone w lit.
a) odzwierciedlają czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych, które są 
zgodne z celami z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego lub które uwzględniają te 
cele;”;

d) wyjaśnienie, w jaki sposób 
kluczowe elementy metody określone w lit.
a) odzwierciedlają czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych;”;

Or. en

Poprawka 111
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „da) wyjaśnienie, w jaki sposób 
wskaźnik referencyjny lub rodzina 
wskaźników referencyjnych wpływa na 
klimat, w szczególności ich stopień 
dostosowania do celów porozumienia 
paryskiego;”;

Or. en

Poprawka 112
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) da) „informacje dotyczące stopnia 
dostosowania do celów porozumienia 
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paryskiego każdego wskaźnika 
referencyjnego lub rodziny wskaźników 
referencyjnych do celów porozumienia 
paryskiego;”;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odzwierciedla potrzebę zwrócenia uwagi na kwestie ESG stanowiące integralny 
aspekt wszystkich transakcji gospodarczych w systemie finansowym, zamiast sprowadzania 
ich do niszy.

Poprawka 113
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 49 w celu doprecyzowania minimalnej 
zawartości wyjaśnienia, o którym mowa w 
ust. 1 lit. d).”;

2a. Po przeprowadzeniu konsultacji z 
ESMA Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 49 w celu doprecyzowania minimalnej 
zawartości wyjaśnienia, o którym mowa w 
ust. 1 lit. d). Akty delegowane nie 
zmuszają administratorów wskaźników 
referencyjnych do ujawniania 
jakichkolwiek informacji, które mają 
charakter zastrzeżony lub poufny.

Or. en

Poprawka 114
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2a. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 49 w celu doprecyzowania minimalnej 
zawartości wyjaśnienia, o którym mowa w 
ust. 1 lit. d).”;

2a. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 49 w celu doprecyzowania minimalnej 
zawartości wyjaśnienia, o którym mowa w 
ust. 1 lit. d) niniejszego artykułu, oraz do 
aktualizowania wytycznych w sprawie 
oświadczenia dotyczącego wskaźnika 
referencyjnego, o którym mowa w art. 27 
w celu ujęcia odniesień do zagrożeń z 
zakresu ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego oraz 
wskaźników zrównoważonego rozwoju.”;

Or. en

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

Poprawka 115
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 49 w celu doprecyzowania minimalnej 
zawartości wyjaśnienia, o którym mowa w 
ust. 1 lit. d).”;

2a. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 49 w celu doprecyzowania minimalnej 
zawartości wyjaśnienia, o którym mowa w 
ust. 1 lit. d) i e) oraz standardowego 
formatu, który ma być używany.”;

Or. en

Poprawka 116
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne transformacji 
klimatycznej i ujemnego wpływu na 
emisyjność

Or. en

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

Poprawka 117
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
redukcji emisji netto

Or. en

(Niniejsza zmiana w definicji ma zastosowanie do całego wniosku)

Poprawka 118
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne dostosowane do 
porozumienia paryskiego i wskaźniki 
referencyjne transformacji klimatycznej

Or. en

Poprawka 119
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
transformacji klimatycznej

Or. en

Poprawka 120
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne wpływu na
środowisko

Or. en

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

Poprawka 121
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
ujemnych emisji dwutlenku węgla

Or. en

Poprawka 122
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Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
redukcji emisji netto

Or. en

Poprawka 123
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
transformacji klimatycznej

Or. en

Poprawka 124
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne wpływu na
środowisko

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)
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Poprawka 125
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Do opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność oraz 
przekazywania danych na ich potrzeby 
stosuje się wymogi określone w załączniku 
III, w uzupełnieniu do wymogów tytułu II, 
III i IV lub zamiast tych wymogów.

(1) Do opracowywania wskaźników 
referencyjnych transformacji klimatycznej 
lub ujemnego wpływu na emisyjność oraz 
przekazywania danych na ich potrzeby 
stosuje się wymogi określone w załączniku 
III, w uzupełnieniu do wymogów tytułu II, 
III i IV lub zamiast tych wymogów.

Or. en

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

Poprawka 126
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Do opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność oraz 
przekazywania danych na ich potrzeby 
stosuje się wymogi określone w załączniku 
III, w uzupełnieniu do wymogów tytułu II, 
III i IV lub zamiast tych wymogów.

(1) Do opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
ujemnych emisji dwutlenku węgla oraz 
przekazywania danych na ich potrzeby 
stosuje się wymogi określone w załączniku 
III, w uzupełnieniu do wymogów tytułu II, 
III i IV lub zamiast tych wymogów.

Or. en

Poprawka 127
Syed Kamall
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Do opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność oraz 
przekazywania danych na ich potrzeby 
stosuje się wymogi określone w załączniku 
III, w uzupełnieniu do wymogów tytułu II, 
III i IV lub zamiast tych wymogów.

(1) Do opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i redukcji 
emisji netto oraz przekazywania danych na 
ich potrzeby stosuje się wymogi określone 
w załączniku III, w uzupełnieniu do 
wymogów tytułu II, III i IV lub zamiast 
tych wymogów.

Or. en

Poprawka 128
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Do opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność oraz 
przekazywania danych na ich potrzeby 
stosuje się wymogi określone w załączniku 
III, w uzupełnieniu do wymogów tytułu II, 
III i IV lub zamiast tych wymogów.

(1) Do opracowywania wskaźników 
referencyjnych dostosowanych do 
porozumienia paryskiego i wskaźników 
referencyjnych transformacji klimatycznej
oraz przekazywania danych na ich 
potrzeby stosuje się wymogi określone w
załączniku III, w uzupełnieniu do 
wymogów tytułu II, III i IV lub zamiast 
tych wymogów.

Or. en

Poprawka 129
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
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Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Do opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność oraz 
przekazywania danych na ich potrzeby 
stosuje się wymogi określone w załączniku 
III, w uzupełnieniu do wymogów tytułu II, 
III i IV lub zamiast tych wymogów.

(1) Do opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
transformacji klimatycznej oraz 
przekazywania danych na ich potrzeby 
stosuje się wymogi określone w załączniku 
III, w uzupełnieniu do wymogów tytułu II, 
III i IV lub zamiast tych wymogów.

Or. en

Poprawka 130
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Do opracowywania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność oraz 
przekazywania danych na ich potrzeby 
stosuje się wymogi określone w załączniku 
III, w uzupełnieniu do wymogów tytułu II, 
III i IV lub zamiast tych wymogów.

(1) Do opracowywania wskaźników 
referencyjnych pozytywnego wpływu na
środowisko oraz przekazywania danych na 
ich potrzeby stosuje się wymogi określone 
w załączniku III, w uzupełnieniu do 
wymogów tytułu II, III i IV lub zamiast 
tych wymogów.

Or. en

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

Poprawka 131
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(2) Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 49 w celu doprecyzowania 
minimalnych norm dotyczących 
wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności i pozytywnego wpływu 
na emisyjność, w tym:

skreśla się

a) kryteriów wyboru aktywów bazowych, 
obejmujących w stosownych przypadkach 
kryteria wykluczenia aktywów;

b) kryteriów i metody ważenia aktywów
bazowych w ramach wskaźnika 
referencyjnego;

c) metody obliczania emisji dwutlenku 
węgla i oszczędności emisji dwutlenku 
węgla związanych z aktywami 
bazowymi.”;

Or. en

Uzasadnienie

Są to bardzo dalekosiężne decyzje, które nie powinny być podejmowane w drodze aktów 
delegowanych.

Poprawka 132
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3a (nowy) – artykuł 19 a – ustęp 2 – PI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Komisja jest uprawniona do
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 49 w celu doprecyzowania 
minimalnych norm dotyczących 
wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności i pozytywnego wpływu 
na emisyjność, w tym:

(2) Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 49 w celu doprecyzowania 
minimalnych norm dotyczących 
wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności i pozytywnego wpływu 
na emisyjność; należy zachować zgodność 
z parametrami zrównoważonego rozwoju i 
pozostawić administratorom wskaźników 
referencyjnych znaczną elastyczność w 
opracowywaniu wzoru obliczania swojej 



PE629.650v01-00 74/132 AM\1167632PL.docx

PL

metody. Minimalne normy powinny 
obejmować:

Or. fr

Poprawka 133
Lieve Wierinck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 49 w celu doprecyzowania 
minimalnych norm dotyczących 
wskaźników referencyjnych
niskoemisyjności i pozytywnego wpływu 
na emisyjność, w tym:

(2) Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 49 w celu doprecyzowania 
minimalnych norm dotyczących 
wskaźników referencyjnych transformacji 
klimatycznej i ujemnego wpływu na 
emisyjność, w tym:

Or. en

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

Poprawka 134
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 49 w celu doprecyzowania
minimalnych norm dotyczących 
wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności i pozytywnego wpływu 
na emisyjność, w tym:

(2) Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 49 w celu określenia minimalnych 
norm dotyczących tworzenia wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i redukcji 
emisji netto, w tym:

Or. en
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Poprawka 135
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 49 w celu doprecyzowania 
minimalnych norm dotyczących
wskaźników referencyjnych
niskoemisyjności i pozytywnego wpływu 
na emisyjność, w tym:

