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Alteração 26
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
que altera o Regulamento (UE) 2016/1011 
no que diz respeito aos índices de 
referência hipocarbónicos e aos índices de 
referência de impacto carbónico positivo
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
que altera o Regulamento (UE) 2016/1011 
no que diz respeito à integração dos 
indicadores de sustentabilidade na 
metodologia de índices de referência e nos
índices de referência de impacto carbónico 
positivo
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. en

Alteração 27
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
que altera o Regulamento (UE) 2016/1011 
no que diz respeito aos índices de 
referência hipocarbónicos e aos índices de 
referência de impacto carbónico positivo
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
que altera o Regulamento (UE) 2016/1011 
no que diz respeito aos índices de 
referência de transição climática e aos 
índices de referência de impacto carbónico 
negativo
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. en

Alteração 28
Molly Scott Cato
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Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
que altera o Regulamento (UE) 2016/1011 
no que diz respeito aos índices de 
referência hipocarbónicos e aos índices de 
referência de impacto carbónico positivo
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
que altera o Regulamento (UE) 2016/1011 
no que diz respeito aos índices de 
referência hipocarbónicos e aos índices de 
referência de transição climática
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. en

Alteração 29
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Considerando que, em 8 de 
outubro de 2018, o PIAC publicou o seu 
relatório especial intitulado 
«Aquecimento global de 1,5 °C», que 
alertava para os riscos extremos de um 
aquecimento global de 2 °C em relação 
aos níveis pré-industriais e apelava à 
limitação do aquecimento global a 1,5 °C, 
observando que tal exigiria uma 
«alteração rápida, profunda e sem 
precedentes em todos os aspetos da 
sociedade»;

Or. en

Alteração 30
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-B) Considerando que a União deve 
promover as conclusões do relatório 
especial do PIAC intitulado o 
«Aquecimento global de 1,5 °C» enquanto 
principal contributo científico para a 
Conferência sobre as Alterações 
Climáticas, a realizar em Katowice, na 
Polónia, em dezembro, no âmbito da 
revisão do Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 31
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Regulamento (UE) 2016/1011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho30

define regras uniformes relativamente aos 
índices de referência na União e prevê 
diferentes tipos de índices de referência. 
Um número crescente de investidores 
segue estratégias de investimento 
hipocarbónico e recorre a índices de 
referência hipocarbónicos para referenciar 
ou aferir o desempenho das carteiras de 
investimento.

(7) O Regulamento (UE) 2016/1011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho30

define regras uniformes relativamente aos 
índices de referência na União e prevê 
diferentes tipos de índices de referência
com base nas suas características, 
vulnerabilidades e riscos. Um número 
crescente de investidores segue estratégias 
de investimento hipocarbónico e recorre a 
índices de referência hipocarbónicos para 
referenciar ou aferir o desempenho das 
carteiras de investimento.

_________________ _________________

30 Regulamento (UE) 2016/1011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de junho de 2016, relativo aos índices 
utilizados como índices de referência no 
quadro de instrumentos e contratos
financeiros ou para aferir o desempenho de 
fundos de investimento e que altera as 
Diretivas 2008/48/CE e 2014/17/UE e o 
Regulamento (UE) N.º 596/2014 (JO L 171 
de 29.6.2016, p. 1).

30 Regulamento (UE) 2016/1011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de junho de 2016, relativo aos índices 
utilizados como índices de referência no 
quadro de instrumentos e contratos 
financeiros ou para aferir o desempenho de 
fundos de investimento e que altera as 
Diretivas 2008/48/CE e 2014/17/UE e o 
Regulamento (UE) N.º 596/2014 (JO L 171 
de 29.6.2016, p. 1).
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Or. en

Alteração 32
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Regulamento (UE) 2016/1011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho30

define regras uniformes relativamente aos 
índices de referência na União e prevê 
diferentes tipos de índices de referência. 
Um número crescente de investidores 
segue estratégias de investimento 
hipocarbónico e recorre a índices de 
referência hipocarbónicos para referenciar 
ou aferir o desempenho das carteiras de 
investimento.

(7) O Regulamento (UE) 2016/1011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho30

define regras uniformes relativamente aos 
índices de referência na União e prevê 
diferentes tipos de índices de referência. 
Um número crescente de investidores 
segue estratégias sustentáveis de 
investimento hipocarbónico e recorre a 
índices de referência hipocarbónicos para 
referenciar ou aferir o desempenho das 
carteiras de investimento.

_________________ _________________

30 Regulamento (UE) 2016/1011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de junho de 2016, relativo aos índices 
utilizados como índices de referência no 
quadro de instrumentos e contratos 
financeiros ou para aferir o desempenho de 
fundos de investimento e que altera as 
Diretivas 2008/48/CE e 2014/17/UE e o 
Regulamento (UE) N.º 596/2014 (JO L 171 
de 29.6.2016, p. 1).

30 Regulamento (UE) 2016/1011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de junho de 2016, relativo aos índices 
utilizados como índices de referência no 
quadro de instrumentos e contratos 
financeiros ou para aferir o desempenho de 
fundos de investimento e que altera as 
Diretivas 2008/48/CE e 2014/17/UE e o 
Regulamento (UE) N.º 596/2014 (JO L 171 
de 29.6.2016, p. 1).

Or. en

Alteração 33
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Existe atualmente uma grande 
variedade de índices que são considerados 

(8) Existe atualmente uma grande 
variedade de índices que são considerados 
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como índices hipocarbónicos. Estes índices
hipocarbónicos são utilizados como 
índices de referência para carteiras e 
produtos de investimento que são vendidos 
transfronteiras. A qualidade e integridade 
dos índices de referência hipocarbónicos 
afeta o bom funcionamento do mercado 
interno para uma grande variedade de 
carteiras de investimento coletivo e 
individual. Muitos índices hipocarbónicos 
utilizados como aferidores de desempenho 
para carteiras de investimento, 
designadamente para contas de 
investimento segregadas e sistemas de 
investimento coletivo, estão previstos num 
Estado-Membro mas são utilizados por 
gestores de ativos e de carteiras em outros 
Estados-Membros. Além disso, os gestores 
de ativos e de carteiras limitam por vezes 
as suas exposições ao risco associadas ao 
carbono utilizando índices de referência 
concebidos noutros Estados-Membros.

como índices hipocarbónicos ou de 
sustentabilidade. Estes índices são 
utilizados como índices de referência para 
carteiras e produtos de investimento que 
são vendidos transfronteiras. A qualidade e 
integridade dos índices de referência afeta 
o bom funcionamento do mercado interno 
para uma grande variedade de carteiras de 
investimento coletivo e individual. Muitos 
índices hipocarbónicos e de 
sustentabilidade utilizados como 
aferidores de desempenho para carteiras de 
investimento, designadamente para contas 
de investimento segregadas e sistemas de 
investimento coletivo, estão previstos num 
Estado-Membro mas são utilizados por 
gestores de ativos e de carteiras em outros 
Estados-Membros. Além disso, os gestores 
de ativos e de carteiras limitam por vezes 
as suas exposições ao risco associadas ao 
carbono e ao ambiente utilizando índices 
de referência concebidos noutros Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 34
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Surgiram no mercado diferentes 
categorias de índices hipocarbónicos, com 
níveis de rigor distintos. Enquanto alguns 
índices de referência têm por objetivo 
reduzir a pegada carbónica de uma 
carteira de investimento normalizada, 
outros têm por objetivo selecionar apenas 
componentes que contribuam para atingir 
o objetivo de 2º C estabelecido no Acordo 
de Paris sobre Alterações Climáticas.
Apesar das diferenças de objetivos e 
estratégias, todos estes índices de 
referência são geralmente apresentados 

(9) Surgiram no mercado diferentes 
categorias de índices de sustentabilidade, 
com níveis de rigor distintos. Apesar das 
diferenças de objetivos e estratégias, todos 
estes índices de referência são geralmente 
apresentados como índices de referência de 
sustentabilidade.
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como índices de referência 
hipocarbónicos.

Or. en

Alteração 35
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Surgiram no mercado diferentes 
categorias de índices hipocarbónicos, com 
níveis de rigor distintos. Enquanto alguns 
índices de referência têm por objetivo 
reduzir a pegada carbónica de uma carteira 
de investimento normalizada, outros têm 
por objetivo selecionar apenas 
componentes que contribuam para atingir o 
objetivo de 2º C estabelecido no Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas. Apesar 
das diferenças de objetivos e estratégias, 
todos estes índices de referência são 
geralmente apresentados como índices de 
referência hipocarbónicos.

(9) Surgiram no mercado diferentes 
categorias de índices hipocarbónicos, com 
níveis de rigor distintos. Enquanto alguns 
índices de referência têm por objetivo 
reduzir a pegada carbónica de uma carteira 
de investimento normalizada, outros têm 
por objetivo selecionar apenas 
componentes que contribuam para atingir o 
objetivo de 2º C estabelecido no Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas. Apesar 
das diferenças de objetivos e estratégias, 
muitos destes índices de referência são 
geralmente apresentados como índices de 
referência hipocarbónicos.

Or. en

Alteração 36
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A prevalência de abordagens 
diferentes relativamente às metodologias 
relativas aos índices de referência tem 
como resultado uma fragmentação do 
mercado interno uma vez que os 
utilizadores desses índices não podem 
saber claramente se um determinado índice 

(10) A prevalência de abordagens 
diferentes relativamente às metodologias 
relativas aos índices de referência podem 
resultar numa fragmentação do mercado 
interno uma vez que os utilizadores desses 
índices não podem saber claramente se um 
determinado índice hipocarbónico é um 
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hipocarbónico é um índice de referência 
coerente com o objetivo de 2º C ou apenas 
um índice de referência que tem como 
objetivo reduzir a pegada carbónica de uma 
carteira de investimento normalizada. Para 
fazer face a eventuais alegações não 
fundadas, por parte de administradores de 
índices, sobre a natureza hipocarbónica 
dos seus índices de referência, é provável 
que os Estados-Membros adotem regras 
diferentes para evitar a consequente 
confusão e ambiguidade para os 
investidores no que toca ao objetivos e ao 
nível de rigor subjacentes às diferentes 
categorias dos chamados índices 
hipocarbónicos utilizados como índices de 
referência para uma carteira de 
investimento hipocarbónico.

índice de referência coerente com o 
objetivo de 2º C ou um índice de referência 
que tem como objetivo reduzir a pegada 
carbónica de uma carteira de investimento 
normalizada.

Or. en

Justificação

Ambos os tipos de índices de referência são legítimos e devem ser apresentados como tal.

Alteração 37
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A prevalência de abordagens 
diferentes relativamente às metodologias 
relativas aos índices de referência tem 
como resultado uma fragmentação do 
mercado interno uma vez que os 
utilizadores desses índices não podem 
saber claramente se um determinado índice 
hipocarbónico é um índice de referência 
coerente com o objetivo de 2º C ou apenas 
um índice de referência que tem como 
objetivo reduzir a pegada carbónica de uma 
carteira de investimento normalizada. Para 
fazer face a eventuais alegações não 
fundadas, por parte de administradores de 

(10) A prevalência de abordagens 
diferentes relativamente às metodologias 
relativas aos índices de referência tem 
como resultado uma fragmentação do 
mercado interno uma vez que os 
utilizadores desses índices não podem 
saber claramente se um determinado índice 
hipocarbónico é um índice de referência 
coerente com o objetivo de 2º C ou apenas 
um índice de referência que tem como 
objetivo reduzir a pegada carbónica de uma 
carteira de investimento normalizada. Para 
fazer face a eventuais alegações não 
fundadas, por parte de administradores de 
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índices, sobre a natureza hipocarbónica dos 
seus índices de referência, é provável que 
os Estados-Membros adotem regras 
diferentes para evitar a consequente 
confusão e ambiguidade para os 
investidores no que toca ao objetivos e ao 
nível de rigor subjacentes às diferentes 
categorias dos chamados índices 
hipocarbónicos utilizados como índices de 
referência para uma carteira de 
investimento hipocarbónico.

índices, sobre a natureza hipocarbónica dos 
seus índices de referência, os Estados-
Membros podem adotar regras diferentes 
para evitar a consequente confusão e 
ambiguidade para os investidores no que 
toca ao objetivos e ao nível de rigor 
subjacentes às diferentes categorias dos 
chamados índices hipocarbónicos 
utilizados como índices de referência para 
uma carteira de investimento 
hipocarbónico.

Or. en

Alteração 38
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A prevalência de abordagens 
diferentes relativamente às metodologias 
relativas aos índices de referência tem 
como resultado uma fragmentação do 
mercado interno uma vez que os 
utilizadores desses índices não podem 
saber claramente se um determinado índice 
hipocarbónico é um índice de referência 
coerente com o objetivo de 2º C ou apenas 
um índice de referência que tem como 
objetivo reduzir a pegada carbónica de uma 
carteira de investimento normalizada. Para 
fazer face a eventuais alegações não 
fundadas, por parte de administradores de 
índices, sobre a natureza hipocarbónica dos 
seus índices de referência, é provável que 
os Estados-Membros adotem regras 
diferentes para evitar a consequente 
confusão e ambiguidade para os 
investidores no que toca ao objetivos e ao 
nível de rigor subjacentes às diferentes 
categorias dos chamados índices 
hipocarbónicos utilizados como índices de 
referência para uma carteira de 
investimento hipocarbónico.

(10) A prevalência de abordagens 
diferentes relativamente às metodologias 
relativas aos índices de referência tem 
como resultado uma fragmentação do 
mercado interno uma vez que os 
utilizadores desses índices não podem 
saber claramente se um determinado índice 
hipocarbónico é um índice de referência 
coerente com o objetivo de 2º C ou apenas 
um índice de referência que tem como 
objetivo reduzir a pegada carbónica de uma 
carteira de investimento normalizada. Para 
fazer face a eventuais alegações não 
fundadas, por parte de administradores de 
índices, sobre a natureza hipocarbónica dos 
seus índices de referência, os Estados-
Membros poderão adotar regras diferentes 
para evitar a consequente confusão e 
ambiguidade para os investidores no que 
toca ao objetivos e ao nível de rigor 
subjacentes às diferentes categorias dos 
chamados índices hipocarbónicos 
utilizados como índices de referência para 
uma carteira de investimento 
hipocarbónico.
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Or. en

Alteração 39
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Tal como concluído pelo Grupo de 
Peritos de Alto Nível sobre Finanças 
Sustentáveis da Comissão, é necessário 
alinhar melhor os índices de referência 
com a sustentabilidade e refletir a sua 
exposição aos riscos em matéria de 
sustentabilidade. Os investidores 
necessitam de informações comparáveis e 
holísticas sobre os riscos ambientais e o 
respetivo impacto, a fim de avaliarem as 
suas carteiras de investimentos para além 
da exposição ao carbono. Uma ênfase 
limitada na exposição ao carbono poderia 
ter repercussões negativas ao reorientar 
os fluxos de investimento para objetivos 
que comportam outros riscos ambientais. 
Por conseguinte, os administradores de 
índices de referência devem avaliar e 
divulgar em que medida as considerações 
em matéria de sustentabilidade 
(ambiental, social e de governação) se 
refletem na metodologia do índice de 
referência.