(2) Administrator wskaźnika 
referencyjnego transformacji klimatycznej 
lub ujemnych emisji dwutlenku węgla 
formalizuje, dokumentuje i podaje do 
publicznej wiadomości każdą metodę 
stosowaną do obliczania tych wskaźników 
referencyjnych, w tym:

Or. en

Poprawka 136
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 49 w celu doprecyzowania 
minimalnych norm dotyczących 
wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności i pozytywnego wpływu 
na emisyjność, w tym:

(2) Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 49 w celu doprecyzowania 
minimalnych norm dotyczących 
wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności i ujemnych emisji 
dwutlenku węgla, w tym:

Or. en

Poprawka 137
Molly Scott Cato
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 49 w celu doprecyzowania 
minimalnych norm dotyczących 
wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności i pozytywnego wpływu 
na emisyjność, w tym:

(2) Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 49 w celu doprecyzowania 
minimalnych norm dotyczących 
wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności i transformacji 
klimatycznej, w tym:

Or. en

Poprawka 138
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 49 w celu doprecyzowania 
minimalnych norm dotyczących 
wskaźników referencyjnych
niskoemisyjności i pozytywnego wpływu 
na emisyjność, w tym:

(2) Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 49 w celu doprecyzowania 
minimalnych norm dotyczących 
wskaźników referencyjnych pozytywnego 
wpływu na środowisko, w tym:

Or. en

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

Poprawka 139
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) metody obliczania emisji 
dwutlenku węgla i oszczędności emisji 
dwutlenku węgla związanych z aktywami 
bazowymi.;

c) opartych na faktach naukowych 
ram metodologicznych i ścieżki 
dekarbonizacji wybranej dla wskaźników 
referencyjnych; powiązanych wskaźników 
i progów stosowanych do wyboru, ważenia 
i wyłączenia działalności gospodarczej 
zgodnie ze ścieżką dekarbonizacji oraz do 
oceny narażenia aktywów bazowych na 
taką działalność gospodarczą;

Or. en

Poprawka 140
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) metody obliczania emisji 
dwutlenku węgla i oszczędności emisji 
dwutlenku węgla związanych z aktywami 
bazowymi.”;

c) metody obliczania emisji 
dwutlenku węgla, innych emisji, wpływu 
na różnorodność biologiczną, produkcję 
odpadów, wykorzystanie energii, 
odnawialnych źródeł energii, surowców, 
wody oraz bezpośrednie i pośrednie 
użytkowanie gruntów, związanych z 
aktywami bazowymi.”;

Or. en

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

Poprawka 141
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) metody obliczania emisji 
dwutlenku węgla i oszczędności emisji 
dwutlenku węgla związanych z aktywami 
bazowymi.”;

c) metody obliczania emisji gazów 
cieplarnianych, dwutlenku węgla i 
oszczędności emisji dwutlenku węgla 
związanych z aktywami bazowymi.”;

Or. en

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

Poprawka 142
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) metody obliczania emisji 
dwutlenku węgla i oszczędności emisji 
dwutlenku węgla związanych z aktywami 
bazowymi.;

c) ogólnych ram metodologicznych i 
ścieżki dekarbonizacji dla wskaźników 
referencyjnych.;

Or. en

Poprawka 143
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) porównania wybranych rodzajów 
działalności gospodarczej z systematyką 
unijną;

Or. en
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Poprawka 144
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Tytuł III – rozdział 3 a (nowy) – artykuł 19 a – punkt 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) standardowego formatu 
ujawnianych informacji wymaganych na 
mocy załącznika III.”

Or. en

Poprawka 145
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. art. 21 ust. 3 akapit ostatni 
otrzymuje brzmienie:

„Po upływie tego okresu właściwy organ 
dokonuje przeglądu swej decyzji w 
sprawie zobowiązania administratora do 
kontynuowania publikacji wskaźnika 
referencyjnego i może, w razie potrzeby, 
odpowiednio ten okres przedłużyć o nie 
dłużej niż kolejne 12 miesięcy. 
Maksymalny okres obowiązkowego 
administrowania nie przekracza ogółem 5 
lat.”;

Or. en

Poprawka 146
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 23 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. art. 23 ust. 6 akapit ostatni 
otrzymuje brzmienie:

„Maksymalny okres obowiązkowego 
przekazywania danych na podstawie 
akapitu pierwszego lit. a) i b) nie 
przekracza ogółem 5 lat.”;

Or. en

Poprawka 147
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do każdego wymogu 
określonego w ust. 2 oświadczenie 
dotyczące wskaźnika referencyjnego 
zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób 
odzwierciedlone zostały czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
opracowanego i opublikowanego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych, które są 
zgodne z celami z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego lub które uwzględniają te 
cele;

2a. W odniesieniu do każdego wymogu 
określonego w ust. 2 oświadczenie 
dotyczące wskaźnika referencyjnego 
zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób 
odzwierciedlone zostały czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
opracowanego i opublikowanego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych, w tym ich 
stopień dostosowania do celów 
porozumienia paryskiego. Informacje te 
powinny być ujawniane w 
znormalizowanym formacie, z 
oznaczonymi kolorami informacjami na 
temat stopnia dostosowania do 
porozumienia paryskiego.

Or. en
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Poprawka 148
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do każdego wymogu 
określonego w ust. 2 oświadczenie 
dotyczące wskaźnika referencyjnego 
zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób 
odzwierciedlone zostały czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
opracowanego i opublikowanego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych, które są 
zgodne z celami z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego lub które uwzględniają te 
cele;

2a. W odniesieniu do wymogów 
określonych w ust. 2 lit. b), c) i g)
oświadczenie dotyczące wskaźnika 
referencyjnego zawiera wyjaśnienie, w jaki 
sposób odzwierciedlone zostały czynniki z
zakresu ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego w ramach 
każdego opracowanego i opublikowanego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych, które są 
zgodne z celami z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego lub które uwzględniają te 
cele;

Or. fr

Poprawka 149
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do każdego wymogu 
określonego w ust. 2 oświadczenie 
dotyczące wskaźnika referencyjnego 
zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób 
odzwierciedlone zostały czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
opracowanego i opublikowanego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny
wskaźników referencyjnych, które są 

2a. W odniesieniu do każdego wymogu 
określonego w ust. 2 oświadczenie 
dotyczące wskaźnika referencyjnego 
zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób 
odzwierciedlone zostały czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w każdym 
opracowanym wskaźniku referencyjnym 
lub rodzinie wskaźników referencyjnych,
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zgodne z celami z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego lub które uwzględniają te 
cele;

w tym ich stopień dostosowania do celów 
porozumienia paryskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odzwierciedla potrzebę zwrócenia uwagi na kwestie ESG stanowiące integralny 
aspekt wszystkich transakcji gospodarczych w systemie finansowym, zamiast sprowadzania 
ich do niszy.

Poprawka 150
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do każdego wymogu 
określonego w ust. 2 oświadczenie 
dotyczące wskaźnika referencyjnego 
zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób 
odzwierciedlone zostały czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
opracowanego i opublikowanego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych, które są 
zgodne z celami z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego lub które uwzględniają te 
cele;

2a. W odniesieniu do każdego wymogu 
określonego w ust. 2 oświadczenie 
dotyczące wskaźnika referencyjnego 
zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób 
odzwierciedlone zostały czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
opracowanego i opublikowanego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych.

Or. en

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

Poprawka 151
Paul Tang

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do każdego wymogu 
określonego w ust. 2 oświadczenie 
dotyczące wskaźnika referencyjnego 
zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób 
odzwierciedlone zostały czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
opracowanego i opublikowanego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych, które są 
zgodne z celami z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego lub które uwzględniają te 
cele;

2a. W odniesieniu do każdego wymogu 
określonego w ust. 2 oświadczenie 
dotyczące wskaźnika referencyjnego 
zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób 
odzwierciedlone zostały czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
opracowanego i opublikowanego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych.

Or. en

Poprawka 152
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do każdego wymogu 
określonego w ust. 2 oświadczenie 
dotyczące wskaźnika referencyjnego 
zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób 
odzwierciedlone zostały czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego
opracowanego i opublikowanego
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych, które są 
zgodne z celami z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego lub które uwzględniają te 
cele;

2a. W odniesieniu do każdego wymogu 
określonego w ust. 2 oświadczenie 
dotyczące wskaźnika referencyjnego 
zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób 
odzwierciedlone zostały czynniki z zakresu 
ochrony środowiska, polityki społecznej i
ładu korporacyjnego w ramach każdego 
wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych, które są
promowane jako zgodne z celami z
zakresu ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego lub
uwzględniające te cele;
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Or. en

Poprawka 153
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 27 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 49 w celu doprecyzowania 
informacji, o których mowa w ust. 2a.

skreśla się

Or. en

Poprawka 154
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 27 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 49 w celu doprecyzowania 
informacji, o których mowa w ust. 2a.