Or. en

Alteração 40
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) Todos os administradores de
índices de referência devem integrar os 
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principais indicadores de eficiência dos 
recursos nas suas metodologias de 
avaliação comparativa, que, para além 
das emissões de CO2, abranjam outras 
emissões, o impacto na biodiversidade, a 
produção de resíduos, a utilização de 
energia, as energias renováveis, as 
matérias-primas, a água e a utilização 
direta e indireta do solo, a desenvolver em 
conformidade com a Comunicação da 
Comissão, de 16 de janeiro de 2018, sobre 
um quadro de controlo da economia 
circular, e a de 2 de dezembro de 2015 
intitulada «Fechar o ciclo – plano de ação 
da UE para a economia circular» e a 
resolução do Parlamento Europeu, de 9 
de julho de 2015, sobre a eficiência de 
recursos:  transição para uma economia 
circular (2014/2208(INI)).

Or. en

Alteração 41
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 10-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-C) Tal como proposto pelo Grupo de 
Peritos de Alto Nível sobre Finanças 
Sustentáveis da Comissão, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados (ESMA) deve incluir 
referências a considerações ambientais, 
sociais e de governação (ESG) nas suas 
orientações sobre a declaração relativa ao 
índice de referência. A ESMA, 
juntamente com o Grupo Consultivo para 
a Informação Financeira na Europa 
(EFRAG), deve elaborar orientações para 
os administradores de índices de 
referência, para integrar os indicadores 
da sustentabilidade e da economia 
circular em metodologias de referência.
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Or. en

Alteração 42
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Na ausência de um enquadramento 
harmonizado que assegure a precisão e a 
integridade das principais categorias de
índices de referência hipocarbónicos 
utilizados nas carteiras de investimento 
individual ou coletivo, é provável que as 
diferentes abordagens dos Estados-
Membros criem obstáculos ao 
funcionamento harmonioso do mercado 
interno.

(11) Na ausência de um enquadramento 
harmonizado que assegure a precisão e a 
integridade dos índices de referência 
hipocarbónicos utilizados nas carteiras de 
investimento individual ou coletivo, é 
provável que as diferentes abordagens dos 
Estados-Membros criem obstáculos ao 
funcionamento harmonioso do mercado 
interno.

Or. en

Alteração 43
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Na ausência de um enquadramento 
harmonizado que assegure a precisão e a 
integridade das principais categorias de 
índices de referência hipocarbónicos 
utilizados nas carteiras de investimento 
individual ou coletivo, é provável que as 
diferentes abordagens dos Estados-
Membros criem obstáculos ao 
funcionamento harmonioso do mercado 
interno.

(11) Na ausência de um enquadramento 
harmonizado que assegure a precisão e a 
integridade das principais categorias de 
índices de referência hipocarbónicos 
utilizados nas carteiras de investimento 
individual ou coletivo, as diferentes 
abordagens dos Estados-Membros podem, 
potencialmente, criar obstáculos ao 
funcionamento harmonioso do mercado 
interno.

Or. en
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Alteração 44
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Assim, para preservar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno, para melhorar as suas condições de 
funcionamento e para assegurar um nível 
elevado de proteção do consumidor e do 
investidor, convém adaptar o Regulamento 
(UE) 2016/1011 para criar um 
enquadramento regulamentar com vista ao 
estabelecimento de índices de referência 
hipocarbónicos harmonizados a nível da 
União.

(12) Assim, para preservar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno, para melhorar as suas condições de 
funcionamento e para assegurar um nível 
elevado de proteção do consumidor e do 
investidor, convém adaptar o Regulamento 
(UE) 2016/1011 para criar um 
enquadramento regulamentar com vista ao 
estabelecimento de índices de referência 
hipocarbónicos ou de transição climática 
harmonizados a nível da União. Facultar 
um índice de referência de transição 
climática ou de impacto carbónico 
negativo é deixado à discrição dos 
fornecedores de índices de referência e 
não deve impedir a sua capacidade de 
produzir outros índices de referência que 
meçam ou tenham em conta a pegada de 
carbono.

Or. en

Alteração 45
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Assim, para preservar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno, para melhorar as suas condições de 
funcionamento e para assegurar um nível 
elevado de proteção do consumidor e do 
investidor, convém adaptar o Regulamento 
(UE) 2016/1011 para criar um 
enquadramento regulamentar com vista ao 
estabelecimento de índices de referência 

(12) Assim, para preservar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno, para melhorar as suas condições de 
funcionamento e para assegurar um nível 
elevado de proteção do consumidor e do 
investidor, convém adaptar o Regulamento 
(UE) 2016/1011 para criar um 
enquadramento regulamentar com vista ao 
estabelecimento de índices de referência 
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hipocarbónicos harmonizados a nível da 
União.

hipocarbónicos harmonizados a nível da 
União. Não obstante, este novo quadro 
regulamentar para os índices de 
referência hipocarbónicos não é aplicável 
a qualquer outro tipo de índices de 
referência.

Or. en

Alteração 46
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Assim, para preservar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno, para melhorar as suas condições de 
funcionamento e para assegurar um nível 
elevado de proteção do consumidor e do 
investidor, convém adaptar o Regulamento 
(UE) 2016/1011 para criar um 
enquadramento regulamentar com vista ao 
estabelecimento de índices de referência
hipocarbónicos harmonizados a nível da 
União.

(12) Assim, para preservar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno, para melhorar as suas condições de 
funcionamento e para assegurar um nível 
elevado de proteção do consumidor e do 
investidor, convém adaptar o Regulamento 
(UE) 2016/1011 para criar um 
enquadramento regulamentar com vista a 
integrar os indicadores da 
sustentabilidade e da economia circular 
em metodologias de referência. a nível da 
União.

Or. en

Alteração 47
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Assim, para preservar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno, para melhorar as suas condições de 
funcionamento e para assegurar um nível 
elevado de proteção do consumidor e do 

(12) Assim, para preservar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno a bem do investidor final, para 
melhorar as suas condições de 
funcionamento e para assegurar um nível 
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investidor, convém adaptar o Regulamento 
(UE) 2016/1011 para criar um 
enquadramento regulamentar com vista ao 
estabelecimento de índices de referência 
hipocarbónicos harmonizados a nível da 
União.

elevado de proteção do consumidor e do 
investidor, convém adaptar o Regulamento 
(UE) 2016/1011 para criar um 
enquadramento regulamentar com vista ao 
estabelecimento de índices de referência 
hipocarbónicos harmonizados a nível da 
União.

Or. en

Alteração 48
Paul Tang

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Assim, para preservar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno, para melhorar as suas condições de 
funcionamento e para assegurar um nível 
elevado de proteção do consumidor e do 
investidor, convém adaptar o Regulamento 
(UE) 2016/1011 para criar um 
enquadramento regulamentar com vista ao 
estabelecimento de índices de referência 
hipocarbónicos harmonizados a nível da 
União.

(12) Assim, para preservar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno, para melhorar as suas condições de 
funcionamento e para assegurar um nível 
elevado de proteção do consumidor e do 
investidor, convém adaptar o Regulamento 
(UE) 2016/1011 para criar um 
enquadramento regulamentar com vista à 
harmonização e à integração de índices de 
referência hipocarbónicos a nível da União.

Or. en

Alteração 49
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Assim, para preservar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno, para melhorar as suas condições de 
funcionamento e para assegurar um nível 
elevado de proteção do consumidor e do 

(12) Assim, para preservar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno, para melhorar as suas condições de 
funcionamento e para assegurar um nível 
elevado de proteção do consumidor e do 
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investidor, convém adaptar o Regulamento 
(UE) 2016/1011 para criar um 
enquadramento regulamentar com vista 
ao estabelecimento de índices de 
referência hipocarbónicos harmonizados a 
nível da União.

investidor, convém adaptar o Regulamento 
(UE) 2016/1011 para criar um definir uma 
série de requisitos mínimos aplicáveis aos
índices de referência hipocarbónicos 
harmonizados a nível da União.

Or. fr

Alteração 50
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Além disso, é necessário introduzir 
uma distinção clara entre os índices de 
referência hipocarbónicos e os índices de 
referência de impacto carbónico positivo. 
Embora os ativos subjacentes num índice 
de referência hipocarbónico devam ser 
selecionados com o objetivo de reduzir as 
emissões de carbono da carteira do índice 
em comparação com o índice principal, um 
índice de impacto carbónico positivo deve 
incluir apenas componentes cujas reduções 
de emissões excedem as suas emissões de 
carbono.

(13) Introduzir uma distinção clara entre 
os índices de referência hipocarbónicos e 
de redução das emissões líquidas e 
desenvolver normas mínimas para cada um 
destes tipos de índices de referência 
contribuirão para facilitar a coerência entre 
os índices de referência que optam por se 
promover como tal. Embora os ativos 
subjacentes num índice de referência 
hipocarbónico devam ser selecionados com 
o objetivo de reduzir as emissões de 
carbono da carteira do índice em 
comparação com o índice principal, um 
índice de redução de emissões só deve 
incluir componentes, cujo contributo para a 
redução das emissões de carbono seja 
superior ao nível de emissões que 
produzem. Estas duas novas categorias de 
índices de referência introduzem 
requisitos opcionais para a indústria e só 
devem ser aplicadas quando um 
administrador de índice de referência 
decidir criar um índice de referência 
hipocarbónico ou de redução das 
emissões líquidas que cumpra o 
Regulamento relativo aos índices 
utilizados como índices de referência. Os 
administradores de índices de referência 
disporão de uma flexibilidade 
significativa na conceção da fórmula de 
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cálculo da sua metodologia, permitindo 
que os intervenientes no mercado 
desenvolvam novas estratégias para 
abordar os problemas ambientais.

Or. en

Alteração 51
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Além disso, é necessário introduzir 
uma distinção clara entre os índices de 
referência hipocarbónicos e os índices de 
referência de impacto carbónico positivo.
Embora os ativos subjacentes num índice 
de referência hipocarbónico devam ser 
selecionados com o objetivo de reduzir as 
emissões de carbono da carteira do índice 
em comparação com o índice principal,
um índice de impacto carbónico positivo 
deve incluir apenas componentes cujas 
reduções de emissões excedem as suas 
emissões de carbono.

(13) Além disso, é necessário introduzir 
uma distinção clara entre os índices de 
referência hipocarbónicos e de transição 
climática. A categoria de índices de 
referência hipocarbónicos centra-se nas 
empresas ou nos segmentos de um 
mercado específico que já estejam em 
conformidade com os objetivos do Acordo
de Paris sobre o Clima, ou seja, que já se 
encontrem numa via de descarbonização 
visando manter o aquecimento global a 
1,5 °C até ao final deste século. Este 
índice de referência valoriza as atividades 
económicas que aceleram a 
descarbonização do mercado em causa e 
desvaloriza as que têm de diminuir para 
que seja possível respeitar a via de 
descarbonização selecionada.

Or. en

Alteração 52
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração
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(13) Além disso, é necessário introduzir 
uma distinção clara entre os índices de 
referência hipocarbónicos e os índices de 
referência de impacto carbónico positivo.
Embora os ativos subjacentes num índice 
de referência hipocarbónico devam ser 
selecionados com o objetivo de reduzir as 
emissões de carbono da carteira do índice
em comparação com o índice principal, 
um índice de impacto carbónico positivo
deve incluir apenas componentes cujas 
reduções de emissões excedem as suas 
emissões de carbono.

(13) Embora seja necessário integrar 
os indicadores da economia circular em 
todas as metodologias de referência, 
poderia ser introduzida uma categoria de 
referência de impacto ambiental positivo. 
Os ativos subjacentes a um índice de 
referência de impacto ambiental positivo 
devem incluir apenas componentes cujo 
impacto líquido, com base em indicadores 
da economia circular harmonizada, seja
positivo.

Or. en

Alteração 53
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Além disso, é necessário introduzir 
uma distinção clara entre os índices de 
referência hipocarbónicos e os índices de 
referência de impacto carbónico positivo. 
Embora os ativos subjacentes num índice 
de referência hipocarbónico devam ser 
selecionados com o objetivo de reduzir as 
emissões de carbono da carteira do índice 
em comparação com o índice principal, um 
índice de impacto carbónico positivo deve 
incluir apenas componentes cujas reduções 
de emissões excedem as suas emissões de 
carbono.

(13) Além disso, é necessário introduzir 
uma distinção clara entre os índices de 
referência de transição climática e os 
índices de referência de impacto carbónico 
negativo. Embora os ativos subjacentes 
num índice de referência hipocarbónico 
devam ser selecionados com o objetivo de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa da carteira do índice em comparação 
com o índice principal, um índice de 
impacto carbónico negativo deve incluir 
apenas componentes cujas reduções de 
emissões excedem as suas emissões de 
carbono.

Or. en

Alteração 54
Neena Gill

Proposta de regulamento
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Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Além disso, é necessário introduzir 
uma distinção clara entre os índices de 
referência hipocarbónicos e os índices de 
referência de impacto carbónico positivo. 
Embora os ativos subjacentes num índice 
de referência hipocarbónico devam ser 
selecionados com o objetivo de reduzir as 
emissões de carbono da carteira do índice 
em comparação com o índice principal, um 
índice de impacto carbónico positivo deve 
incluir apenas componentes cujas reduções 
de emissões excedem as suas emissões de 
carbono.

(13) Além disso, é necessário introduzir 
uma distinção clara entre os índices de 
referência hipocarbónicos e os índices de 
referência de emissões de carbono 
negativo. Embora os ativos subjacentes 
num índice de referência hipocarbónico 
devam ser selecionados com o objetivo de 
reduzir as emissões de carbono da carteira 
do índice em comparação com o índice 
principal, os índices de referência de 
emissões de carbono negativas deve 
incluir apenas componentes cujas reduções 
de emissões excedem as suas emissões de 
carbono.

Or. en

Alteração 55
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Cada empresa cujos ativos são
selecionados como subjacentes num índice 
de referência de impacto positivo deve
reduzir mais emissões de carbono do que 
as que produz, tendo assim um impacto 
positivo no ambiente. Os gestores de 
ativos e de carteiras que afirmam seguir 
uma estratégia de investimento compatível 
com o Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas devem, por conseguinte, 
utilizar índices de referência de impacto 
carbónico positivo.

(14) O índice de referência relativo à 
transição climática indica que um índice 
está numa trajetória para alcançar o 
cumprimento do limite de Paris de 1,5 °C.
Cada empresa cujos ativos sejam
selecionados como subjacentes deve ter em 
vigor um plano para reduzir gradualmente 
as suas emissões de carbono de acordo 
com uma via de descarbonização baseada 
num cenário climático em que o 
aquecimento global permanece limitado a 
1,5 °C. Estes planos devem ser públicos e 
credíveis, na medida em que representam 
um verdadeiro compromisso para com a 
descarbonização e são suficientemente 
pormenorizados e viáveis do ponto de 
vista técnico.
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Or. en

Alteração 56
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Cada empresa cujos ativos são 
selecionados como subjacentes num índice 
de referência de impacto positivo deve 
reduzir mais emissões de carbono do que 
as que produz, tendo assim um impacto 
positivo no ambiente. Os gestores de 
ativos e de carteiras que afirmam seguir 
uma estratégia de investimento compatível 
com o Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas devem, por conseguinte, 
utilizar índices de referência de impacto 
carbónico positivo.

(14) Cada empresa cujos ativos são 
selecionados como subjacentes num índice 
de referência de redução de emissões 
líquidas deve reduzir mais emissões de 
carbono do que as que produz.

Or. en

Alteração 57
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Cada empresa cujos ativos são 
selecionados como subjacentes num índice 
de referência de impacto positivo deve 
reduzir mais emissões de carbono do que 
as que produz, tendo assim um impacto 
positivo no ambiente. Os gestores de ativos 
e de carteiras que afirmam seguir uma 
estratégia de investimento compatível com 
o Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas devem, por conseguinte, 
utilizar índices de referência de impacto 
carbónico positivo.

(14) Todas as empresas cujos ativos são 
selecionados como subjacentes num índice 
de referência de impacto positivo devem 
ter um impacto líquido positivo no 
ambiente, sem prejudicar 
significativamente qualquer outro 
indicador ambiental ou em matéria de 
economia circular. Os gestores de ativos e 
de carteiras que afirmam seguir uma 
estratégia de investimento sustentável
devem, por conseguinte, utilizar índices de 
referência de impacto ambiental positivo.
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Or. en

Alteração 58
Neena Gill

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Cada empresa cujos ativos são 
selecionados como subjacentes num índice
de referência de impacto positivo deve 
reduzir mais emissões de carbono do que 
as que produz, tendo assim um impacto 
positivo no ambiente. Os gestores de ativos 
e de carteiras que afirmam seguir uma 
estratégia de investimento compatível com 
o Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas devem, por conseguinte, utilizar 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo.

(14) Cada empresa cujos ativos são 
selecionados como subjacentes em índices
de referência de emissões de carbono 
negativas deve reduzir mais emissões de 
carbono do que as que produz, tendo assim 
um impacto positivo no ambiente. Os 
gestores de ativos e de carteiras que 
afirmam seguir uma estratégia de 
investimento compatível com o Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas devem, 
por conseguinte, utilizar índices de 
referência de emissões de carbono 
negativas.

Or. en

Alteração 59
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Cada empresa cujos ativos são 
selecionados como subjacentes num índice 
de referência de impacto positivo deve 
reduzir mais emissões de carbono do que 
as que produz, tendo assim um impacto 
positivo no ambiente. Os gestores de ativos 
e de carteiras que afirmam seguir uma 
estratégia de investimento compatível com 
o Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas devem, por conseguinte, utilizar 

(14) Cada empresa cujos ativos são 
selecionados como subjacentes num índice 
de referência de impacto negativo deve 
reduzir mais emissões de carbono do que 
as que produz, tendo assim um impacto 
positivo no ambiente. Os gestores de ativos 
e de carteiras que afirmam seguir uma 
estratégia de investimento compatível com 
o Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas devem, por conseguinte, utilizar 
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índices de referência de impacto carbónico 
positivo.

índices de referência de impacto carbónico 
negativo.

Or. en

Alteração 60
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Cada empresa cujos ativos são 
selecionados como subjacentes num índice 
de referência de impacto positivo deve 
reduzir mais emissões de carbono do que 
as que produz, tendo assim um impacto 
positivo no ambiente. Os gestores de ativos 
e de carteiras que afirmam seguir uma 
estratégia de investimento compatível com 
o Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas devem, por conseguinte, utilizar 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo.

(14) Cada empresa cujos ativos são 
selecionados como subjacentes num índice 
de referência de impacto negativo deve 
reduzir mais emissões de carbono do que 
as que produz, tendo assim um impacto 
positivo no ambiente. Os gestores de ativos 
e de carteiras que afirmam seguir uma 
estratégia de investimento compatível com 
o Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas devem, por conseguinte, utilizar 
índices de referência de impacto carbónico 
negativo.

Or. en

Alteração 61
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Diversos administradores de 
índices de referência afirmam que os seus 
índices de referência prosseguem 
objetivos ambientais, sociais e de governo 
(«ESG»). Todavia, os utilizadores destes 
índices de referência nem sempre dispõem 
das informações necessárias sobre a 
medida em que a metodologia dos 
administradores desses índices de 

(15) Para permitir aos intervenientes do 
mercado fazerem escolhas bem 
informadas, deve exigir-se aos 
administradores de índices de referência 
que divulguem a forma como as suas 
metodologias têm em consideração os 
fatores ESG para cada índice de referência, 
ou família de índices de referência. Essa 
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referência têm em consideração tais 
objetivos ESG. Com frequência, as 
informações disponíveis estão dispersas e 
não permitem uma comparação efetiva 
para efeitos de investimento 
transfronteiras. Para permitir aos 
intervenientes do mercado fazerem 
escolhas bem informadas, deve exigir-se 
aos administradores de índices de 
referência que divulguem a forma como as 
suas metodologias têm em consideração os
fatores ESG para cada índice de referência, 
ou família de índices de referência, que 
alegadamente prossegue objetivos ESG. 
Essa informação deve, também, ser 
divulgada na declaração relativa ao índice 
de referência. Os administradores de 
índices de referência que não prosseguem 
ou não têm em conta os objetivos ESG 
não devem estar sujeitos a esta obrigação 
de divulgação.

informação deve, também, ser divulgada na 
declaração relativa ao índice de referência.

Or. en

Justificação

Estas alterações refletem a necessidade de dar atenção às preocupações em matéria de 
fatores ambientais, sociais e de governação, que são parte integrante de todas as transações 
comerciais no sistema financeiro, em vez de as relegarem para um nicho.

Alteração 62
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Diversos administradores de 
índices de referência afirmam que os seus 
índices de referência prosseguem 
objetivos ambientais, sociais e de governo 
(«ESG»). Todavia, os utilizadores destes
índices de referência nem sempre dispõem 
das informações necessárias sobre a 
medida em que a metodologia dos 
administradores desses índices de 

(15) Os utilizadores de índices de 
referência nem sempre dispõem das 
informações necessárias sobre a medida em 
que a metodologia dos administradores 
desses índices de referência têm em conta 
os riscos e o impacto em matéria de ESG. 
Com frequência, as informações 
disponíveis estão dispersas e não permitem 
uma comparação efetiva para efeitos de 
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referência têm em consideração tais 
objetivos ESG. Com frequência, as 
informações disponíveis estão dispersas e 
não permitem uma comparação efetiva 
para efeitos de investimento 
transfronteiras. Para permitir aos 
intervenientes do mercado fazerem 
escolhas bem informadas, deve exigir-se 
aos administradores de índices de 
referência que divulguem a forma como as 
suas metodologias têm em consideração os 
fatores ESG para cada índice de 
referência, ou família de índices de 
referência, que alegadamente prossegue 
objetivos ESG. Essa informação deve, 
também, ser divulgada na declaração 
relativa ao índice de referência. Os 
administradores de índices de referência 
que não prosseguem ou não têm em conta 
os objetivos ESG, não devem estar sujeitos 
a esta obrigação de divulgação.

investimento transfronteiras. Para permitir 
aos intervenientes do mercado fazerem 
escolhas bem informadas, deve exigir-se a 
todos os administradores de índices de 
referência que divulguem a forma como as 
suas metodologias contemplam os 
indicadores da economia circular e em 
matéria de riscos ESG para cada índice de 
referência. Essa informação deve ser 
divulgada na declaração relativa ao índice 
de referência.

Or. en

Alteração 63
Paul Tang

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Diversos administradores de índices 
de referência afirmam que os seus índices 
de referência prosseguem objetivos 
ambientais, sociais e de governo («ESG»). 
Todavia, os utilizadores destes índices de 
referência nem sempre dispõem das 
informações necessárias sobre a medida em 
que a metodologia dos administradores 
desses índices de referência têm em 
consideração tais objetivos ESG. Com 
frequência, as informações disponíveis 
estão dispersas e não permitem uma 
comparação efetiva para efeitos de 
investimento transfronteiras. Para permitir 
aos intervenientes do mercado fazerem 

(15) Diversos administradores de índices 
de referência afirmam que os seus índices 
de referência prosseguem objetivos 
ambientais, sociais e de governo («ESG»). 
Todavia, os utilizadores destes índices de 
referência nem sempre dispõem das 
informações necessárias sobre a medida em 
que a metodologia dos administradores 
desses índices de referência têm em 
consideração tais objetivos ESG. Com 
frequência, as informações disponíveis 
estão dispersas e não permitem uma 
comparação efetiva para efeitos de 
investimento transfronteiras. Para permitir 
aos intervenientes do mercado fazerem 
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escolhas bem informadas, deve exigir-se 
aos administradores de índices de 
referência que divulguem a forma como as 
suas metodologias têm em consideração os 
fatores ESG para cada índice de referência, 
ou família de índices de referência, que 
alegadamente prossegue objetivos ESG. 
Essa informação deve, também, ser 
divulgada na declaração relativa ao índice 
de referência. Os administradores de 
índices de referência que não prosseguem 
ou não têm em conta os objetivos ESG, 
não devem estar sujeitos a esta obrigação 
de divulgação.

escolhas bem informadas, deve exigir-se 
aos administradores de índices de 
referência que divulguem a forma como as 
suas metodologias têm em consideração os 
fatores ESG para cada índice de referência, 
ou família de índices de referência, que 
alegadamente prossegue objetivos ESG. 
Essa informação deve, também, ser 
divulgada na declaração relativa ao índice 
de referência.

Or. en

Alteração 64
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Diversos administradores de índices 
de referência afirmam que os seus índices 
de referência prosseguem objetivos 
ambientais, sociais e de governo («ESG»). 
Todavia, os utilizadores destes índices de 
referência nem sempre dispõem das 
informações necessárias sobre a medida em 
que a metodologia dos administradores 
desses índices de referência têm em 
consideração tais objetivos ESG. Com 
frequência, as informações disponíveis 
estão dispersas e não permitem uma 
comparação efetiva para efeitos de 
investimento transfronteiras. Para permitir 
aos intervenientes do mercado fazerem 
escolhas bem informadas, deve exigir-se 
aos administradores de índices de 
referência que divulguem a forma como as 
suas metodologias têm em consideração os 
fatores ESG para cada índice de referência, 
ou família de índices de referência, que 
alegadamente prossegue objetivos ESG. 

(15) Diversos administradores de índices 
de referência afirmam que os seus índices 
de referência prosseguem objetivos 
ambientais, sociais e de governo («ESG»).
Todavia, os utilizadores destes índices de 
referência nem sempre dispõem das 
informações necessárias sobre a medida em 
que a metodologia dos administradores 
desses índices de referência têm em 
consideração tais objetivos ESG, ou seja, 
qual a respetiva ponderação. Com 
frequência, as informações disponíveis 
estão dispersas e não permitem uma 
comparação efetiva para efeitos de 
investimento transfronteiras. Para reforçar 
a transparência, de modo a permitir aos 
intervenientes do mercado fazerem 
escolhas bem informadas, deve exigir-se 
aos administradores de índices de 
referência que divulguem a forma como as 
suas metodologias têm em consideração os 
fatores ESG para cada índice de referência, 
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Essa informação deve, também, ser 
divulgada na declaração relativa ao índice 
de referência. Os administradores de 
índices de referência que não prosseguem 
ou não têm em conta os objetivos ESG, não 
devem estar sujeitos a esta obrigação de 
divulgação.

ou família de índices de referência, que 
alegadamente prossegue objetivos ESG. 
Essa informação deve, também, ser 
divulgada na declaração relativa ao índice 
de referência. Os administradores de 
índices de referência que não prosseguem 
ou não têm em conta os objetivos ESG, não 
devem estar sujeitos a esta obrigação de 
divulgação.

Or. en

Alteração 65
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Pelo mesmo motivo, os 
administradores de índices de referência 
hipocarbónicos e de índices de referência 
de impacto carbónico positivo devem 
igualmente publicar a metodologia que 
utilizam para o seu cálculo. Essa 
informação deve descrever de que forma os 
ativos subjacentes foram selecionados e 
ponderados, bem como quais os ativos que 
foram excluídos e por que motivo. Os 
administradores de índices de referência 
devem também especificar de que forma 
os índices de referência hipocarbónicos 
diferem do índice principal subjacente, 
designadamente em termos de 
ponderadores aplicáveis, capitalização 
bolsista e desempenho financeiro dos 
ativos subjacentes. Para avaliar de que 
forma o índice de referência contribui 
para os objetivos ambientais, o 
administrador do índice de referência 
deve divulgar o modo como é aferida a 
pegada carbónica e as reduções de 
emissões de carbono dos ativos 
subjacentes, os seus respetivos valores, 
incluindo a pegada carbónica total do 
índice de referência e o tipo e fonte dos 

(16) Pelo mesmo motivo, os 
administradores de índices de referência 
hipocarbónicos e de índices de referência 
de transição climática devem igualmente 
publicar a metodologia que utilizam para o 
seu cálculo. Essa informação deve 
descrever de que forma os ativos 
subjacentes foram selecionados e 
ponderados, bem como quais os ativos que 
foram excluídos e por que motivo. Para 
permitir aos gestores de ativos escolher o 
índice de referência mais adequado para a 
sua estratégia de investimento, os 
administradores de índices de referência 
devem explicar a lógica subjacente aos 
parâmetros da sua metodologia e explicar 
de que modo o índice de referência 
contribui para os objetivos ambientais, 
incluindo o seu impacto na atenuação das 
alterações climáticas. As informações 
publicadas devem igualmente incluir 
pormenores sobre a frequência das revisões 
e o procedimento seguido para o efeito.
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dados utilizados. Para permitir aos gestores 
de ativos escolher o índice de referência 
mais adequado para a sua estratégia de 
investimento, os administradores de índices 
de referência devem explicar a lógica 
subjacente aos parâmetros da sua 
metodologia e explicar de que modo o 
índice de referência contribui para os 
objetivos ambientais, incluindo o seu 
impacto na atenuação das alterações 
climáticas. As informações publicadas 
devem igualmente incluir pormenores 
sobre a frequência das revisões e o 
procedimento seguido para o efeito.