2b. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 49 w celu doprecyzowania 
informacji, o których mowa w ust. 2a, do 
aktualizowania wytycznych w sprawie 
oświadczenia dotyczącego wskaźnika 
referencyjnego w celu ujęcia zagrożeń i 
wskaźników dotyczących zrównoważonego 
rozwoju i odniesień do nich.

Or. en

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

Poprawka 155
Molly Scott Cato
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 27 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 49 w celu doprecyzowania 
informacji, o których mowa w ust. 2a.

2b. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 49 w celu doprecyzowania 
informacji, o których mowa w ust. 2a oraz 
znormalizowanych formatów ich 
przedstawiania.

Or. en

Poprawka 156
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 51 – ustępy od 1 do 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. w art. 51 wprowadza się 
następujące zmiany:

„a) w ust. 1 datę »1 stycznia 2020 r.« 
zastępuje się datą »1 stycznia 2022 r.«;

b) w ust. 2 datę »1 stycznia 2020 r.« 
zastępuje się datą »1 stycznia 2022 r.«;

c) w ust. 3 datę »1 stycznia 2020 r.« 
zastępuje się datą »1 stycznia 2022 r.«;

d) w ust. 4 datę »1 stycznia 2020 r.« 
zastępuje się datą »1 stycznia 2022 r.«;

e) w ust. 5 datę »1 stycznia 2020 r.« 
zastępuje się datą »1 stycznia 2022 r.«;”

Or. en

Poprawka 157
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Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 51 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do art. 51 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

„4a. Istniejący wskaźnik referencyjny 
uznawany za kluczowy w akcie 
wykonawczym przyjętym przez Komisję 
zgodnie z art. 20, który nie spełnia 
wymogów w celu uzyskania zezwolenia 
zgodnie z art. 34 niniejszego 
rozporządzenia do dnia 1 stycznia 2020 r., 
może być stosowany, jeśli właściwy organ 
uzna, że przerwanie jego stosowania 
wpłynęłoby na stabilność finansową, do 
dnia 31 grudnia 2021 r.”;

Or. en

Poprawka 158
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 51 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do art. 51 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

„4a. Istniejący wskaźnik referencyjny 
uznawany za kluczowy w akcie 
wykonawczym przyjętym przez Komisję 
Europejską zgodnie z art. 20 może być 
stosowany w istniejących i nowych 
instrumentach finansowych, umowach 
finansowych lub pomiarach wydajności 
funduszy inwestycyjnych do dnia 31 
grudnia 2021 r.”;
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Or. en

Uzasadnienie

Niektóre powszechnie stosowane kluczowe wskaźniki referencyjne nie są jeszcze zgodne z 
rozporządzeniem w sprawie wskaźników referencyjnych. Wycofanie ich przed udostępnieniem 
zamienników może spowodować poważne zakłócenia na rynku. W związku z tym należy 
zapewnić przedłużenie o dwa lata.

Poprawka 159
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 54 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do art. 54 dodaje się ustęp w 
brzmoieniu:

„3a. Po wejściu w życie kompleksowych i 
szczegółowych ram w zakresie 
zrównoważonych inwestycji, których 
pierwszy element stanowi [rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje], Komisja 
opublikuje bez nieuzasadnionej zwłoki 
sprawozdanie z wykonalności 
uwzględnienia przepisów rozporządzenia 
(UE) 2016/1011 dotyczących „wskaźnika 
referencyjnego zrównoważonego 
rozwoju” lub „wskaźnika ESG” na 
podstawie ram zrównoważonych 
inwestycji. Sprawozdanie to zostanie 
przesłane Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. Komisja w stosownych 
przypadkach przedstawia towarzyszące 
wnioski.”;

Or. en

Poprawka 160
Neena Gill
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 59 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W celu zapewnienia spójności i pewności 
prawa w przyszłości konieczne jest, aby w 
momencie wejścia w życie rozporządzenia 
w sprawie systematyki UE istniała 
spójność między tymi dwoma tekstami.

Or. en

Poprawka 161
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 59 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie
następnego dnia po jego opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie
12 miesięcy po opublikowaniu aktów 
delegowanych przewidzianych w
niniejszym rozporządzeniu.

Or. fr

Poprawka 162
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – podtytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne transformacji 
klimatycznej i ujemnego wpływu na 
emisyjność

Or. en

Poprawka 163
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – podtytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
redukcji emisji netto

Or. en

Poprawka 164
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – podtytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne dostosowane do 
porozumienia paryskiego i wskaźniki 
referencyjne transformacji klimatycznej

Or. en

Poprawka 165
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – podtytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
transformacji klimatycznej
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Or. en

Poprawka 166
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – podtytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
ujemnych emisji dwutlenku węgla

Or. en

Poprawka 167
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – podtytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne wpływu na
środowisko

Or. en

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

Poprawka 168
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – podtytuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metoda obliczania wskaźników
referencyjnych niskoemisyjności

Metoda obliczania wskaźników
pozytywnego wpływu na środowisko

Or. en
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Poprawka 169
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – podtytuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metoda obliczania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności

Metoda obliczania wskaźników 
referencyjnych transformacji klimatycznej

Or. en

Poprawka 170
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – podtytuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metoda obliczania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności

Ujawnienia dotyczące wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności

Or. en

Poprawka 171
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator wskaźnika 
referencyjnego niskoemisyjności
formalizuje, dokumentuje i podaje do 
publicznej wiadomości każdą metodę 
stosowaną do obliczania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności, 
przedstawiając następujące elementy:

1. Administrator wskaźnika 
referencyjnego pozytywnego wpływu na 
środowisko formalizuje, dokumentuje i
podaje do publicznej wiadomości każdą 
metodę stosowaną do obliczania wpływu 
na środowisko netto w oparciu o 
wskaźniki gospodarki o obiegu 
zamkniętym, przedstawiając następujące 
elementy:

Or. en
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Poprawka 172
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator wskaźnika 
referencyjnego niskoemisyjności 
formalizuje, dokumentuje i podaje do 
publicznej wiadomości każdą metodę 
stosowaną do obliczania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności, 
przedstawiając następujące elementy:

1. Administrator wskaźnika 
referencyjnego niskoemisyjności lub 
wskaźnika referencyjnego redukcji emisji 
netto formalizuje, dokumentuje i podaje do 
publicznej wiadomości każdą metodę 
stosowaną do obliczania tych wskaźników 
referencyjnych, przedstawiając następujące 
elementy:

Or. en

Poprawka 173
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator wskaźnika 
referencyjnego niskoemisyjności
formalizuje, dokumentuje i podaje do 
publicznej wiadomości każdą metodę 
stosowaną do obliczania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności, 
przedstawiając następujące elementy:

1. Administrator wskaźnika 
referencyjnego transformacji klimatycznej
formalizuje, dokumentuje i podaje do 
publicznej wiadomości każdą metodę 
stosowaną do obliczania wskaźników 
referencyjnych transformacji 
klimatycznej, przedstawiając następujące 
elementy:

Or. en

Poprawka 174
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator wskaźnika 
referencyjnego niskoemisyjności
formalizuje, dokumentuje i podaje do 
publicznej wiadomości każdą metodę 
stosowaną do obliczania wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności, 
przedstawiając następujące elementy:

1. Administrator wskaźnika 
referencyjnego dostosowanego do 
porozumienia paryskiego formalizuje, 
dokumentuje i podaje do publicznej 
wiadomości każdą metodę stosowaną do 
obliczania wskaźników referencyjnych
dostosowanych do porozumienia 
paryskiego, przedstawiając następujące 
elementy:

Or. en

Poprawka 175
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykaz aktywów bazowych, które są 
wykorzystywane do obliczenia wskaźnika 
referencyjnego niskoemisyjności;

skreśla się

Or. en

Poprawka 176
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykaz aktywów bazowych, które są 
wykorzystywane do obliczenia wskaźnika 
referencyjnego niskoemisyjności;

skreśla się

Or. en

Poprawka 177
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Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykaz aktywów bazowych, które są 
wykorzystywane do obliczenia wskaźnika 
referencyjnego niskoemisyjności;

a) wykaz aktywów bazowych, które są 
wykorzystywane do obliczenia wskaźnika 
referencyjnego pozytywnego wpływu netto;

Or. en

Poprawka 178
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykaz aktywów bazowych, które są 
wykorzystywane do obliczenia wskaźnika 
referencyjnego niskoemisyjności;

a) wykaz aktywów bazowych, które są 
wykorzystywane do obliczenia wskaźnika 
referencyjnego dostosowanego do 
porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 179
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie 2016/1011
Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkie kryteria i metody, w tym 
czynniki decydujące o wyborze, 
współczynniki ważenia, mierniki i
wskaźniki zastępcze, stosowane do 
obliczenia wskaźnika referencyjnego;

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

To informacje szczególnie chronione, w odniesieniu do których nie powinno być obowiązku 
publicznego ujawniania.