Or. en

Alteração 66
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Pelo mesmo motivo, os 
administradores de índices de referência 
hipocarbónicos e de índices de referência 
de impacto carbónico positivo devem 
igualmente publicar a metodologia que 
utilizam para o seu cálculo. Essa 
informação deve descrever de que forma os 
ativos subjacentes foram selecionados e 
ponderados, bem como quais os ativos que 
foram excluídos e por que motivo. Os 
administradores de índices de referência 
devem também especificar de que forma os 
índices de referência hipocarbónicos 
diferem do índice principal subjacente, 
designadamente em termos de 
ponderadores aplicáveis, capitalização 
bolsista e desempenho financeiro dos 
ativos subjacentes. Para avaliar de que 
forma o índice de referência contribui para 
os objetivos ambientais, o administrador do
índice de referência deve divulgar o modo 
como é aferida a pegada carbónica e as 

(16) Pelo mesmo motivo, os 
administradores de índices de referência 
hipocarbónicos e de índices de referência 
de redução de emissões líquidas devem 
igualmente publicar a metodologia que 
utilizam para o seu cálculo. Essa 
informação deve descrever de que forma os 
ativos subjacentes foram selecionados e 
ponderados, bem como quais os ativos que 
foram excluídos e por que motivo. Os 
administradores de índices de referência 
devem também especificar de que forma os 
índices de referência hipocarbónicos 
diferem do índice principal subjacente, 
designadamente em termos de 
ponderadores aplicáveis, capitalização 
bolsista e desempenho financeiro dos 
ativos subjacentes. Para avaliar de que 
forma o índice de referência contribui para 
os objetivos ambientais, o administrador do 
índice de referência deve divulgar o modo 
como é aferida a pegada carbónica e as 
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reduções de emissões de carbono dos 
ativos subjacentes, os seus respetivos 
valores, incluindo a pegada carbónica total 
do índice de referência e o tipo e fonte dos 
dados utilizados. Para permitir aos gestores 
de ativos escolher o índice de referência 
mais adequado para a sua estratégia de 
investimento, os administradores de índices 
de referência devem explicar a lógica 
subjacente aos parâmetros da sua 
metodologia e explicar de que modo o 
índice de referência contribui para os 
objetivos ambientais, incluindo o seu 
impacto na atenuação das alterações 
climáticas. As informações publicadas 
devem igualmente incluir pormenores 
sobre a frequência das revisões e o 
procedimento seguido para o efeito.

reduções de emissões de carbono dos 
ativos subjacentes, os seus respetivos 
valores, incluindo a pegada carbónica total 
do índice de referência e o tipo e fonte dos 
dados utilizados. Para permitir aos gestores 
de ativos escolher o índice de referência 
mais adequado a indicar na sua estratégia 
de investimento, os administradores de 
índices de referência devem explicar a 
lógica subjacente aos parâmetros da sua 
metodologia e explicar de que modo o 
índice de referência contribui para os 
objetivos ambientais.

Or. en

Alteração 67
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Pelo mesmo motivo, os 
administradores de índices de referência 
hipocarbónicos e de índices de referência 
de impacto carbónico positivo devem 
igualmente publicar a metodologia que 
utilizam para o seu cálculo. Essa 
informação deve descrever de que forma os 
ativos subjacentes foram selecionados e 
ponderados, bem como quais os ativos que 
foram excluídos e por que motivo. Os 
administradores de índices de referência 
devem também especificar de que forma os 
índices de referência hipocarbónicos
diferem do índice principal subjacente, 
designadamente em termos de 
ponderadores aplicáveis, capitalização 
bolsista e desempenho financeiro dos 
ativos subjacentes. Para avaliar de que 

(16) Pelo mesmo motivo, os 
administradores de índices de referência de 
impacto ambiental positivo devem 
igualmente publicar a metodologia que 
utilizam para o seu cálculo. Essa 
informação deve descrever de que forma os 
ativos subjacentes foram selecionados e 
ponderados, bem como quais os ativos que 
foram excluídos e por que motivo. Os 
administradores de índices de referência 
devem também especificar de que forma os 
índices de referência de impacto positivo
diferem do índice principal subjacente, 
designadamente em termos de 
ponderadores aplicáveis, capitalização 
bolsista e desempenho financeiro dos 
ativos subjacentes. Para avaliar de que 
forma o índice de referência contribui para 
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forma o índice de referência contribui para 
os objetivos ambientais, o administrador do 
índice de referência deve divulgar o modo 
como é aferida a pegada carbónica e as 
reduções de emissões de carbono dos 
ativos subjacentes, os seus respetivos 
valores, incluindo a pegada carbónica total 
do índice de referência e o tipo e fonte dos 
dados utilizados. Para permitir aos gestores 
de ativos escolher o índice de referência 
mais adequado para a sua estratégia de 
investimento, os administradores de índices 
de referência devem explicar a lógica 
subjacente aos parâmetros da sua 
metodologia e explicar de que modo o 
índice de referência contribui para os 
objetivos ambientais, incluindo o seu 
impacto na atenuação das alterações 
climáticas. As informações publicadas 
devem igualmente incluir pormenores 
sobre a frequência das revisões e o 
procedimento seguido para o efeito.

os objetivos ambientais, o administrador do 
índice de referência deve divulgar o modo 
como são aferidos o impacto ambiental e 
os riscos da pegada carbónica e as 
reduções de emissões de carbono dos 
ativos subjacentes, os seus respetivos 
valores, incluindo a pegada ambiental total 
do índice de referência e o tipo e fonte dos 
dados utilizados. Para permitir aos gestores 
de ativos escolher o índice de referência 
mais adequado para a sua estratégia de 
investimento, os administradores de índices 
de referência devem explicar a lógica 
subjacente aos parâmetros da sua 
metodologia e explicar de que modo o 
índice de referência contribui para os 
objetivos ambientais. As informações 
publicadas devem igualmente incluir 
pormenores sobre a frequência das revisões 
e o procedimento seguido para o efeito.

Or. en

Alteração 68
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Pelo mesmo motivo, os 
administradores de índices de referência 
hipocarbónicos e de índices de referência 
de impacto carbónico positivo devem 
igualmente publicar a metodologia que 
utilizam para o seu cálculo. Essa 
informação deve descrever de que forma os 
ativos subjacentes foram selecionados e 
ponderados, bem como quais os ativos que 
foram excluídos e por que motivo. Os 
administradores de índices de referência 
devem também especificar de que forma os 
índices de referência hipocarbónicos
diferem do índice principal subjacente, 

(16) Pelo mesmo motivo, os 
administradores de índices de referência de 
transição climática e de índices de 
referência de impacto carbónico negativo
devem igualmente publicar a metodologia 
que utilizam para o seu cálculo. Essa 
informação deve descrever de que forma os 
ativos subjacentes foram selecionados e 
ponderados, bem como quais os ativos que 
foram excluídos e por que motivo. Os 
administradores de índices de referência 
devem também especificar de que forma os 
índices de referência de transição 
climática diferem do índice principal 
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designadamente em termos de 
ponderadores aplicáveis, capitalização 
bolsista e desempenho financeiro dos 
ativos subjacentes. Para avaliar de que 
forma o índice de referência contribui para 
os objetivos ambientais, o administrador do 
índice de referência deve divulgar o modo 
como é aferida a pegada carbónica e as 
reduções de emissões de carbono dos 
ativos subjacentes, os seus respetivos 
valores, incluindo a pegada carbónica total 
do índice de referência e o tipo e fonte dos 
dados utilizados. Para permitir aos gestores 
de ativos escolher o índice de referência 
mais adequado para a sua estratégia de 
investimento, os administradores de índices 
de referência devem explicar a lógica 
subjacente aos parâmetros da sua 
metodologia e explicar de que modo o 
índice de referência contribui para os 
objetivos ambientais, incluindo o seu 
impacto na atenuação das alterações 
climáticas. As informações publicadas 
devem igualmente incluir pormenores 
sobre a frequência das revisões e o 
procedimento seguido para o efeito.

subjacente, designadamente em termos de 
ponderadores aplicáveis, capitalização 
bolsista e desempenho financeiro dos 
ativos subjacentes. Para avaliar de que 
forma o índice de referência contribui para 
os objetivos ambientais, o administrador do 
índice de referência deve divulgar o modo 
como é aferida a pegada carbónica e as 
reduções de emissões de carbono dos 
ativos subjacentes, os seus respetivos 
valores, incluindo a pegada carbónica total 
do índice de referência e o tipo e fonte dos 
dados utilizados. Para permitir aos gestores 
de ativos escolher o índice de referência 
mais adequado para a sua estratégia de 
investimento, os administradores de índices 
de referência devem explicar a lógica 
subjacente aos parâmetros da sua 
metodologia e explicar de que modo o 
índice de referência contribui para os 
objetivos ambientais, incluindo o seu 
impacto na atenuação das alterações 
climáticas. As informações publicadas 
devem igualmente incluir pormenores 
sobre a frequência das revisões e o 
procedimento seguido para o efeito.

Or. en

Alteração 69
Neena Gill

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Pelo mesmo motivo, os 
administradores de índices de referência 
hipocarbónicos e de índices de referência 
de impacto carbónico positivo devem 
igualmente publicar a metodologia que 
utilizam para o seu cálculo. Essa 
informação deve descrever de que forma os 
ativos subjacentes foram selecionados e 
ponderados, bem como quais os ativos que 
foram excluídos e por que motivo. Os 

(16) Pelo mesmo motivo, os 
administradores de índices de referência 
hipocarbónicos e de índices de referência 
de emissões de carbono negativas devem 
igualmente publicar a metodologia que 
utilizam para o seu cálculo. Essa 
informação deve descrever de que forma os 
ativos subjacentes foram selecionados e 
ponderados, bem como quais os ativos que 
foram excluídos e por que motivo. Os 
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administradores de índices de referência 
devem também especificar de que forma os 
índices de referência hipocarbónicos 
diferem do índice principal subjacente, 
designadamente em termos de 
ponderadores aplicáveis, capitalização 
bolsista e desempenho financeiro dos 
ativos subjacentes. Para avaliar de que 
forma o índice de referência contribui para 
os objetivos ambientais, o administrador do 
índice de referência deve divulgar o modo 
como é aferida a pegada carbónica e as 
reduções de emissões de carbono dos 
ativos subjacentes, os seus respetivos 
valores, incluindo a pegada carbónica total 
do índice de referência e o tipo e fonte dos 
dados utilizados. Para permitir aos gestores 
de ativos escolher o índice de referência 
mais adequado para a sua estratégia de 
investimento, os administradores de índices 
de referência devem explicar a lógica 
subjacente aos parâmetros da sua 
metodologia e explicar de que modo o 
índice de referência contribui para os 
objetivos ambientais, incluindo o seu 
impacto na atenuação das alterações 
climáticas. As informações publicadas 
devem igualmente incluir pormenores 
sobre a frequência das revisões e o 
procedimento seguido para o efeito.

administradores de índices de referência 
devem também especificar de que forma os 
índices de referência hipocarbónicos 
diferem do índice principal subjacente, 
designadamente em termos de 
ponderadores aplicáveis, capitalização 
bolsista e desempenho financeiro dos 
ativos subjacentes. Para avaliar de que 
forma o índice de referência contribui para 
os objetivos ambientais, o administrador do 
índice de referência deve divulgar o modo 
como é aferida a pegada carbónica e as 
reduções de emissões de carbono dos 
ativos subjacentes, os seus respetivos 
valores, incluindo a pegada carbónica total 
do índice de referência e o tipo e fonte dos 
dados utilizados. Para permitir aos gestores 
de ativos escolher o índice de referência 
mais adequado para a sua estratégia de 
investimento, os administradores de índices 
de referência devem explicar a lógica 
subjacente aos parâmetros da sua 
metodologia e explicar de que modo o 
índice de referência contribui para os 
objetivos ambientais, incluindo o seu 
impacto na atenuação das alterações 
climáticas. As informações publicadas 
devem igualmente incluir pormenores 
sobre a frequência das revisões e o 
procedimento seguido para o efeito.

Or. en

Alteração 70
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Além disso, os administradores de 
índices de referência de impacto 
carbónico positivo devem divulgar o 
impacto carbónico positivo de cada ativo 
subjacente incluído nesses índices de 
referência, especificando o método 

Suprimido
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utilizado para determinar se as reduções 
de emissões excedem a pegada carbónica 
do ativo de investimento.

Or. en

Alteração 71
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Além disso, os administradores de 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo devem divulgar o impacto 
carbónico positivo de cada ativo subjacente 
incluído nesses índices de referência, 
especificando o método utilizado para 
determinar se as reduções de emissões 
excedem a pegada carbónica do ativo de 
investimento.

(17) Além disso, os administradores de 
índices de referência de impacto carbónico 
negativo devem divulgar o impacto 
carbónico negativo de cada ativo 
subjacente incluído nesses índices de 
referência, especificando o método 
utilizado para determinar se as reduções de 
emissões excedem a pegada carbónica do 
ativo de investimento.

Or. en

Alteração 72
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Além disso, os administradores de 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo devem divulgar o impacto 
carbónico positivo de cada ativo subjacente 
incluído nesses índices de referência, 
especificando o método utilizado para 
determinar se as reduções de emissões 
excedem a pegada carbónica do ativo de 
investimento.

(17) Além disso, os administradores de 
índices de referência de redução de 
emissões líquidas devem divulgar o 
impacto carbónico de cada ativo subjacente 
incluído nesses índices de referência, 
especificando o método utilizado para 
determinar se as reduções de emissões 
excedem a pegada carbónica do ativo de 
investimento.

Or. en
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Alteração 73
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Além disso, os administradores de 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo devem divulgar o impacto 
carbónico positivo de cada ativo 
subjacente incluído nesses índices de 
referência, especificando o método 
utilizado para determinar se as reduções 
de emissões excedem a pegada carbónica 
do ativo de investimento.

(17) Além disso, os administradores de 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo devem divulgar o impacto 
ambiental positivo de cada ativo 
subjacente incluído nesses índices de 
referência, especificando o método e os 
indicadores utilizados para determinar se 
o impacto ambiental líquido é positivo.

Or. en

Alteração 74
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) É importante que os principais 
elementos dos métodos utilizados para 
compilar os índices de referência 
hipocarbónicos e da transição climática 
dispõem de uma base sólida na 
climatologia. Este objetivo será atingido 
de forma rotineira através da adesão ao 
Acordo de Paris sobre o Clima, por 
exemplo, através da utilização de um 
cenário climático e da correspondente via 
de descarbonização, que está em 
consonância com os objetivos do Acordo 
de Paris.

Or. en
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Alteração 75
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para assegurar uma adesão 
continuada ao objetivo selecionado de 
atenuação das alterações climáticas, os 
administradores dos índices de referência 
hipocarbónicos e de impacto carbónico 
positivo devem rever regularmente as suas 
metodologias e informar os utilizadores 
dos procedimentos aplicáveis para 
qualquer alteração substancial. Ao 
introduzirem uma alteração substancial, os 
administradores de índices de referência 
devem divulgar os motivos para essa 
alteração e explicar como é que a alteração 
é coerente com os objetivos iniciais do 
índice de referência.

(18) Para assegurar uma adesão 
continuada ao objetivo selecionado de 
atenuação das alterações climáticas, os 
administradores dos índices de referência 
de transição climática e de impacto 
carbónico negativo devem rever 
regularmente as suas metodologias e 
informar os utilizadores dos procedimentos 
aplicáveis para qualquer alteração 
substancial. Ao introduzirem uma alteração 
substancial, os administradores de índices 
de referência devem divulgar os motivos 
para essa alteração e explicar como é que a 
alteração é coerente com os objetivos 
iniciais do índice de referência.

Or. en

Alteração 76
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para assegurar uma adesão 
continuada ao objetivo selecionado de 
atenuação das alterações climáticas, os 
administradores dos índices de referência 
hipocarbónicos e de impacto carbónico
positivo devem rever regularmente as suas 
metodologias e informar os utilizadores 
dos procedimentos aplicáveis para 
qualquer alteração substancial. Ao 
introduzirem uma alteração substancial, os 
administradores de índices de referência 
devem divulgar os motivos para essa 
alteração e explicar como é que a alteração 

(18) Para assegurar a precisão das 
informações facultadas aos investidores, 
os administradores dos índices de 
referência de impacto ambiental positivo 
devem rever regularmente as suas 
metodologias e informar os utilizadores 
dos procedimentos aplicáveis para 
qualquer alteração substancial. Ao 
introduzirem uma alteração substancial, os 
administradores de índices de referência 
devem divulgar os motivos para essa 
alteração e explicar como é que a alteração 
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é coerente com os objetivos iniciais do 
índice de referência.

é coerente com os objetivos iniciais do 
índice de referência.

Or. en

Alteração 77
Neena Gill

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para assegurar uma adesão 
continuada ao objetivo selecionado de 
atenuação das alterações climáticas, os 
administradores dos índices de referência 
hipocarbónicos e de impacto carbónico 
positivo devem rever regularmente as suas 
metodologias e informar os utilizadores 
dos procedimentos aplicáveis para 
qualquer alteração substancial. Ao 
introduzirem uma alteração substancial, os 
administradores de índices de referência 
devem divulgar os motivos para essa 
alteração e explicar como é que a alteração 
é coerente com os objetivos iniciais do 
índice de referência.

(18) Para assegurar uma adesão 
continuada ao objetivo selecionado de 
atenuação das alterações climáticas, os 
administradores dos índices de referência 
hipocarbónicos e de emissões de carbono 
negativas devem rever regularmente as 
suas metodologias e informar os 
utilizadores dos procedimentos aplicáveis 
para qualquer alteração substancial. Ao 
introduzirem uma alteração substancial, os 
administradores de índices de referência 
devem divulgar os motivos para essa 
alteração e explicar como é que a alteração 
é coerente com os objetivos iniciais do 
índice de referência.

Or. en

Alteração 78
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para assegurar uma adesão 
continuada ao objetivo selecionado de 
atenuação das alterações climáticas, os 
administradores dos índices de referência 
hipocarbónicos e de impacto carbónico 
positivo devem rever regularmente as suas 

(18) Para assegurar uma adesão 
continuada ao objetivo selecionado de 
atenuação das alterações climáticas, os 
administradores dos índices de referência 
hipocarbónicos e de redução de emissões 
líquidas devem rever regularmente as suas 
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metodologias e informar os utilizadores 
dos procedimentos aplicáveis para 
qualquer alteração substancial. Ao 
introduzirem uma alteração substancial, os 
administradores de índices de referência 
devem divulgar os motivos para essa 
alteração e explicar como é que a alteração 
é coerente com os objetivos iniciais do 
índice de referência.

metodologias e informar os utilizadores 
dos procedimentos aplicáveis para 
qualquer alteração substancial. Ao 
introduzirem uma alteração substancial, os 
administradores de índices de referência 
devem divulgar os motivos para essa 
alteração e explicar como é que a alteração 
é coerente com os objetivos iniciais do 
índice de referência.

Or. en

Alteração 79
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para assegurar uma adesão 
continuada ao objetivo selecionado de 
atenuação das alterações climáticas, os 
administradores dos índices de referência 
hipocarbónicos e de impacto carbónico 
positivo devem rever regularmente as suas 
metodologias e informar os utilizadores 
dos procedimentos aplicáveis para 
qualquer alteração substancial. Ao 
introduzirem uma alteração substancial, os 
administradores de índices de referência 
devem divulgar os motivos para essa 
alteração e explicar como é que a alteração 
é coerente com os objetivos iniciais do 
índice de referência.

(18) Para assegurar uma adesão 
continuada ao objetivo selecionado de 
atenuação das alterações climáticas, os 
administradores dos índices de referência 
hipocarbónicos e de transição climática
devem rever regularmente as suas 
metodologias e informar os utilizadores 
dos procedimentos aplicáveis para 
qualquer alteração substancial. Ao 
introduzirem uma alteração substancial, os 
administradores de índices de referência 
devem divulgar os motivos para essa 
alteração e explicar como é que a alteração 
é coerente com os objetivos iniciais do 
índice de referência.

Or. en

Alteração 80
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) Com o objetivo de melhorar a 
transparência e de assegurar um nível de 
harmonização adequado, deve ser 
delegado na Comissão o poder para 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, para melhor 
especificar o conteúdo mínimo das 
obrigações de divulgação a que devem 
estar sujeitos os administradores de 
índices de referência que têm em conta os 
objetivos ESG, bem como para especificar 
as normas de harmonização mínimas da 
metodologia dos índices de referência 
hipocarbónicos e de impacto carbónico 
positivo, incluindo o método para o 
cálculo das emissões de carbono e das 
reduções de emissões de carbono 
associadas aos ativos subjacentes, tendo 
em consideração os métodos da pegada 
ambiental dos produtos e das 
organizações como definidos no ponto 2, 
alíneas a) e b), da Recomendação da 
Comissão 2013/179/UE31. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos, e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016. 
Em particular, a fim de assegurar uma 
participação equitativa na elaboração dos 
atos delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos 
ao mesmo tempo que os peritos dos 
Estados-Membros, e os respetivos peritos 
têm sistematicamente acesso às reuniões 
dos grupos de peritos da Comissão que 
dizem respeito à preparação dos atos 
delegados.

Suprimido

_________________

31 Recomendação da Comissão 
2013/179/UE, de 9 de abril de 2013, sobre 
a utilização de métodos comuns para a 
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medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações (JO L 124, 
4.5.2013, p. 1).

Or. en

Alteração 81
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Com o objetivo de melhorar a 
transparência e de assegurar um nível de 
harmonização adequado, deve ser delegado 
na Comissão o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, para melhor especificar o 
conteúdo mínimo das obrigações de 
divulgação a que devem estar sujeitos os 
administradores de índices de referência 
que têm em conta os objetivos ESG, bem 
como para especificar as normas de 
harmonização mínimas da metodologia dos 
índices de referência hipocarbónicos e de 
impacto carbónico positivo, incluindo o 
método para o cálculo das emissões de 
carbono e das reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos 
subjacentes, tendo em consideração os 
métodos da pegada ambiental dos 
produtos e das organizações como 
definidos no ponto 2, alíneas a) e b), da 
Recomendação da Comissão 
2013/179/UE31. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os seus 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a 
nível de peritos, e que essas consultas 
sejam realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em particular, a fim de 

(19) Com o objetivo de melhorar a 
transparência e de assegurar um nível de 
harmonização adequado, deve ser delegado 
na Comissão o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, para melhor especificar o 
conteúdo mínimo das obrigações de 
divulgação relacionadas com os fatores 
ESG a que devem estar sujeitos os 
administradores de índices de referência 
que têm em conta os objetivos ESG, bem 
como para especificar as normas de 
harmonização mínimas da metodologia dos 
índices de referência hipocarbónicos e de 
transição climática. A Comissão não deve 
prescrever um método específico, mas sim 
garantir que os métodos são sólidos e 
baseados em dados concretos. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos, e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016. 
Em particular, a fim de assegurar uma 
participação equitativa na elaboração dos 
atos delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-
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assegurar uma participação equitativa na 
elaboração dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros, e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que dizem respeito à preparação 
dos atos delegados.

Membros, e os respetivos peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que dizem 
respeito à preparação dos atos delegados.

_________________

31 Recomendação da Comissão 
2013/179/UE, de 9 de abril de 2013, sobre 
a utilização de métodos comuns para a 
medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações (JO L 124, 
4.5.2013, p. 1).

Or. en

Alteração 82
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Com o objetivo de melhorar a 
transparência e de assegurar um nível de 
harmonização adequado, deve ser delegado 
na Comissão o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, para melhor especificar o 
conteúdo mínimo das obrigações de 
divulgação a que devem estar sujeitos os 
administradores de índices de referência 
que têm em conta os objetivos ESG, bem 
como para especificar as normas de 
harmonização mínimas da metodologia 
dos índices de referência hipocarbónicos e 
de impacto carbónico positivo, incluindo o 
método para o cálculo das emissões de 
carbono e das reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes, 

(19) Com o objetivo de melhorar a 
transparência e de assegurar um nível de 
harmonização adequado, deve ser delegado 
na Comissão o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, para melhor especificar o 
conteúdo mínimo das obrigações de 
divulgação a que devem estar sujeitos os 
administradores de índices de referência
para avaliar os riscos ESG e para integrar 
os indicadores harmonizados da 
economia circular na metodologia dos 
índices de referência, incluindo o método 
para o cálculo do impacto ambiental 
líquido associado aos ativos subjacentes, 
tendo em consideração os métodos da 
pegada ambiental dos produtos e das 
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tendo em consideração os métodos da 
pegada ambiental dos produtos e das 
organizações como definidos no ponto 2, 
alíneas a) e b), da Recomendação da 
Comissão 2013/179/UE31. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos, e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016. 
Em particular, a fim de assegurar uma 
participação equitativa na elaboração dos 
atos delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os respetivos peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que dizem 
respeito à preparação dos atos delegados.

organizações como definidos no ponto 2, 
alíneas a) e b), da Recomendação da 
Comissão 2013/179/UE31, assim como os 
indicadores da economia circular a 
desenvolver em consonância com a 
Plataforma de Acompanhamento da 
Economia Circular da Comissão e o 
Plano de Ação para a Economia Circular 
da Comissão. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em particular, a fim de 
assegurar uma participação equitativa na 
elaboração dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros, e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que dizem respeito à preparação 
dos atos delegados.

_________________ _________________

31 Recomendação da Comissão 
2013/179/UE, de 9 de abril de 2013, sobre 
a utilização de métodos comuns para a
medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações (JO L 124, 
4.5.2013, p. 1).

31 Recomendação da Comissão 
2013/179/UE, de 9 de abril de 2013, sobre 
a utilização de métodos comuns para a 
medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações (JO L 124, 
4.5.2013, p. 1).

Or. en

Alteração 83
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração
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(19) Com o objetivo de melhorar a 
transparência e de assegurar um nível de 
harmonização adequado, deve ser delegado 
na Comissão o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, para melhor especificar o 
conteúdo mínimo das obrigações de 
divulgação a que devem estar sujeitos os 
administradores de índices de referência 
que têm em conta os objetivos ESG, bem 
como para especificar as normas de 
harmonização mínimas da metodologia dos 
índices de referência hipocarbónicos e de 
impacto carbónico positivo, incluindo o 
método para o cálculo das emissões de 
carbono e das reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes, 
tendo em consideração os métodos da 
pegada ambiental dos produtos e das 
organizações como definidos no ponto 2, 
alíneas a) e b), da Recomendação da 
Comissão 2013/179/UE31. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos, e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016. 
Em particular, a fim de assegurar uma 
participação equitativa na elaboração dos 
atos delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os respetivos peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que dizem 
respeito à preparação dos atos delegados.

(19) Com o objetivo de melhorar a 
transparência e de assegurar um nível de 
harmonização adequado, deve ser delegado 
na Comissão o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, para melhor especificar o 
conteúdo mínimo das obrigações de 
divulgação a que devem estar sujeitos os 
administradores de índices de referência 
que têm em conta os objetivos ESG, bem 
como para especificar as normas de 
harmonização mínimas da metodologia dos 
índices de referência hipocarbónicos e de 
redução das emissões líquidas, incluindo o 
método para o cálculo das emissões de 
carbono e das reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes, 
tendo em consideração os métodos da 
pegada ambiental dos produtos e das 
organizações como definidos no ponto 2, 
alíneas a) e b), da Recomendação da 
Comissão 2013/179/UE31. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos, que 
considere os progressos e a pertinência de 
outras propostas no âmbito do Plano de 
Ação para o Financiamento do 
Crescimento Sustentável e que essas 
consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016. 
Em particular, a fim de assegurar uma 
participação equitativa na elaboração dos 
atos delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os respetivos peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que dizem 
respeito à preparação dos atos delegados.

_________________ _________________

31 Recomendação da Comissão 
2013/179/UE, de 9 de abril de 2013, sobre 
a utilização de métodos comuns para a 

31 Recomendação da Comissão 
2013/179/UE, de 9 de abril de 2013, sobre 
a utilização de métodos comuns para a 
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medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações (JO L 124, 
4.5.2013, p. 1).

medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações (JO L 124, 
4.5.2013, p. 1).

Or. en

Alteração 84
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Com o objetivo de melhorar a 
transparência e de assegurar um nível de 
harmonização adequado, deve ser delegado 
na Comissão o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, para melhor especificar o 
conteúdo mínimo das obrigações de 
divulgação a que devem estar sujeitos os 
administradores de índices de referência 
que têm em conta os objetivos ESG, bem 
como para especificar as normas de 
harmonização mínimas da metodologia dos 
índices de referência hipocarbónicos e de 
impacto carbónico positivo, incluindo o 
método para o cálculo das emissões de 
carbono e das reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes, 
tendo em consideração os métodos da 
pegada ambiental dos produtos e das 
organizações como definidos no ponto 2, 
alíneas a) e b), da Recomendação da 
Comissão 2013/179/UE31. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos, e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016. 
Em particular, a fim de assegurar uma 

(19) Com o objetivo de melhorar a 
transparência e de assegurar um nível de 
harmonização adequado, deve ser delegado 
na Comissão o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, para melhor especificar o 
conteúdo mínimo das obrigações de 
divulgação a que devem estar sujeitos os 
administradores de índices de referência 
que têm em conta os objetivos ESG, bem 
como para especificar as normas de 
harmonização mínimas da metodologia dos 
índices de referência hipocarbónicos e de 
impacto carbónico positivo, incluindo o 
método para o cálculo das emissões de 
carbono e das reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes, 
tendo em consideração os métodos da 
pegada ambiental dos produtos e das 
organizações como definidos no ponto 2, 
alíneas a) e b), da Recomendação da 
Comissão 2013/179/UE31. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas abertas, públicas e 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios sobre cada um dos atos 
delegados, nomeadamente a nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
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participação equitativa na elaboração dos 
atos delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os respetivos peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que dizem 
respeito à preparação dos atos delegados.

de abril de 2016. Em particular, a fim de 
assegurar uma participação equitativa na 
elaboração dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros, e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que dizem respeito à preparação 
dos atos delegados.