Poprawka 180
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkie kryteria i metody, w tym 
czynniki decydujące o wyborze, 
współczynniki ważenia, mierniki i
wskaźniki zastępcze, stosowane do 
obliczenia wskaźnika referencyjnego;

b) wszystkie kryteria i metody, w tym 
czynniki decydujące o wyborze i 
wykluczeniu, współczynniki ważenia, 
mierniki i wskaźniki zastępcze, stosowane
w metodzie opracowywania wskaźnika 
referencyjnego;

Or. en

Poprawka 181
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kryteria wyłączenia aktywów lub 
przedsiębiorstw związanych z poziomem 
śladu węglowego lub poziomem rezerw 
paliw kopalnych, które nie spełniają 
kryteriów włączenia do wskaźnika 
referencyjnego niskoemisyjności;

skreśla się

Or. en

Poprawka 182
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kryteria wyłączenia aktywów lub 
przedsiębiorstw związanych z poziomem 
śladu węglowego lub poziomem rezerw 
paliw kopalnych, które nie spełniają 
kryteriów włączenia do wskaźnika 
referencyjnego niskoemisyjności;

c) kryteria wyłączenia aktywów lub 
przedsiębiorstw związanych z poziomem 
śladu węglowego lub poziomem rezerw 
paliw kopalnych, które nie spełniają 
kryteriów włączenia do wskaźnika 
referencyjnego transformacji 
klimatycznej;

Or. en

Poprawka 183
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kryteria wyłączenia aktywów lub 
przedsiębiorstw związanych z poziomem 
śladu węglowego lub poziomem rezerw 
paliw kopalnych, które nie spełniają 
kryteriów włączenia do wskaźnika 
referencyjnego niskoemisyjności;

c) kryteria wyłączenia aktywów lub 
przedsiębiorstw związanych z poziomem 
śladu węglowego lub poziomem rezerw 
paliw kopalnych, które nie spełniają 
kryteriów włączenia do wskaźnika 
referencyjnego dostosowanego do 
porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 184
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kryteria wyłączenia aktywów lub 
przedsiębiorstw związanych z poziomem 
śladu węglowego lub poziomem rezerw 
paliw kopalnych, które nie spełniają 
kryteriów włączenia do wskaźnika 
referencyjnego niskoemisyjności;

c) kryteria wyłączenia aktywów lub 
przedsiębiorstw związanych z negatywnym 
wpływem na środowisko netto, które nie 
spełniają zatem kryteriów włączenia do 
wskaźnika referencyjnego pozytywnego 
wpływu;
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Or. en

Poprawka 185
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kryteria i metody pomiaru w
ramach wskaźnika referencyjnego 
niskoemisyjności śladu węglowego i
oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi w portfelu 
wskaźnika;

d) oparte na faktach naukowych 
ramy metodologiczne i ścieżka 
dekarbonizacji wybrana dla wskaźników 
referencyjnych; powiązane wskaźniki i 
progi stosowane do wyboru, ważenia i 
wyłączenia działalności gospodarczej 
zgodnie ze ścieżką dekarbonizacji oraz do 
oceny narażenia aktywów bazowych na 
taką działalność gospodarczą;

Or. en

Poprawka 186
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kryteria i metody pomiaru w
ramach wskaźnika referencyjnego 
niskoemisyjności śladu węglowego i
oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi w portfelu 
wskaźnika;

d) ramy metodologiczne i ścieżka 
dekarbonizacji wybrana dla wskaźników 
referencyjnych oraz wskaźniki i progi 
stosowane do wyboru, ważenia i 
wyłączenia działalności gospodarczej 
zgodnie ze ścieżką dekarbonizacji oraz do 
oceny narażenia aktywów bazowych na 
taką działalność gospodarczą;

Or. en

Poprawka 187
Syed Kamall
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kryteria i metody pomiaru w
ramach wskaźnika referencyjnego
niskoemisyjności śladu węglowego i
oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi w portfelu 
wskaźnika;

d) sposób pomiaru w ramach 
wskaźnika referencyjnego odpowiednio 
emisji dwutlenku węgla lub oszczędności 
emisji związanych z aktywami bazowymi;

Or. en

Poprawka 188
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kryteria i metody pomiaru w
ramach wskaźnika referencyjnego
niskoemisyjności śladu węglowego i
oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi w portfelu 
wskaźnika;

d) kryteria i metody pomiaru w
ramach wskaźnika referencyjnego
transformacji klimatycznej śladu 
węglowego i oszczędności emisji 
związanych z aktywami bazowymi w
portfelu wskaźnika;

Or. en

Poprawka 189
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kryteria i metody pomiaru w
ramach wskaźnika referencyjnego
niskoemisyjności śladu węglowego i
oszczędności emisji związanych z
aktywami bazowymi w portfelu 
wskaźnika;

d) kryteria i metody pomiaru w
ramach wskaźnika referencyjnego
pozytywnego wpływu na środowisko 
oddziaływania na środowisko związanego
z aktywami bazowymi w portfelu 
wskaźnika;
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Or. en

Poprawka 190
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) porównanie wybranych rodzajów 
działalności gospodarczej z systematyką 
unijną;

Or. en

Poprawka 191
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) błąd odwzorowania pomiędzy 
wskaźnikiem referencyjnym 
niskoemisyjności a indeksem 
macierzystym;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie odzwierciedla ekologiczne przedefiniowanie „wskaźników referencyjnych 
niskoemisyjności” w sposób, który nie odwołuje się do porównania z indeksem macierzystym.

Poprawka 192
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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e) błąd odwzorowania pomiędzy 
wskaźnikiem referencyjnym 
niskoemisyjności a indeksem 
macierzystym;

skreśla się

Or. en

Poprawka 193
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera e
Rozporządzenie 2016/1011
Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) błąd odwzorowania pomiędzy 
wskaźnikiem referencyjnym 
niskoemisyjności a indeksem 
macierzystym;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Błąd odwzorowania nie jest częścią metody, a raczej rezultatem metody.

Poprawka 194
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) błąd odwzorowania pomiędzy 
wskaźnikiem referencyjnym
niskoemisyjności a indeksem 
macierzystym;

e) jeśli wskaźnik referencyjny 
odwzorowuje macierzysty wskaźnik 
referencyjny, błąd odwzorowania 
pomiędzy wskaźnikiem referencyjnym
transformacji klimatycznej a indeksem 
macierzystym;

Or. en
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Poprawka 195
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) błąd odwzorowania pomiędzy 
wskaźnikiem referencyjnym
niskoemisyjności a indeksem 
macierzystym;

e) błąd odwzorowania pomiędzy 
wskaźnikiem referencyjnym pozytywnego 
wpływu na środowisko a indeksem 
macierzystym;

Or. en

Poprawka 196
Lieve Wierinck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) błąd odwzorowania pomiędzy 
wskaźnikiem referencyjnym
niskoemisyjności a indeksem 
macierzystym;

e) błąd odwzorowania pomiędzy 
wskaźnikiem referencyjnym transformacji 
klimatycznej a indeksem macierzystym;

Or. en

Poprawka 197
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) błąd odwzorowania pomiędzy 
wskaźnikiem referencyjnym
niskoemisyjności a indeksem 
macierzystym;

e) błąd odwzorowania pomiędzy 
wskaźnikiem referencyjnym
dostosowanym do porozumienia 
paryskiego a indeksem macierzystym;
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Or. en

Poprawka 198
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) pozytywną zmianę wag aktywów 
niskoemisyjnych we wskaźniku 
referencyjnym niskoemisyjności w
stosunku do indeksu macierzystego oraz 
wyjaśnienie, dlaczego zmiana wag jest 
konieczna, aby odzwierciedlić wybrane 
cele wskaźnika referencyjnego 
niskoemisyjności;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

To skreślenie jest częścią starań, aby wyeliminować z wniosku Komisji przepisy, które 
zmuszają podmioty zapewniające indeksy do trzymania się tylko jednej – przestarzałej –
metody.

Poprawka 199
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) pozytywną zmianę wag aktywów 
niskoemisyjnych we wskaźniku 
referencyjnym niskoemisyjności w
stosunku do indeksu macierzystego oraz 
wyjaśnienie, dlaczego zmiana wag jest 
konieczna, aby odzwierciedlić wybrane 
cele wskaźnika referencyjnego
niskoemisyjności;

f) jeśli wskaźnik referencyjny 
odwzorowuje macierzysty wskaźnik 
referencyjny, pozytywną zmianę wag 
aktywów niskoemisyjnych i aktywów o 
niskiej emisji gazów cieplarnianych we 
wskaźniku referencyjnym transformacji 
klimatycznej w stosunku do indeksu 
macierzystego oraz wyjaśnienie, dlaczego 
zmiana wag jest konieczna, aby 
odzwierciedlić wybrane cele wskaźnika 
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referencyjnego transformacji 
klimatycznej;

Or. en

Poprawka 200
Lieve Wierinck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) pozytywną zmianę wag aktywów 
niskoemisyjnych we wskaźniku 
referencyjnym niskoemisyjności w
stosunku do indeksu macierzystego oraz 
wyjaśnienie, dlaczego zmiana wag jest 
konieczna, aby odzwierciedlić wybrane 
cele wskaźnika referencyjnego
niskoemisyjności;

f) pozytywną zmianę wag aktywów 
niskoemisyjnych i aktywów o niskiej 
emisji gazów cieplarnianych we 
wskaźniku referencyjnym transformacji 
klimatycznej w stosunku do indeksu 
macierzystego oraz wyjaśnienie, dlaczego 
zmiana wag jest konieczna, aby 
odzwierciedlić wybrane cele wskaźnika 
referencyjnego transformacji 
klimatycznej;

Or. en

Poprawka 201
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) pozytywną zmianę wag aktywów
niskoemisyjnych we wskaźniku 
referencyjnym niskoemisyjności w
stosunku do indeksu macierzystego oraz 
wyjaśnienie, dlaczego zmiana wag jest 
konieczna, aby odzwierciedlić wybrane 
cele wskaźnika referencyjnego
niskoemisyjności;

f) pozytywną zmianę wag aktywów o 
pozytywnym wpływie na środowisko we 
wskaźniku referencyjnym w stosunku do 
indeksu macierzystego oraz wyjaśnienie, 
dlaczego zmiana wag jest konieczna, aby 
odzwierciedlić wybrane cele wskaźnika 
referencyjnego pozytywnego wpływu;

Or. en
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Poprawka 202
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) pozytywną zmianę wag aktywów 
niskoemisyjnych we wskaźniku 
referencyjnym niskoemisyjności w
stosunku do indeksu macierzystego oraz 
wyjaśnienie, dlaczego zmiana wag jest 
konieczna, aby odzwierciedlić wybrane 
cele wskaźnika referencyjnego
niskoemisyjności;

f) pozytywną zmianę wag aktywów 
niskoemisyjnych we wskaźniku 
referencyjnym dostosowanym do 
porozumienia paryskiego w stosunku do 
indeksu macierzystego oraz wyjaśnienie, 
dlaczego zmiana wag jest konieczna, aby 
odzwierciedlić wybrane cele wskaźnika 
referencyjnego dostosowanego do 
porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 203
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) pozytywną zmianę wag aktywów 
niskoemisyjnych we wskaźniku 
referencyjnym niskoemisyjności w
stosunku do indeksu macierzystego oraz
wyjaśnienie, dlaczego zmiana wag jest 
konieczna, aby odzwierciedlić wybrane 
cele wskaźnika referencyjnego
niskoemisyjności;

f) jeśli wskaźnik referencyjny 
posiada powiązany indeks macierzysty, w 
oparciu o który jest alternatywnie ważony,
wyjaśnienie, dlaczego zmiana wag jest 
konieczna, aby odzwierciedlić wybrane 
cele wskaźnika referencyjnego;

Or. en

Poprawka 204
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – punkt 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) stosunek wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 
we wskaźniku referencyjnym 
niskoemisyjności do wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 
w indeksie macierzystym;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

To skreślenie jest częścią starań, aby wyeliminować z wniosku Komisji przepisy, które 
zmuszają podmioty zapewniające indeksy do trzymania się tylko jednej – przestarzałej –
metody.

Poprawka 205
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) stosunek wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 
we wskaźniku referencyjnym 
niskoemisyjności do wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 
w indeksie macierzystym;

skreśla się

Or. en

Poprawka 206
Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) stosunek wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 

g) jeśli wskaźnik referencyjny 
odwzorowuje macierzysty wskaźnik 
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we wskaźniku referencyjnym
niskoemisyjności do wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 
w indeksie macierzystym;

referencyjny, stosunek wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 
we wskaźniku referencyjnym
transformacji klimatycznej do wartości 
rynkowej papierów wartościowych 
uwzględnianych w indeksie macierzystym;

Or. en

Poprawka 207
Lieve Wierinck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) stosunek wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 
we wskaźniku referencyjnym
niskoemisyjności do wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 
w indeksie macierzystym;

g) stosunek wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 
we wskaźniku referencyjnym
transformacji klimatycznej do wartości 
rynkowej papierów wartościowych 
uwzględnianych w indeksie macierzystym;

Or. en

Poprawka 208
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) stosunek wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 
we wskaźniku referencyjnym
niskoemisyjności do wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 
w indeksie macierzystym;

g) stosunek wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 
we wskaźniku referencyjnym pozytywnego 
wpływu do wartości rynkowej papierów 
wartościowych uwzględnianych w indeksie 
macierzystym;

Or. en
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Poprawka 209
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) stosunek wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 
we wskaźniku referencyjnym
niskoemisyjności do wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 
w indeksie macierzystym;

g) stosunek wartości rynkowej 
papierów wartościowych uwzględnianych 
we wskaźniku referencyjnym
dostosowanym do porozumienia 
paryskiego do wartości rynkowej papierów 
wartościowych uwzględnianych w indeksie 
macierzystym;

Or. en

Poprawka 210
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h
Rozporządzenie 2016/1011
Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) rodzaj i źródło danych 
wejściowych, na podstawie których 
dokonuje się wyboru aktywów 
przedsiębiorstw kwalifikujących się do 
wskaźnika referencyjnego 
niskoemisyjności, w tym:

skreśla się

(i) emisje ze źródeł, które są kontrolowane 
przez przedsiębiorstwo;

(ii) emisje pochodzące ze zużycia nabytej 
energii elektrycznej, pary lub innych 
źródeł energii generowanych w
przedsiębiorstwach wyższego szczebla;

(iii) emisje, które są rezultatem 
działalności przedsiębiorstwa, ale które 
nie są bezpośrednio kontrolowane przez 
przedsiębiorstwo;

(iv) emisje, które nadal by istniały, gdyby 
produkty lub usługi przedsiębiorstwa 
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zostały zastąpione przez substytuty 
emitujące mniej dwutlenku węgla 
(„oszczędności emisji”);

(v) czy dane wejściowe uwzględniają 
metody oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji określone w pkt 2 
lit. a) i b) zalecenia Komisji 2013/179/UE;

Or. en

Uzasadnienie

To informacje szczególnie chronione, w odniesieniu do których nie powinno być obowiązku 
publicznego ujawniania.

Poprawka 211
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) rodzaj i źródło danych 
wejściowych, na podstawie których 
dokonuje się wyboru aktywów 
przedsiębiorstw kwalifikujących się do
wskaźnika referencyjnego
niskoemisyjności, w tym:

h) rodzaj i źródło danych wejściowych
oraz sposób ich wykorzystania w ramach 
metody dotyczącej wskaźnika 
referencyjnego w celu określenia wyboru,
wykluczenia lub ponownego ustalenia 
wagi aktywów bazowych, w tym:

Or. en

Poprawka 212
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) rodzaj i źródło danych 
wejściowych, na podstawie których 
dokonuje się wyboru aktywów 
przedsiębiorstw kwalifikujących się do 

h) rodzaj i źródło danych 
wejściowych, na podstawie których 
dokonuje się wyboru aktywów 
przedsiębiorstw kwalifikujących się do 



AM\1167632PL.docx 109/132 PE629.650v01-00

PL

wskaźnika referencyjnego
niskoemisyjności, w tym:

wskaźnika referencyjnego pozytywnego 
wpływu na środowisko, w tym:

Or. en

Poprawka 213
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) rodzaj i źródło danych 
wejściowych, na podstawie których 
dokonuje się wyboru aktywów 
przedsiębiorstw kwalifikujących się do 
wskaźnika referencyjnego
niskoemisyjności, w tym:

h) rodzaj i źródło danych 
wejściowych, na podstawie których 
dokonuje się wyboru aktywów 
przedsiębiorstw kwalifikujących się do 
wskaźnika referencyjnego transformacji 
klimatycznej, w tym:

Or. en

Poprawka 214
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) rodzaj i źródło danych 
wejściowych, na podstawie których 
dokonuje się wyboru aktywów 
przedsiębiorstw kwalifikujących się do 
wskaźnika referencyjnego
niskoemisyjności, w tym:

h) rodzaj i źródło danych 
wejściowych, na podstawie których 
dokonuje się wyboru aktywów 
przedsiębiorstw kwalifikujących się do 
wskaźnika referencyjnego dostosowanego 
do porozumienia paryskiego:

Or. en

Poprawka 215
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – punkt 1 – litera h – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) rodzaj i źródło danych 
wejściowych, na podstawie których 
dokonuje się wyboru aktywów 
przedsiębiorstw kwalifikujących się do 
wskaźnika referencyjnego 
niskoemisyjności, w tym:

h) rodzaj i źródło danych 
wejściowych, na podstawie których 
dokonuje się wyboru aktywów 
przedsiębiorstw kwalifikujących się do 
wskaźnika referencyjnego 
niskoemisyjności;

Or. en

Uzasadnienie

Te wymogi dotyczące ujawniania wskazują konkretną metodę, która jest obecnie nieaktualna.

Poprawka 216
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje ze źródeł, które są 
kontrolowane przez przedsiębiorstwo;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Te wymogi dotyczące ujawniania wskazują konkretną metodę, która jest obecnie nieaktualna.