_________________ _________________

31 Recomendação da Comissão 
2013/179/UE, de 9 de abril de 2013, sobre 
a utilização de métodos comuns para a 
medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações (JO L 124, 
4.5.2013, p. 1).

31 Recomendação da Comissão 
2013/179/UE, de 9 de abril de 2013, sobre 
a utilização de métodos comuns para a 
medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações (JO L 124, 
4.5.2013, p. 1).

Or. fr

Alteração 85
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Com o objetivo de melhorar a 
transparência e de assegurar um nível de 
harmonização adequado, deve ser delegado 
na Comissão o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, para melhor especificar o 
conteúdo mínimo das obrigações de 
divulgação a que devem estar sujeitos os 
administradores de índices de referência 
que têm em conta os objetivos ESG, bem 
como para especificar as normas de 
harmonização mínimas da metodologia dos 
índices de referência hipocarbónicos e de 
impacto carbónico positivo, incluindo o 
método para o cálculo das emissões de 
carbono e das reduções de emissões de 

(19) Com o objetivo de melhorar a 
transparência e de assegurar um nível de 
harmonização adequado, deve ser delegado 
na Comissão o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, para melhor especificar o 
conteúdo mínimo das obrigações de 
divulgação a que devem estar sujeitos os 
administradores de índices de referência 
que têm em conta os objetivos ESG, bem 
como para especificar as normas de 
harmonização mínimas da metodologia dos 
índices de referência de impacto 
carbónico negativo e de transição 
climática, incluindo o método para o 
cálculo das emissões de carbono e das 
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carbono associadas aos ativos subjacentes, 
tendo em consideração os métodos da 
pegada ambiental dos produtos e das 
organizações como definidos no ponto 2, 
alíneas a) e b), da Recomendação da 
Comissão 2013/179/UE31. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos, e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016. 
Em particular, a fim de assegurar uma 
participação equitativa na elaboração dos 
atos delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os respetivos peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que dizem 
respeito à preparação dos atos delegados.

reduções de emissões de carbono 
associadas aos ativos subjacentes, tendo 
em consideração os métodos da pegada 
ambiental dos produtos e das organizações 
como definidos no ponto 2, alíneas a) e b), 
da Recomendação da Comissão 
2013/179/UE31. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os seus 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a 
nível de peritos, e que essas consultas 
sejam realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em particular, a fim de 
assegurar uma participação equitativa na 
elaboração dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros, e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que dizem respeito à preparação 
dos atos delegados.

_________________ _________________

31 Recomendação da Comissão 
2013/179/UE, de 9 de abril de 2013, sobre 
a utilização de métodos comuns para a 
medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações (JO L 124, 
4.5.2013, p. 1).

31 Recomendação da Comissão 
2013/179/UE, de 9 de abril de 2013, sobre 
a utilização de métodos comuns para a 
medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações (JO L 124, 
4.5.2013, p. 1).

Or. en

Alteração 86
Neena Gill

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Com o objetivo de melhorar a 
transparência e de assegurar um nível de 
harmonização adequado, deve ser delegado 

(19) Com o objetivo de melhorar a 
transparência e de assegurar um nível de 
harmonização adequado, deve ser delegado 
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na Comissão o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, para melhor especificar o 
conteúdo mínimo das obrigações de 
divulgação a que devem estar sujeitos os 
administradores de índices de referência 
que têm em conta os objetivos ESG, bem 
como para especificar as normas de 
harmonização mínimas da metodologia dos 
índices de referência hipocarbónicos e de 
impacto carbónico positivo, incluindo o 
método para o cálculo das emissões de 
carbono e das reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes, 
tendo em consideração os métodos da 
pegada ambiental dos produtos e das 
organizações como definidos no ponto 2, 
alíneas a) e b), da Recomendação da 
Comissão 2013/179/UE31. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos, e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016. 
Em particular, a fim de assegurar uma 
participação equitativa na elaboração dos 
atos delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os respetivos peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que dizem 
respeito à preparação dos atos delegados.

na Comissão o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, para melhor especificar o 
conteúdo mínimo das obrigações de 
divulgação a que devem estar sujeitos os 
administradores de índices de referência 
que têm em conta os objetivos ESG, bem 
como para especificar as normas de 
harmonização mínimas da metodologia dos 
índices de referência hipocarbónicos e de 
emissões de carbono negativas, incluindo 
o método para o cálculo das emissões de 
carbono e das reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes, 
tendo em consideração os métodos da 
pegada ambiental dos produtos e das 
organizações como definidos no ponto 2, 
alíneas a) e b), da Recomendação da 
Comissão 2013/179/UE31. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos, e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016. 
Em particular, a fim de assegurar uma 
participação equitativa na elaboração dos 
atos delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os respetivos peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que dizem 
respeito à preparação dos atos delegados.

_________________ _________________

31 Recomendação da Comissão 
2013/179/UE, de 9 de abril de 2013, sobre 
a utilização de métodos comuns para a 
medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações (JO L 124, 
4.5.2013, p. 1).

31 Recomendação da Comissão 
2013/179/UE, de 9 de abril de 2013, sobre 
a utilização de métodos comuns para a 
medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações (JO L 124, 
4.5.2013, p. 1).

Or. en
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Alteração 87
Paul Tang

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Com o objetivo de melhorar a 
transparência e de assegurar um nível de 
harmonização adequado, deve ser delegado 
na Comissão o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, para melhor especificar o 
conteúdo mínimo das obrigações de 
divulgação a que devem estar sujeitos os 
administradores de índices de referência 
que têm em conta os objetivos ESG, bem 
como para especificar as normas de 
harmonização mínimas da metodologia dos 
índices de referência hipocarbónicos e de 
impacto carbónico positivo, incluindo o 
método para o cálculo das emissões de 
carbono e das reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes, 
tendo em consideração os métodos da 
pegada ambiental dos produtos e das 
organizações como definidos no ponto 2, 
alíneas a) e b), da Recomendação da 
Comissão 2013/179/UE31. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos, e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016. 
Em particular, a fim de assegurar uma 
participação equitativa na elaboração dos 
atos delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os respetivos peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 

(19) Com o objetivo de melhorar a 
transparência e de assegurar um nível de 
harmonização adequado, deve ser delegado 
na Comissão o poder para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, para melhor especificar o 
conteúdo mínimo das obrigações de 
divulgação a que devem estar sujeitos os 
administradores de índices de referência 
que têm em conta os objetivos ESG, bem 
como para especificar as normas de 
harmonização mínimas da metodologia dos 
índices de referência hipocarbónicos e de 
impacto carbónico positivo, incluindo o 
método para o cálculo das emissões de 
carbono e das reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes, 
tendo em consideração os métodos da 
pegada ambiental dos produtos e das 
organizações como definidos no ponto 2, 
alíneas a) e b), da Recomendação da 
Comissão 2013/179/UE31. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas públicas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016. 
Em particular, a fim de assegurar uma 
participação equitativa na elaboração dos 
atos delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os respetivos peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que dizem 
respeito à preparação dos atos delegados.
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grupos de peritos da Comissão que dizem 
respeito à preparação dos atos delegados.

_________________ _________________

31 Recomendação da Comissão 
2013/179/UE, de 9 de abril de 2013, sobre 
a utilização de métodos comuns para a 
medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações (JO L 124, 
4.5.2013, p. 1).

31 Recomendação da Comissão 
2013/179/UE, de 9 de abril de 2013, sobre 
a utilização de métodos comuns para a 
medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações (JO L 124, 
4.5.2013, p. 1).

Or. en

Alteração 88
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Os dados utilizados para índices de 
referência de dados regulados devem 
provir diretamente de uma plataforma de 
negociação ou de mecanismo de 
informação aprovado ou de um 
intermediário, desde que esse 
intermediário não possa alterar os dados 
de cálculo.

Or. en

Alteração 89
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) «Índice de referência 
hipocarbónico»: um índice de referência 

(23-A) «Índice de referência do Acordo de 
Paris», um parâmetro de referência 



AM\1167632PT.docx 49/130 PE629.650v01-00

PT

cujos ativos subjacentes, para efeitos do 
ponto 1, alínea b), subalínea ii), do 
presente número, são selecionados de 
forma a que a carteira do índice de 
referência resultante tenha menos 
emissões de carbono em comparação com 
os ativos que incluem um índice de 
referência normalizado ponderado em 
função da capitalização, e que é
construído de acordo com as normas 
previstas nos atos delegados a que se 
refere o artigo 19.º-A, n.º 2; 

amplamente diversificado que procura 
garantir uma representação de um 
determinado mercado compatível com 
uma via de descarbonização baseada num 
cenário climático associado, pelo menos, 
a uma probabilidade de 75 % de limitar o 
aquecimento global a um nível 
substancialmente inferior a 2 °C no final
do século XXI, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris (tendo em 
conta a possível revisão do objetivo do 
Acordo de Paris de limitar o aquecimento 
global a 1,5 °C até ao final do século XXI, 
com base nos elementos de prova 
apresentados no relatório especial de 
outubro do PIAC), e que seja construído 
em conformidade com as normas 
estabelecidas nos atos delegados referidos 
no artigo 19.º-A, n.º 2. Este índice de 
referência valoriza as atividades 
económicas que contribuem para acelerar 
a descarbonização do mercado em causa e 
desvaloriza as que têm de diminuir no 
mercado descarbonizado, em 
conformidade com as percentagens 
estabelecidas na via de descarbonização 
selecionada;.

Or. en

Alteração 90
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) «Índice de referência 
hipocarbónico»: um índice de referência 
cujos ativos subjacentes, para efeitos do 
ponto 1, alínea b), subalínea ii), do 
presente número, são selecionados de 
forma a que a carteira do índice de 
referência resultante tenha menos 

(23-A) «Índice de referência 
hipocarbónico»: um índice de referência 
cujos ativos subjacentes são selecionados 
de forma a que as suas atividades sejam 
coerentes com um objetivo de 
aquecimento do Acordo de Paris de 
1,5 °C, e que é construído de acordo com 
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emissões de carbono em comparação com 
os ativos que incluem um índice de 
referência normalizado ponderado em 
função da capitalização, e que é 
construído de acordo com as normas 
previstas nos atos delegados a que se refere 
o artigo 19.º-A, n.º 2; 

as normas previstas nos atos delegados a 
que se refere o artigo 19.º-A, n.º 2, e em 
que a carteira de ativos subjacentes não 
esteja exposta a empresas envolvidas em 
nenhuma das seguintes atividades 
económicas:

– exploração, extração, distribuição e 
transformação de combustíveis fósseis;

– construção e manutenção de centrais 
elétricas que queimam combustíveis 
fósseis;

– construção, funcionamento e 
manutenção das infraestruturas da 
aviação;

Or. en

Alteração 91
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) «Índice de referência 
hipocarbónico»: um índice de referência 
cujos ativos subjacentes, para efeitos do 
ponto 1, alínea b), subalínea ii), do 
presente número, são selecionados de 
forma a que a carteira do índice de 
referência resultante tenha menos 
emissões de carbono em comparação com
os ativos que incluem um índice de 
referência normalizado ponderado em 
função da capitalização, e que é 
construído de acordo com as normas 
previstas nos atos delegados a que se refere 
o artigo 19.º-A, n.º 2; 

(23-A) «Índice de referência 
hipocarbónico»: um índice de referência 
cujos ativos subjacentes, para efeitos do 
ponto 1, alínea b), subalínea ii), do 
presente número, são selecionados, 
ponderados ou excluídos por terem menos 
emissões de carbono do que os ativos 
subjacentes que incluem um índice 
principal determinado, e que é construído 
de acordo com as normas previstas nos atos 
delegados a que se refere o artigo 19.º-A, 
n.º 2;  O índice principal é um índice que 
define o conjunto de ativos subjacentes 
disponíveis para inclusão num índice de 
referência, antes de serem aplicados 
quaisquer critérios de ponderação, 
seleção ou exclusão;
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Or. en

Alteração 92
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) 2016/1011
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

23-A. «Índice de referência 
hipocarbónico»: um índice de referência 
cujos ativos subjacentes, para efeitos do 
ponto 1, alínea b), subalínea ii), do 
presente número, são selecionados de 
forma a que a carteira do índice de 
referência resultante tenha menos emissões 
de carbono em comparação com os ativos
que incluem um índice de referência 
normalizado ponderado em função da 
capitalização, e que é construído de acordo 
com as normas previstas nos atos 
delegados a que se refere o artigo 19.º-A, 
n.º 2:

23-A. «Índice de referência 
hipocarbónico»: um índice de referência 
cujos ativos subjacentes, para efeitos do 
ponto 1, alínea b), subalínea ii), do 
presente número, são selecionados de 
forma a que a carteira do índice de 
referência resultante tenha menos emissões 
de carbono em comparação com os índices
que utilizam a mesma metodologia, mas 
não têm em conta as emissões de carbono, 
e que é construído de acordo com as 
normas mínimas previstas nos atos 
delegados a que se refere o artigo 19.º-A, 
n.º 2 ou com os índices comercializados 
enquanto tais:

Or. fr

Alteração 93
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) «Índice de referência 
hipocarbónico»: um índice de referência 
cujos ativos subjacentes, para efeitos do 
ponto 1, alínea b), subalínea ii), do 
presente número, são selecionados de 
forma a que a carteira do índice de 

(23-A) «Índice de referência de impacto 
ambiental positivo»: um índice de 
referência cujos ativos subjacentes, para 
efeitos do ponto 1, alínea b), subalínea ii), 
do presente número, são selecionados 
devido à sua pegada ambiental líquida 
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referência resultante tenha menos 
emissões de carbono em comparação com 
os ativos que incluem um índice de 
referência normalizado ponderado em 
função da capitalização, e que é 
construído de acordo com as normas 
previstas nos atos delegados a que se refere 
o artigo 19.º-A, n.º 2;

positiva, e que é construído de acordo com 
as normas previstas nos atos delegados a 
que se refere o artigo 19.º-A, n.º 2.»;

Or. en

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

Alteração 94
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) «Índice de referência 
hipocarbónico»: um índice de referência 
cujos ativos subjacentes, para efeitos do 
ponto 1, alínea b), subalínea ii), do 
presente número, são selecionados de 
forma a que a carteira do índice de 
referência resultante tenha menos emissões 
de carbono em comparação com os ativos 
que incluem um índice de referência 
normalizado ponderado em função da 
capitalização, e que é construído de acordo 
com as normas previstas nos atos 
delegados a que se refere o artigo 19.º-A, 
n.º 2; 