Poprawka 217
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje ze źródeł, które są 
kontrolowane przez przedsiębiorstwo;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 218
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje ze źródeł, które są 
kontrolowane przez przedsiębiorstwo;

(i) emisje dwutlenku węgla 
pochodzące ze źródeł, które są 
kontrolowane przez przedsiębiorstwo
związane z aktywami bazowymi;

Or. en

Poprawka 219
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt i
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje ze źródeł, które są 
kontrolowane przez przedsiębiorstwo;

(i) emisje pochodzące ze źródeł, które 
są kontrolowane przez przedsiębiorstwo
emitujące lub związane z aktywami 
bazowymi;

Or. fr

Poprawka 220
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) emisje pochodzące ze zużycia 
nabytej energii elektrycznej, pary lub 

skreśla się
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innych źródeł energii generowanych w
przedsiębiorstwach wyższego szczebla;

Or. en

Poprawka 221
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) emisje pochodzące ze zużycia 
nabytej energii elektrycznej, pary lub 
innych źródeł energii generowanych w
przedsiębiorstwach wyższego szczebla;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Te wymogi dotyczące ujawniania wskazują konkretną metodę, która jest obecnie nieaktualna.

Poprawka 222
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) emisje pochodzące ze zużycia 
nabytej energii elektrycznej, pary lub 
innych źródeł energii generowanych w
przedsiębiorstwach wyższego szczebla;

(ii) emisje pochodzące ze zużycia 
nabytej energii elektrycznej, pary lub 
innych źródeł energii generowanych w
przedsiębiorstwach wyższego szczebla
związanych z aktywami bazowymi;

Or. en

Poprawka 223
Matt Carthy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) emisje, które są rezultatem 
działalności przedsiębiorstwa, ale które 
nie są bezpośrednio kontrolowane przez 
przedsiębiorstwo;

skreśla się

Or. en

Poprawka 224
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) emisje, które są rezultatem 
działalności przedsiębiorstwa, ale które 
nie są bezpośrednio kontrolowane przez 
przedsiębiorstwo;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Te wymogi dotyczące ujawniania wskazują konkretną metodę, która jest obecnie nieaktualna.

Poprawka 225
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) emisje, które są rezultatem 
działalności przedsiębiorstwa, ale które nie 
są bezpośrednio kontrolowane przez 
przedsiębiorstwo;

(iii) emisje, które są rezultatem 
działalności przedsiębiorstwa związanego z 
aktywami bazowymi, ale które nie są 
bezpośrednio kontrolowane przez 
przedsiębiorstwo, jeśli są one 
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uwzględnione w metodzie dotyczącej 
wskaźnika referencyjnego;

Or. en

Poprawka 226
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) emisje, które są rezultatem 
działalności przedsiębiorstwa, ale które nie 
są bezpośrednio kontrolowane przez 
przedsiębiorstwo;

(iii) w stosownych przypadkach i gdy 
dostępne są dane, emisje, które są 
rezultatem działalności przedsiębiorstwa, 
ale które nie są bezpośrednio kontrolowane 
przez przedsiębiorstwo;

Or. fr

Poprawka 227
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) emisje, które nadal by istniały, 
gdyby produkty lub usługi 
przedsiębiorstwa zostały zastąpione przez 
substytuty emitujące mniej dwutlenku 
węgla („oszczędności emisji”);

skreśla się

Or. en

Poprawka 228
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt iv
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) emisje, które nadal by istniały, 
gdyby produkty lub usługi 
przedsiębiorstwa zostały zastąpione przez 
substytuty emitujące mniej dwutlenku 
węgla („oszczędności emisji”);

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Te wymogi dotyczące ujawniania wskazują konkretną metodę, która jest obecnie nieaktualna.

Poprawka 229
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) emisje, które nadal by istniały, 
gdyby produkty lub usługi 
przedsiębiorstwa zostały zastąpione przez 
substytuty emitujące mniej dwutlenku 
węgla („oszczędności emisji”);

skreśla się

Or. en

Poprawka 230
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt iv
Rozporządzenie (UE) 201/1011
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) emisje, które nadal by istniały, 
gdyby produkty lub usługi 
przedsiębiorstwa zostały zastąpione przez 
substytuty emitujące mniej dwutlenku 
węgla („oszczędności emisji”);

(iv) w stosownych przypadkach i gdy 
dostępne są dane, emisje, które nadal by 
istniały, gdyby produkty lub usługi 
przedsiębiorstwa zostały zastąpione przez 
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substytuty emitujące mniej dwutlenku 
węgla („oszczędności emisji”);

Or. fr

Poprawka 231
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) czy dane wejściowe uwzględniają 
metody oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji określone w pkt 2 
lit. a) i b) zalecenia Komisji 2013/179/UE;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Te wymogi dotyczące ujawniania wskazują konkretną metodę, która jest obecnie nieaktualna.

Poprawka 232
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) czy dane wejściowe uwzględniają 
metody oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji określone w pkt 2 
lit. a) i b) zalecenia Komisji 2013/179/UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 233
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) czy dane wejściowe uwzględniają
metody oznaczania śladu środowiskowego 
produktów i organizacji określone w pkt 2 
lit. a) i b) zalecenia Komisji 2013/179/UE;

(v) czy dane wejściowe uwzględniają
globalne normy takie jak TCFD (Grupa 
Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji 
Finansowych Związanych z Klimatem);

Or. en

Poprawka 234
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) wpływ obliczany w oparciu o inne 
wskaźniki gospodarki o obiegu 
zamkniętym poza emisjami CO2 
opracowane zgodnie z komunikatem 
Komisji z dnia 16 stycznia 2018 r. 
dotyczącym ram monitorowania 
gospodarki o obiegu zamkniętym oraz 
komunikatem Komisji z dnia 2 grudnia 
2015 r. zatytułowanym „Zamknięcie 
obiegu – plan działania UE dotyczący 
gospodarki o obiegu zamkniętym”, z 
uwzględnieniem innych emisji, wpływu na 
różnorodność biologiczną, produkcję 
odpadów, wykorzystanie energii, 
odnawialnych źródeł energii, surowców, 
wody oraz bezpośrednie i pośrednie 
użytkowanie gruntów.

Or. en

Poprawka 235
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt v a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) zakładane emisje przedsiębiorstwa;

Or. fr

Poprawka 236
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) całkowita ekspozycja z tytułu śladu 
węglowego portfela indeksu oraz 
szacowany wpływ strategii 
niskoemisyjności realizowanej przez
wskaźnik referencyjny na łagodzenie 
zmiany klimatu;

i) jeśli wskaźnik referencyjny posiada 
powiązany indeks macierzysty, w oparciu 
o który jest alternatywnie ważony na
podstawie emisji dwutlenku węgla, 
różnica w emisjach dwutlenku węgla 
między wskaźnikiem referencyjnym a 
indeksem macierzystym;

Or. en

Poprawka 237
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) całkowita ekspozycja z tytułu śladu 
węglowego portfela indeksu oraz 
szacowany wpływ strategii
niskoemisyjności realizowanej przez 
wskaźnik referencyjny na łagodzenie 
zmiany klimatu;

i) całkowita ekspozycja z tytułu śladu 
węglowego portfela indeksu oraz 
szacowany wpływ strategii transformacji 
klimatycznej realizowanej przez wskaźnik 
referencyjny na łagodzenie zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 238
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – punkt 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) całkowita ekspozycja z tytułu śladu 
węglowego portfela indeksu oraz 
szacowany wpływ strategii
niskoemisyjności realizowanej przez 
wskaźnik referencyjny na łagodzenie 
zmiany klimatu;

i) wpływ na środowisko netto portfela 
indeksu oraz szacowany wpływ strategii 
realizowanej przez wskaźnik referencyjny 
na środowisko;

Or. en

Poprawka 239
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) całkowita ekspozycja z tytułu śladu 
węglowego portfela indeksu oraz
szacowany wpływ strategii 
niskoemisyjności realizowanej przez 
wskaźnik referencyjny na łagodzenie 
zmiany klimatu;

i) szacowany wpływ strategii 
niskoemisyjności realizowanej przez 
wskaźnik referencyjny na łagodzenie 
zmiany klimatu oraz jej wkład w 
osiągnięcie celów wynikających z 
porozumienia klimatycznego z Paryża;

Or. en

Poprawka 240
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) całkowita ekspozycja z tytułu śladu 
węglowego portfela indeksu oraz
szacowany wpływ strategii 
niskoemisyjności realizowanej przez 
wskaźnik referencyjny na łagodzenie 
zmiany klimatu;

(i) szacowany wpływ strategii 
niskoemisyjności realizowanej przez 
wskaźnik referencyjny na łagodzenie 
zmiany klimatu zgodnie z celami 
porozumienia klimatycznego z Paryża;
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Or. en

Poprawka 241
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) powody przyjęcia konkretnych 
strategii lub celów dotyczących metody w
zakresie niskoemisyjności oraz 
wyjaśnienie, dlaczego dana metoda jest 
odpowiednia do obliczania celów 
wskaźnika referencyjnego w zakresie
niskoemisyjności;

j) powody przyjęcia konkretnych
metod i, w stosownych przypadkach,
strategii lub celów dotyczących
zrównoważonego rozwoju oraz 
wyjaśnienie, dlaczego dana metoda jest 
odpowiednia do obliczania wpływu na 
środowisko i, w stosownych przypadkach, 
strategii lub celów wskaźnika 
referencyjnego w zakresie
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 242
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) powody przyjęcia konkretnych 
strategii lub celów dotyczących metody w
zakresie niskoemisyjności oraz 
wyjaśnienie, dlaczego dana metoda jest
odpowiednia do obliczania celów
wskaźnika referencyjnego w zakresie 
niskoemisyjności;

j) powody przyjęcia konkretnych 
strategii lub celów w zakresie 
niskoemisyjności oraz wyjaśnienie, w jaki 
sposób dana metoda jest dostosowana do 
tej strategii lub celów;

Or. en

Poprawka 243
Matt Carthy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) powody przyjęcia konkretnych 
strategii lub celów dotyczących metody w
zakresie niskoemisyjności oraz 
wyjaśnienie, dlaczego dana metoda jest 
odpowiednia do obliczania celów 
wskaźnika referencyjnego w zakresie 
niskoemisyjności;

j) powody przyjęcia konkretnych 
strategii lub celów dotyczących metody w
zakresie niskoemisyjności oraz 
wyjaśnienie, dlaczego dana metoda jest 
odpowiednia do obliczania celów 
wskaźnika referencyjnego dostosowanych 
do porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 244
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) procedura wewnętrznego 
przeglądu i zatwierdzania danej metody, a
także częstotliwość takiego wewnętrznego 
przeglądu.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Zbędne, ponieważ jest to już wymagane w art. 13 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie 
finansowych wskaźników referencyjnych.

Poprawka 245
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ujawniając wyżej wymienione 
elementy, administrator wskaźnika 
referencyjnego nie ma obowiązku 
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ujawniania informacji o charakterze 
zastrzeżonym lub poufnym.

Or. en

Poprawka 246
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – śródtytuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metoda obliczania wskaźników 
pozytywnego wpływu na emisyjność

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest to już konieczne, z uwagi na przeredagowanie pkt 1 załącznika, aby objąć oba 
wskaźniki referencyjne.

Poprawka 247
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – śródtytuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metoda obliczania wskaźników 
pozytywnego wpływu na emisyjność

Kolejna metoda obliczania wskaźników 
pozytywnego wpływu na środowisko

Or. en

Poprawka 248
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – śródtytuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Metoda obliczania wskaźników
pozytywnego wpływu na emisyjność

Metoda obliczania wskaźników
referencyjnych ujemnych emisji 
dwutlenku węgla

Or. en

Poprawka 249
Lieve Wierinck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – śródtytuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metoda obliczania wskaźników
pozytywnego wpływu na emisyjność

Metoda obliczania wskaźników ujemnego
wpływu na emisyjność

Or. en

Poprawka 250
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – śródtytuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metoda obliczania wskaźników
pozytywnego wpływu na emisyjność

Ujawnienia dotyczące wskaźników
referencyjnych transformacji klimatycznej

Or. en

Poprawka 251
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – śródtytuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metoda obliczania wskaźników
pozytywnego wpływu na emisyjność

Metoda obliczania wskaźników
referencyjnych transformacji klimatycznej
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Or. en

Poprawka 252
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator wskaźnika 
pozytywnego wpływu na emisyjność, 
oprócz wypełniania obowiązków mających 
zastosowanie do administratora 
wskaźnika niskoemisyjności, ujawnia 
informacje dotyczące pozytywnego 
wpływu na emisyjność w odniesieniu do 
każdego składnika aktywów bazowych 
wchodzących w skład wskaźnika 
referencyjnego i podaje wzór lub 
obliczenia, które są stosowane do 
określenia, czy oszczędności emisji 
przekraczają wartość śladu węglowego 
składnika aktywów inwestycyjnych lub 
przedsiębiorstwa („współczynnik 
pozytywnego wpływu na emisyjność”).

skreśla się

Or. en

Poprawka 253
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator wskaźnika
pozytywnego wpływu na emisyjność, 
oprócz wypełniania obowiązków mających
zastosowanie do administratora wskaźnika
niskoemisyjności, ujawnia informacje 
dotyczące pozytywnego wpływu na 
emisyjność w odniesieniu do każdego 
składnika aktywów bazowych 
wchodzących w skład wskaźnika 

2. Administrator wskaźnika
referencyjnego transformacji 
klimatycznej, oprócz wypełniania 
obowiązków mających zastosowanie do 
administratora wskaźnika dostosowanego 
do porozumienia paryskiego, ujawnia
mierzalny, określony w czasie i oparty na 
faktach naukowych cel oraz powiązanie z 
odpowiednim planem wdrażania oraz 
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referencyjnego i podaje wzór lub 
obliczenia, które są stosowane do
określenia, czy oszczędności emisji 
przekraczają wartość śladu węglowego 
składnika aktywów inwestycyjnych lub 
przedsiębiorstwa („współczynnik 
pozytywnego wpływu na emisyjność”).

sprawozdanie roczne na temat postępów 
na drodze do osiągnięcia celu, w
odniesieniu do każdego składnika aktywów 
bazowych wchodzących w skład 
wskaźnika referencyjnego i podaje oparte 
na faktach naukowych ramy metodologii i 
ścieżkę dekarbonizacji wybrane dla 
wskaźnika referencyjnego; powiązane 
wskaźniki i progi stosowane do wyboru, 
ważenia i wyłączenia działalności 
gospodarczej zgodnie ze ścieżką 
dekarbonizacji oraz do oceny narażenia
aktywów bazowych na taką działalność 
gospodarczą;

Or. en

Poprawka 254
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator wskaźnika 
pozytywnego wpływu na emisyjność,
oprócz wypełniania obowiązków mających 
zastosowanie do administratora wskaźnika 
niskoemisyjności, ujawnia informacje 
dotyczące pozytywnego wpływu na 
emisyjność w odniesieniu do każdego 
składnika aktywów bazowych 
wchodzących w skład wskaźnika 
referencyjnego i podaje wzór lub 
obliczenia, które są stosowane do
określenia, czy oszczędności emisji 
przekraczają wartość śladu węglowego 
składnika aktywów inwestycyjnych lub 
przedsiębiorstwa („współczynnik 
pozytywnego wpływu na emisyjność”).

2. Oprócz wypełniania obowiązków 
mających zastosowanie do administratora 
wskaźnika niskoemisyjności,
administratorzy wskaźników 
referencyjnych transformacji klimatycznej 
ujawniają dla każdego składnika aktywów
we wskaźniku referencyjnym mierzalne i 
określone w czasie cele oraz szczegółowe 
informacje na temat planów 
dekarbonizacji emitentów aktywów i ich 
roczne sprawozdania z postępów. 
Administratorzy ujawniają ponadto swoje 
ramy metodologiczne i ścieżki 
dekarbonizacji wybrane dla wskaźników 
referencyjnych oraz wskaźniki i progi
stosowane do wyboru, ważenia i 
wyłączenia działalności gospodarczej 
zgodnie ze ścieżką dekarbonizacji oraz do 
oceny narażenia aktywów bazowych na 
taką działalność gospodarczą.

Or. en
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Poprawka 255
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator wskaźnika 
pozytywnego wpływu na emisyjność, 
oprócz wypełniania obowiązków mających 
zastosowanie do administratora 
wskaźnika niskoemisyjności, ujawnia 
informacje dotyczące pozytywnego 
wpływu na emisyjność w odniesieniu do 
każdego składnika aktywów bazowych 
wchodzących w skład wskaźnika 
referencyjnego i podaje wzór lub 
obliczenia, które są stosowane do 
określenia, czy oszczędności emisji 
przekraczają wartość śladu węglowego 
składnika aktywów inwestycyjnych lub 
przedsiębiorstwa („współczynnik 
pozytywnego wpływu na emisyjność”).

2. Administrator wskaźnika 
pozytywnego wpływu, oprócz wypełniania
okreśnych powyżej obowiązków, ujawnia 
informacje dotyczące pozytywnego 
wpływu w odniesieniu do każdego 
składnika aktywów bazowych 
wchodzących w skład wskaźnika 
referencyjnego i podaje wzór lub 
obliczenia, które są stosowane do 
określenia wpływu netto.

Or. en

Poprawka 256
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator wskaźnika
pozytywnego wpływu na emisyjność, 
oprócz wypełniania obowiązków mających 
zastosowanie do administratora wskaźnika 
niskoemisyjności, ujawnia informacje 
dotyczące pozytywnego wpływu na 
emisyjność w odniesieniu do każdego 
składnika aktywów bazowych 
wchodzących w skład wskaźnika 
referencyjnego i podaje wzór lub 

2. Administrator wskaźnika ujemnych 
emisji dwutlenku węgla, oprócz 
wypełniania obowiązków mających 
zastosowanie do administratora wskaźnika 
niskoemisyjności, ujawnia informacje 
dotyczące wpływu na emisyjność w
odniesieniu do każdego składnika aktywów 
bazowych wchodzących w skład 
wskaźnika referencyjnego i podaje wzór 
lub obliczenia, które są stosowane do 
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obliczenia, które są stosowane do 
określenia, czy oszczędności emisji 
przekraczają wartość śladu węglowego 
składnika aktywów inwestycyjnych lub 
przedsiębiorstwa („współczynnik
pozytywnego wpływu na emisyjność”).

określenia, czy oszczędności emisji 
przekraczają wartość śladu węglowego 
składnika aktywów inwestycyjnych lub 
przedsiębiorstwa („współczynnik
ujemnych emisji dwutlenku węgla”).