(23-A) «Índice de transição climática»: 
um índice de referência cujos ativos 
subjacentes, para efeitos do ponto 1, alínea 
b), subalínea ii), do presente número, são 
selecionados de forma a que a carteira do 
índice de referência resultante tenha menos 
emissões de gases com efeitos de estufa
em comparação com os ativos que incluem 
um índice de referência normalizado 
ponderado em função da capitalização, e 
que é construído de acordo com as normas 
previstas nos atos delegados a que se refere
o artigo 19.º-A, n.º 2:

Or. en

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

Alteração 95
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
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Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 3 – n.º 23 – ponto 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) «Índice de referência de impacto 
carbónico positivo»: um índice de 
referência cujos ativos subjacentes, para 
efeitos do ponto 1, alínea b), subalínea ii), 
do presente número, são selecionados em 
virtude de as suas reduções de emissões de 
carbono excederem a sua pegada 
carbónica, e que é construído de acordo 
com as normas previstas nos atos 
delegados a que se refere o artigo 19.º-A, 
n.º 2.»;

Suprimido

Or. en

Alteração 96
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) «Índice de referência de impacto 
carbónico positivo»: um índice de 
referência cujos ativos subjacentes, para 
efeitos do ponto 1, alínea b), subalínea ii), 
do presente número, são selecionados em 
virtude de as suas reduções de emissões de 
carbono excederem a sua pegada 
carbónica, e que é construído de acordo 
com as normas previstas nos atos 
delegados a que se refere o artigo 19.º-A, 
n.º 2.»;

(23-B) «Índice de referência de transição 
climática»: um índice de referência que 
satisfaz todos os seguintes requisitos:

(i) os ativos subjacentes selecionados para 
o índice de referência estão em vias de ser 
alinhados com o Acordo de Paris, para 
limitar o aquecimento global a 1,5 °C;

(ii) os planos de redução das emissões dos 
emitentes de ativos devem incluir metas 



PE629.650v01-00 54/130 AM\1167632PT.docx

PT

mensuráveis e temporais que sejam 
sólidas e baseadas em dados concretos;

(iii) as empresas responsáveis pelos ativos 
subjacentes estabeleceram planos de 
redução das emissões pormenorizados e 
desagregados em função do nível de 
ativos físicos individuais, para permitir 
que seja tomada uma decisão nesta 
matéria;

(iv) os emitentes de ativos devem 
apresentar um relatório anual sobre os 
progressos alcançados na realização 
desses objetivos;

(v) o índice de referência é construído de 
acordo com as normas previstas nos atos 
delegados a que se refere o artigo 19.º-A, 
n.º 2.»;

Or. en

Alteração 97
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) «Índice de referência de impacto 
carbónico positivo»: um índice de 
referência cujos ativos subjacentes, para 
efeitos do ponto 1, alínea b), subalínea ii), 
do presente número, são selecionados em 
virtude de as suas reduções de emissões de 
carbono excederem a sua pegada 
carbónica, e que é construído de acordo 
com as normas previstas nos atos 
delegados a que se refere o artigo 19.º-A, 
n.º 2.»;

(23-B) Suprimido

Or. en

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



AM\1167632PT.docx 55/130 PE629.650v01-00

PT

Alteração 98
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) «Índice de referência de impacto 
carbónico positivo»: um índice de 
referência cujos ativos subjacentes, para 
efeitos do ponto 1, alínea b), subalínea ii), 
do presente número, são selecionados em 
virtude de as suas reduções de emissões de 
carbono excederem a sua pegada 
carbónica, e que é construído de acordo 
com as normas previstas nos atos 
delegados a que se refere o artigo 19.º-A, 
n.º 2.»;

(23-B) «Índice de referência de redução de 
emissões líquidas»: um índice de 
referência cujos ativos subjacentes, para 
efeitos do ponto 1, alínea b), subalínea ii), 
do presente número, são selecionados em 
virtude de o contributo dos ativos para a 
redução de emissões de carbono exceder a 
respetiva emissão, e que é construído de 
acordo com as normas previstas nos atos 
delegados a que se refere o artigo 19.º-A, 
n.º 2.»;

Or. en

Alteração 99
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) 2016/1011
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

23-B. «Índice de referência de impacto 
carbónico positivo»: um índice de 
referência cujos ativos subjacentes, para 
efeitos do ponto 1, alínea b), subalínea ii), 
do presente número, são selecionados em 
virtude de as suas reduções de emissões de 
carbono excederem a sua pegada 
carbónica, e que é construído de acordo 
com as normas previstas nos atos 
delegados a que se refere o artigo 19.º-A, 
n.º 2.»;

23-B. «Índice de referência de impacto 
carbónico positivo»: um índice de 
referência cujos ativos subjacentes, para 
efeitos do ponto 1, alínea b), subalínea ii), 
do presente número, são selecionados em 
virtude de as suas reduções de emissões de 
carbono excederem a sua pegada 
carbónica, e que é construído de acordo 
com as normas mínimas previstas nos atos 
delegados a que se refere o artigo 19.º-A, 
n.º 2.»;

Or. fr
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Alteração 100
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 3 – n.º 23 – ponto 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) «Índice de referência de impacto 
carbónico positivo»: um índice de 
referência cujos ativos subjacentes, para 
efeitos do ponto 1, alínea b), subalínea ii), 
do presente número, são selecionados em 
virtude de as suas reduções de emissões de 
carbono excederem a sua pegada 
carbónica, e que é construído de acordo 
com as normas previstas nos atos 
delegados a que se refere o artigo 19.º-A, 
n.º 2.»;

(23-B) «Índice de referência de impacto 
carbónico negativo»:um índice de 
referência cujos ativos subjacentes, para 
efeitos do ponto 1, alínea b), subalínea ii), 
do presente número, são selecionados em 
virtude de as suas reduções de emissões de 
carbono excederem a sua pegada 
carbónica, e que é construído de acordo 
com as normas previstas nos atos 
delegados a que se refere o artigo 19.º-A, 
n.º 2.»;

Or. en

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

Alteração 101
Neena Gill

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 3 – n.º 23 – ponto 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) «Índice de referência de impacto 
carbónico positivo»: um índice de 
referência cujos ativos subjacentes, para 
efeitos do ponto 1, alínea b), subalínea ii), 
do presente número, são selecionados em 
virtude de as suas reduções de emissões de 
carbono excederem a sua pegada 
carbónica, e que é construído de acordo
com as normas previstas nos atos 

(23-B) «Índices de referência das emissões
de carbono negativas»: as empresas 
cotadas, enquanto parte de uma carteira, 
que produzem bens de uma forma que que 
resulta numa remoção de carbono 
superior à emissão. Isto significa que as 
componentes do índice terão de provar
que equilibram todas as suas emissões 
residuais com remoções de carbono 
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delegados a que se refere o artigo 19.º-A, 
n.º 2.»;

(quando comparadas com a forma 
tradicional de produção de mercadorias).

Or. en

Alteração 102
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B, a) «Índice de transição 
climática»: um índice de referência cujos 
ativos subjacentes são selecionados por 
terem um objetivo científico claro, 
público, mensurável e calendarizado e um 
plano de execução pormenorizado a nível 
dos ativos para reduzir as suas emissões 
de gases com efeito de estufa em 
consonância com uma via de 
descarbonização baseada num cenário 
climático associado a uma probabilidade 
de, pelo menos, limitar em 75 % o 
aquecimento global a um nível 
substancialmente inferior a 2 °C no final 
do século XXI, em conformidade com os 
objetivos do Acordo de Paris (tendo em 
conta a possível revisão do objetivo do 
Acordo de Paris de limitar o aquecimento 
global a 1,5 °C até ao final do século de 
XXI, com base nos elementos de prova 
apresentados no relatório especial de 
outubro do PIAC) e por apresentarem 
anualmente um relatório sobre os 
progressos realizados para atingir esse 
objetivo.

Or. en

Alteração 103
Anne Sander
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) 2016/1011
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No âmbito da elaboração dos 
índices referidos nos pontos 23-A e 23-B, 
os administradores de índices devem 
dispor de flexibilidade suficiente para 
conceber a fórmula de cálculo da sua 
metodologia, de forma a ter em conta a 
evolução rápida dos parâmetros de 
sustentabilidade e das tecnologias que 
medem esses parâmetros.

Or. fr

Alteração 104
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 24-A

Texto da Comissão Alteração

1-A. O artigo 3.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

a) O ponto 24-A passa a ter a seguinte 
redação:

«a) Dados de cálculo fornecidos 
inteiramente a partir de:»

O ponto 24, alínea a), subalínea vii), 
passa a ter a seguinte redação:

«um prestador de serviços ao qual o 
administrador do índice de referência 
tenha externalizado a recolha de dados 
nos termos do artigo 10.º, com exceção do 
artigo 10.º, n.º 3, alínea f), desde que o 
prestador de serviços receba os dados 
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inteiramente de uma entidade referida nas 
subalíneas i) a vi);»

Or. en

Alteração 105
Paul Tang

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) 2016/1011
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No artigo 3.º, n.º 1, é aditado o 
seguinte parágrafo:

(1-A) «Quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
responsáveis pela elaboração dos índices 
de referência devem garantir que todos os 
índices de referência apresentados e
publicados estão plenamente 
harmonizados com os compromissos 
assumidos no âmbito do Acordo de Paris, 
tal como transpostos para a legislação da 
União, e têm um impacto carbónico 
positivo, de acordo com uma metodologia 
normalizada que será desenvolvida pela
Comissão por meio de um ato delegado 
publicado, o mais tardar, dois anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento. A Comissão deve 
igualmente analisar a forma como os 
índices de referência podem ser 
consentâneos com outros fatores 
ambientais, sociais e de governação.»

Or. en

Alteração 106
Neena Gill

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1-A (novo)
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Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 11 – n.º 1 – alínea f) (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No artigo 11.º, n.º 1, é aditado o 
seguinte:

«f) Até 2022, o administrador de índices 
de referência críticos e significativos deve 
utilizar apenas os dados de cálculo 
alinhados pelos compromissos assumidos 
no Acordo de Paris e transpostos para a 
legislação da UE.»;

Or. en

Alteração 107
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 13 – n.º 1 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma explicação sobre a forma 
como os elementos fundamentais da 
metodologia estabelecidos na alínea a) têm 
em conta os fatores ambientais, sociais e de 
governação («ESG») para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência que prosseguem ou têm em 
consideração os objetivos ESG;»;

d) Uma explicação sobre a forma 
como os elementos fundamentais da 
metodologia estabelecidos na alínea a) têm 
em conta os fatores ambientais, sociais e de 
governação («ESG»), incluindo os 
principais indicadores da economia 
circular, como as emissões de CO2, outras 
emissões, o impacto na biodiversidade, a 
produção de resíduos, a utilização de 
energia, as energias renováveis, as 
matérias-primas, a água e a utilização 
direta e indireta do solo, a desenvolver em 
consonância com a Comunicação da 
Comissão, de 16 de janeiro de 2018, sobre 
um quadro de controlo da economia 
circular;

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 13 – n.º 1 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma explicação sobre a forma 
como os elementos fundamentais da 
metodologia estabelecidos na alínea a) têm 
em conta os fatores ambientais, sociais e de 
governação («ESG») para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência que prosseguem ou têm em 
consideração os objetivos ESG;»;

d) Uma explicação sobre a forma 
como os elementos fundamentais da 
metodologia estabelecidos na alínea a) têm 
em conta os fatores ambientais, sociais e de 
governação («ESG») para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência que são promovidos no sentido 
de perseguir ou ter em conta os objetivos 
ESG»;

Or. en

Alteração 109
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 13 – n.º 1 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma explicação sobre a forma 
como os elementos fundamentais da 
metodologia estabelecidos na alínea a) têm 
em conta os fatores ambientais, sociais e de 
governação («ESG») para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência que prosseguem ou têm em 
consideração os objetivos ESG»;

d) Uma explicação sobre a forma 
como os elementos fundamentais da 
metodologia estabelecidos na alínea a) têm 
em conta os fatores ambientais, sociais e de 
governação («ESG») para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência»;

Or. en
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Justificação

A presente alteração reflete a necessidade de atender às preocupações em matéria de fatores 
ambientais, sociais e de governação, que são parte integrante de todas as transações 
comerciais no sistema financeiro, em vez de as relegarem para um nicho.

Alteração 110
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 13 – n.º 1 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma explicação sobre a forma 
como os elementos fundamentais da 
metodologia estabelecidos na alínea a) têm 
em conta os fatores ambientais, sociais e de 
governação («ESG») para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência que prosseguem ou têm em 
consideração os objetivos ESG;»;

d) Uma explicação sobre a forma 
como os elementos fundamentais da 
metodologia estabelecidos na alínea a) têm 
em conta os fatores ambientais, sociais e de 
governação («ESG») para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência»;

Or. en

Alteração 111
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2 – alínea a-A (nova)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 1 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) «d-A) Uma explicação do modo 
como o índice de referência ou a família 
de índices de referência influenciam o 
clima, nomeadamente o seu grau de 
alinhamento com os objetivos do Acordo 
de Paris;»;

Or. en
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Alteração 112
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2 – alínea a-A (nova)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 1 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) d-A) «Informação sobre o grau de 
alinhamento de cada índice de referência 
ou de cada família de índices de 
referência com os objetivos do Acordo de 
Paris sobre o Clima»;

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete a necessidade de atender às preocupações em matéria de fatores 
ambientais, sociais e de governação, que são parte integrante de todas as transações 
comerciais no sistema financeiro, em vez de as relegarem para um nicho.

Alteração 113
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente o conteúdo mínimo 
da explicação referida no n.º 1, alínea d).»;

2-A. Após consulta da ESMA, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente o conteúdo mínimo 
da explicação referida no n.º 1, alínea d).»; 
Os atos delegados não devem obrigar os 
administradores de índices de referência a 
divulgar quaisquer informações de 
natureza exclusiva ou confidencial.
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Or. en

Alteração 114
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente o conteúdo mínimo 
da explicação referida no n.º 1, alínea d).»;

2-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente o conteúdo mínimo 
da explicação referida no n.º 1, alínea d), 
do presente artigo e atualizar as 
orientações sobre a declaração de 
referência referida no artigo 27.º , de 
molde a incluir referências aos riscos 
ESG e aos indicadores de 
sustentabilidade.»;

Or. en

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

Alteração 115
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente o conteúdo mínimo 
da explicação referida no n.º 1, alínea d).»;

2-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente o conteúdo mínimo 
da explicação referida no n.º 1, alíneas d) e 
e), bem como o formato normalizado a 
utilizar.»;
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Or. en

Alteração 116
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) - título

Texto da Comissão Alteração

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo

Índices de referência de transição 
climática e índices de referência de 
impacto carbónico negativo

Or. en

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

Alteração 117
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) – título

Texto da Comissão Alteração

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de redução das 
emissões líquidas

Or. en

(A modificação desta definição aplica-se à totalidade da proposta.)