Or. en

Poprawka 257
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator wskaźnika
pozytywnego wpływu na emisyjność, 
oprócz wypełniania obowiązków mających 
zastosowanie do administratora wskaźnika
niskoemisyjności, ujawnia informacje 
dotyczące pozytywnego wpływu na 
emisyjność w odniesieniu do każdego 
składnika aktywów bazowych 
wchodzących w skład wskaźnika 
referencyjnego i podaje wzór lub 
obliczenia, które są stosowane do 
określenia, czy oszczędności emisji 
przekraczają wartość śladu węglowego 
składnika aktywów inwestycyjnych lub 
przedsiębiorstwa („współczynnik
pozytywnego wpływu na emisyjność”).

2. Administrator wskaźnika ujemnego
wpływu na emisyjność, oprócz 
wypełniania obowiązków mających 
zastosowanie do administratora wskaźnika
transformacji klimatycznej, ujawnia 
informacje dotyczące ujemnego wpływu 
na emisyjność na poziomie portfela i
podaje wzór lub obliczenia, które są 
stosowane do określenia, czy oszczędności 
emisji przekraczają wartość śladu 
węglowego składnika aktywów 
inwestycyjnych lub przedsiębiorstwa
(„współczynnik ujemnego wpływu na 
emisyjność”).

Or. en

Poprawka 258
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2a. Administrator wskaźnika 
referencyjnego ujemnych emisji 
dwutlenku węgla dokumentuje i podaje do 
publicznej wiadomości wszelkie metody 
stosowane do obliczania emisji, które 
nadal by istniały, gdyby produkty lub 
usługi przedsiębiorstwa zostały zastąpione 
przez substytuty emitujące mniej 
dwutlenku węgla („oszczędności emisji”) 
oraz odpowiednie ilości oszczędności 
emisji;

Or. en

Poprawka 259
Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność 
przyjmują i podają do wiadomości 
użytkowników procedury i powody 
wszelkich proponowanych istotnych 
zmian swojej metody. Procedury te muszą 
być spójne z nadrzędnym celem, zgodnie z
którym obliczenia wskaźników 
referencyjnych są zawsze zgodne z celami 
dotyczącymi niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność. W
procedurach tych przewiduje się:

skreśla się

a) zawiadomienie z wyprzedzeniem w 
wyraźnych ramach czasowych, dających 
użytkownikom wystarczającą ilość czasu 
na dokonanie analizy i zgłoszenie uwag 
dotyczących wpływu takich 
proponowanych zmian, biorąc pod uwagę 
obliczenia administratora w zakresie 
ogólnych okoliczności;

b) możliwość zgłaszania przez 
użytkowników uwag na temat tych zmian i
możliwość ustosunkowania się do tych 
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uwag przez administratorów, przy czym 
uwagi te muszą być dostępne dla 
wszystkich użytkowników rynku po 
każdym danym okresie konsultacji, z
wyjątkiem przypadków, w których 
zgłaszający uwagi wystąpił z wnioskiem o
zachowanie poufności.

Or. en

Uzasadnienie

Procedury te są faktycznie równoważne i częściowo przeniesione z art. 13 ust. 1 i 2 
rozporządzenia 2016/1011.

Poprawka 260
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność 
przyjmują i podają do wiadomości 
użytkowników procedury i powody 
wszelkich proponowanych istotnych zmian 
swojej metody. Procedury te muszą być 
spójne z nadrzędnym celem, zgodnie z
którym obliczenia wskaźników 
referencyjnych są zawsze zgodne z celami 
dotyczącymi niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność. W
procedurach tych przewiduje się:

3. Administratorzy wskaźników 
referencyjnych transformacji klimatycznej 
i ujemnego wpływu na emisyjność 
przyjmują i podają do wiadomości 
użytkowników procedury i powody 
wszelkich proponowanych istotnych zmian 
swojej metody. Procedury te muszą być 
spójne z nadrzędnym celem, zgodnie z
którym obliczenia wskaźników 
referencyjnych są zawsze zgodne z celami 
dotyczącymi niskich emisji gazów 
cieplarnianych, niskoemisyjności i
ujemnego wpływu na emisyjność. W
procedurach tych przewiduje się:

Or. en

Poprawka 261
Neena Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność
przyjmują i podają do wiadomości 
użytkowników procedury i powody 
wszelkich proponowanych istotnych zmian 
swojej metody. Procedury te muszą być 
spójne z nadrzędnym celem, zgodnie z
którym obliczenia wskaźników 
referencyjnych są zawsze zgodne z celami 
dotyczącymi niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność. W
procedurach tych przewiduje się:

3. Administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
ujemnych emisji dwutlenku węgla
przyjmują i podają do wiadomości 
użytkowników procedury i powody 
wszelkich proponowanych istotnych zmian 
swojej metody. Procedury te muszą być 
spójne z nadrzędnym celem, zgodnie z
którym obliczenia wskaźników 
referencyjnych są zawsze zgodne z celami 
dotyczącymi niskoemisyjności i ujemnych 
emisji dwutlenku węgla. W procedurach 
tych przewiduje się:

Or. en

Poprawka 262
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność
przyjmują i podają do wiadomości 
użytkowników procedury i powody 
wszelkich proponowanych istotnych zmian 
swojej metody. Procedury te muszą być 
spójne z nadrzędnym celem, zgodnie z
którym obliczenia wskaźników 
referencyjnych są zawsze zgodne z celami 
dotyczącymi niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność. W
procedurach tych przewiduje się:

3. Administratorzy wskaźników 
referencyjnych pozytywnego wpływu 
przyjmują i podają do wiadomości 
użytkowników procedury i powody 
wszelkich proponowanych istotnych zmian 
swojej metody. Procedury te muszą być 
spójne z nadrzędnym celem, zgodnie z
którym obliczenia wskaźników 
referencyjnych są zawsze zgodne z celami 
dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i
pozytywnego wpływu na środowisko. W
procedurach tych przewiduje się:
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Administratorzy wskaźników
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność 
regularnie analizują swoje metody w celu 
zapewnienia, aby odzwierciedlały one w
sposób wiarygodny odpowiednie cele w
zakresie niskoemisyjności lub pozytywnego
wpływu na emisyjność oraz dysponują 
procedurą uwzględniania opinii 
zainteresowanych użytkowników.

4. Administratorzy wskaźników 
referencyjnych transformacji klimatycznej 
i ujemnego wpływu na emisyjność 
regularnie analizują swoje metody w celu 
zapewnienia, aby odzwierciedlały one w
sposób wiarygodny odpowiednie cele w
zakresie niskich emisji gazów 
cieplarnianych, niskoemisyjności lub
ujemnego wpływu na emisyjność oraz 
dysponują procedurą uwzględniania opinii 
zainteresowanych użytkowników.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność 
regularnie analizują swoje metody w celu 
zapewnienia, aby odzwierciedlały one w
sposób wiarygodny odpowiednie cele w
zakresie niskoemisyjności lub 
pozytywnego wpływu na emisyjność oraz 
dysponują procedurą uwzględniania opinii 
zainteresowanych użytkowników.

4. Administratorzy wskaźników 
referencyjnych pozytywnego wpływu na 
emisyjność regularnie analizują swoje 
metody w celu zapewnienia, aby 
odzwierciedlały one w sposób wiarygodny
określone cele oraz dysponują procedurą 
uwzględniania opinii zainteresowanych 
użytkowników.
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Załącznik I – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność
regularnie analizują swoje metody w celu 
zapewnienia, aby odzwierciedlały one w
sposób wiarygodny odpowiednie cele w
zakresie niskoemisyjności lub pozytywnego 
wpływu na emisyjność oraz dysponują 
procedurą uwzględniania opinii 
zainteresowanych użytkowników.

4. Administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
ujemnych emisji dwutlenku węgla
regularnie analizują swoje metody w celu 
zapewnienia, aby odzwierciedlały one w
sposób wiarygodny odpowiednie cele w
zakresie niskoemisyjności lub ujemnych 
emisji dwutlenku węgla oraz dysponują 
procedurą uwzględniania opinii 
zainteresowanych użytkowników.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
pozytywnego wpływu na emisyjność 
regularnie analizują swoje metody w celu 
zapewnienia, aby odzwierciedlały one w
sposób wiarygodny odpowiednie cele w
zakresie niskoemisyjności lub pozytywnego 
wpływu na emisyjność oraz dysponują 
procedurą uwzględniania opinii 
zainteresowanych użytkowników.

4. Administratorzy wskaźników 
referencyjnych niskoemisyjności i
transformacji klimatycznej dokonują 
przeglądu swoich metod przynajmniej raz
w roku w celu zapewnienia, aby 
odzwierciedlały one w sposób wiarygodny 
odpowiednie cele w zakresie 
niskoemisyjności lub transformacji 
klimatycznej oraz dysponują procedurą 
uwzględniania opinii wszystkich
zainteresowanych użytkowników.
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dostosowuje tekst do art. 5 ust. 3 rozporządzenia 2016/1011. Wyjaśnia 
również, że administratorzy muszą uwzględniać opinie wszystkich zainteresowanych 
użytkowników, nie tylko tych z wybranej grupy.
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