Alteração 118
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) – título
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Texto da Comissão Alteração

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo

Índices de referência do Acordo de Paris e 
índices de referência de transição 
climática

Or. en

Alteração 119
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) – título

Texto da Comissão Alteração

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de transição 
climática

Or. en

Alteração 120
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) – título

Texto da Comissão Alteração

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de impacto carbónico
positivo

Índices de referência de impacto ambiental
positivo

Or. en

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

Alteração 121
Neena Gill
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) – título

Texto da Comissão Alteração

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de emissões de 
carbono negativas

Or. en

Alteração 122
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) – Artigo 19-A – título

Texto da Comissão Alteração

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de redução das 
emissões líquidas

Or. en

Alteração 123
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) – Artigo 19-A – título

Texto da Comissão Alteração

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de transição 
climática

Or. en
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Alteração 124
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) – Artigo 19-A – título

Texto da Comissão Alteração

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de impacto carbónico
positivo

Índices de referência de impacto ambiental
positivo

Or. en

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

Alteração 125
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) – Artigo 19-A – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os requisitos estabelecidos no 
anexo III aplicam-se à elaboração, bem 
como à contribuição para, índices de 
referência hipocarbónicos ou de impacto 
carbónico positivo, em complemento ou 
em substituição dos requisitos previstos 
nos títulos II, III e IV.

(1) Os requisitos estabelecidos no 
anexo III aplicam-se à elaboração, bem 
como à contribuição para, índices de 
referência de transição climática ou de 
impacto carbónico negativo, em 
complemento ou em substituição dos 
requisitos previstos nos títulos II, III e IV.

Or. en

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

Alteração 126
Neena Gill

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
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Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) – Artigo 19-A – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os requisitos estabelecidos no 
anexo III aplicam-se à elaboração, bem 
como à contribuição para, índices de 
referência hipocarbónicos ou de impacto 
carbónico positivo, em complemento ou 
em substituição dos requisitos previstos 
nos títulos II, III e IV.

(1) Os requisitos estabelecidos no 
anexo III aplicam-se à elaboração, bem 
como à contribuição para, índices de 
referência hipocarbónicos ou de emissões 
de carbono negativas, em complemento ou 
em substituição dos requisitos previstos 
nos títulos II, III e IV.

Or. en

Alteração 127
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) – Artigo 19-A – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os requisitos estabelecidos no 
anexo III aplicam-se à elaboração, bem 
como à contribuição para, índices de 
referência hipocarbónicos ou de impacto 
carbónico positivo, em complemento ou 
em substituição dos requisitos previstos 
nos títulos II, III e IV.

(1) Os requisitos estabelecidos no 
anexo III aplicam-se à elaboração, bem 
como à contribuição para, índices de 
referência hipocarbónicos ou de redução 
das emissões líquidas, em complemento ou 
em substituição dos requisitos previstos 
nos títulos II, III e IV.

Or. en

Alteração 128
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) – Artigo 19-A – ponto 1

Texto da Comissão Alteração
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(1) Os requisitos estabelecidos no 
anexo III aplicam-se à elaboração, bem 
como à contribuição para, índices de 
referência hipocarbónicos ou de impacto 
carbónico positivo, em complemento ou 
em substituição dos requisitos previstos 
nos títulos II, III e IV.

(1) Os requisitos estabelecidos no 
anexo III aplicam-se à elaboração, bem 
como à contribuição para, índices de 
referência do Acordo de Paris ou de 
transição climática, em complemento ou 
em substituição dos requisitos previstos 
nos títulos II, III e IV.

Or. en

Alteração 129
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) – Artigo 19-A – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os requisitos estabelecidos no 
anexo III aplicam-se à elaboração, bem 
como à contribuição para, índices de 
referência hipocarbónicos ou de impacto 
carbónico positivo, em complemento ou 
em substituição dos requisitos previstos 
nos títulos II, III e IV.

(1) Os requisitos estabelecidos no 
anexo III aplicam-se à elaboração, bem 
como à contribuição para, índices de 
referência hipocarbónicos ou de transição 
climática, em complemento ou em 
substituição dos requisitos previstos nos 
títulos II, III e IV.

Or. en

Alteração 130
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) – Artigo 19-A – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os requisitos estabelecidos no 
anexo III aplicam-se à elaboração, bem 
como à contribuição para, índices de 
referência hipocarbónicos ou de impacto 
carbónico positivo, em complemento ou 

(1) Os requisitos estabelecidos no 
anexo III aplicam-se à elaboração, bem 
como à contribuição para, índices de 
referência de impacto ambiental positivo, 
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em substituição dos requisitos previstos 
nos títulos II, III e IV.

em complemento ou em substituição dos 
requisitos previstos nos títulos II, III e IV.

Or. en

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

Alteração 131
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – Capítulo 3-A (novo) – Artigo 19-A – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as normas mínimas 
aplicáveis aos índices de referência 
hipocarbónicos e aos índices de referência 
de impacto carbónico positivo, incluindo:

Suprimido

a) Os critérios de escolha dos ativos 
subjacentes, incluindo, quando aplicável, 
os critérios de exclusão de ativos;

b) Os critérios e o método de ponderação 
dos ativos subjacentes no índice de 
referência;

c) O método de cálculo das emissões de 
carbono e das reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos 
subjacentes.

Or. en

Justificação

Trata-se de decisões de muito grande alcance que não devem ser tomadas por meio de um ato 
delegado.

Alteração 132
Anne Sander
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3-A (novo) – artigo 19-A – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as normas mínimas 
aplicáveis aos índices de referência 
hipocarbónicos e aos índices de referência 
de impacto carbónico positivo, incluindo:

(2) A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as normas mínimas 
aplicáveis aos índices de referência 
hipocarbónicos e aos índices de referência 
de impacto carbónico positivo, o que deve 
ser compatível com a rápida evolução dos 
parâmetros de sustentabilidade e com 
uma flexibilidade importante para os 
administradores dos índices de referência, 
na conceção da fórmula utilizada para o 
cálculo da sua metodologia. As normas 
mínimas devem incluir, nomeadamente:

Or. fr

Alteração 133
Lieve Wierinck

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – capítulo 3-A (novo) – artigo 19-A – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão fica habilitada a adotar
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as normas mínimas 
aplicáveis aos índices de referência 
hipocarbónicos e aos índices de referência
de impacto carbónico positivo, incluindo:

(2) A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as normas mínimas 
aplicáveis aos índices de referência de 
transição climática e de impacto carbónico 
negativo, incluindo:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=EN)
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Alteração 134
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – capítulo 3-A (novo) – artigo 19-A – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as normas mínimas 
aplicáveis aos índices de referência 
hipocarbónicos e aos índices de referência 
de impacto carbónico positivo, incluindo:

(2) A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar as normas 
mínimas aplicáveis à elaboração de
índices de referência hipocarbónicos e de
índices de referência de redução das 
emissões líquidas, incluindo:

Or. en

Alteração 135
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – capítulo 3-A (novo) – artigo 19-A – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as normas mínimas 
aplicáveis aos índices de referência 
hipocarbónicos e aos índices de referência
de impacto carbónico positivo, incluindo:

(2) O administrador de um índice de 
referência de transição climática ou de 
impacto carbónico negativo deve 
formalizar, documentar e divulgar 
publicamente todas as metodologias 
utilizadas para o cálculo desses índices de 
referência, incluindo:

Or. en

Alteração 136
Neena Gill

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
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Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – capítulo 3-A (novo) – artigo 19-A – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as normas mínimas 
aplicáveis aos índices de referência 
hipocarbónicos e aos índices de referência 
de impacto carbónico positivo, incluindo:

(2) A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as normas mínimas 
aplicáveis aos índices de referência 
hipocarbónicos e aos índices de referência 
de emissões de carbono negativas, 
incluindo:

Or. en

Alteração 137
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – capítulo 3-A (novo) – artigo 19-A – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as normas mínimas 
aplicáveis aos índices de referência 
hipocarbónicos e aos índices de referência 
de impacto carbónico positivo, incluindo:

(2) A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as normas mínimas 
aplicáveis aos índices de referência 
hipocarbónicos e aos índices de referência 
de transição climática, incluindo:

Or. en

Alteração 138
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – capítulo 3-A (novo) – artigo 19-A – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração
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(2) A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as normas mínimas 
aplicáveis aos índices de referência 
hipocarbónicos e aos índices de referência 
de impacto carbónico positivo, incluindo:

(2) A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as normas mínimas 
aplicáveis aos índices de referência de 
impacto ambiental positivo, incluindo:

Or. en

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

Alteração 139
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – capítulo 3-A (novo) – artigo 19-A – ponto 2 – parte introdutória – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O método de cálculo das emissões
de carbono e das reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes.

(c) O quadro metodológico de base 
científica e a via de descarbonização 
selecionados para o índice de referência; 
os parâmetros e limiares correspondentes 
utilizados para selecionar, ponderar e 
excluir as atividades económicas 
consonantes com a via de 
descarbonização, bem como para avaliar 
a exposição dos ativos subjacentes a tais 
atividades económicas;

Or. en

Alteração 140
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – capítulo 3-A (novo) – artigo 19-A – ponto 2 – parte introdutória – alínea c)

Texto da Comissão Alteração
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(c) O método de cálculo das emissões 
de carbono e das reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes.

(c) O método de cálculo das emissões 
de carbono, de outras emissões, do 
impacto na biodiversidade, da produção 
de resíduos e da utilização da energia, das 
energias renováveis, das matérias-primas 
e da água, bem como do uso direto e
indireto do solo, associados aos ativos 
subjacentes.

Or. en

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

Alteração 141
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – capítulo 3-A (novo) – artigo 19-A – ponto 2 – parte introdutória – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O método de cálculo das emissões 
de carbono e das reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes.

c) O método de cálculo das emissões 
de gases com efeito de estufa e de carbono 
e das reduções de emissões de carbono 
associadas aos ativos subjacentes.

Or. en

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

Alteração 142
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – capítulo 3-A (novo) – artigo 19-A – ponto 2 – parte introdutória – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O método de cálculo das emissões 
de carbono e das reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos 
subjacentes.

(c) O quadro metodológico geral e a 
via de descarbonização selecionados para 
o índice de referência.
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Or. en

Alteração 143
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – capítulo 3-A (novo) – artigo 19-A – ponto 2 – parte introdutória – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A comparação das atividades 
económicas selecionadas com a 
taxonomia da União;

Or. en

Alteração 144
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Título III – capítulo 3-A (novo) – artigo 19-A – ponto 2 – parte introdutória – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O formato normalizado a utilizar 
para a divulgação de informações exigida 
no anexo III.

Or. en

Alteração 145
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração
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3-A. No artigo 21.º, o último parágrafo 
do n.º 3 passa a ter a seguinte redação:

«Até ao termo desse prazo, a autoridade 
competente deve rever a sua decisão de 
obrigar o administrador a continuar a 
publicar o índice de referência e, se 
necessário, pode prorrogar o prazo por 
um período adequado, que não pode 
exceder 12 meses. O prazo máximo de 
administração obrigatória não pode 
exceder 5 anos no total.»;

Or. en

Alteração 146
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 23 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

3-B. No artigo 23.º, o último parágrafo 
do n.º 6 passa a ter a seguinte redação:

«O prazo máximo para as contribuições 
obrigatórias nos termos das alíneas a) e b) 
do primeiro parágrafo não pode exceder 
5 anos no total.»;

Or. en

Alteração 147
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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2-A. Relativamente a cada requisito 
previsto no n.º 2, a declaração relativa ao 
índice de referência deve conter uma 
explicação sobre a forma como os fatores 
ambientais, sociais e de governação são 
tidos em conta para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência elaborados e publicados que 
prosseguem ou têm em consideração os 
objetivos ESG.

2-A. Relativamente a cada requisito 
previsto no n.º 2, a declaração relativa ao 
índice de referência deve conter uma 
explicação sobre a forma como os fatores 
ambientais, sociais e de governação são 
tidos em conta para cada índice de
referência ou família de índices de 
referência elaborados e publicados, 
incluindo o seu grau de conformidade 
com os objetivos do Acordo de Paris. 
Estas informações devem ser divulgadas 
num formato normalizado, por meio de 
um código de cores correspondente ao 
grau de conformidade com o Acordo de 
Paris;

Or. en

Alteração 148
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) 2016/1011
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Relativamente a cada requisito 
previsto no n.º 2, a declaração relativa ao 
índice de referência deve conter uma 
explicação sobre a forma como os fatores 
ambientais, sociais e de governação são 
tidos em conta para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência elaborados e publicados que 
prosseguem ou têm em consideração os 
objetivos ESG.

2-A. Relativamente aos requisitos 
previstos no n.º 2, alíneas b), c) e g), a 
declaração relativa ao índice de referência 
deve conter uma explicação sobre a forma 
como os fatores ambientais, sociais e de 
governação são tidos em conta para cada 
índice de referência ou família de índices 
de referência elaborados e publicados que 
prosseguem ou têm em consideração os 
objetivos ESG.

Or. fr

Alteração 149
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
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Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) 2016/1011
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Relativamente a cada requisito 
previsto no n.º 2, a declaração relativa ao 
índice de referência deve conter uma 
explicação sobre a forma como os fatores 
ambientais, sociais e de governação são 
tidos em conta para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência elaborados e publicados que 
prosseguem ou têm em consideração os 
objetivos ESG.

2-A. Relativamente a cada requisito 
previsto no n.º 2, a declaração relativa ao 
índice de referência deve conter uma 
explicação sobre a forma como os fatores 
ambientais, sociais e de governação estão 
refletidos em cada índice de referência ou 
família de índices de referência elaborados, 
incluindo o seu grau de conformidade 
com as metas do Acordo de Paris.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete a necessidade de atender às preocupações em matéria de fatores 
ambientais, sociais e de governação, que são parte integrante de todas as transações 
comerciais no sistema financeiro, em vez de as relegarem para um nicho.

Alteração 150
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Relativamente a cada requisito 
previsto no n.º 2, a declaração relativa ao 
índice de referência deve conter uma 
explicação sobre a forma como os fatores 
ambientais, sociais e de governação são 
tidos em conta para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência elaborados e publicados que 
prosseguem ou têm em consideração os 
objetivos ESG.

2-A. Relativamente a cada requisito 
previsto no n.º 2, a declaração relativa ao 
índice de referência deve conter uma 
explicação sobre a forma como os fatores 
ambientais, sociais e de governação são 
tidos em conta para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência elaborados e publicados.

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

Alteração 151
Paul Tang

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Relativamente a cada requisito 
previsto no n.º 2, a declaração relativa ao 
índice de referência deve conter uma 
explicação sobre a forma como os fatores 
ambientais, sociais e de governação são 
tidos em conta para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência elaborados e publicados que 
prosseguem ou têm em consideração os 
objetivos ESG.

2-A. Relativamente a cada requisito 
previsto no n.º 2, a declaração relativa ao 
índice de referência deve conter uma 
explicação sobre a forma como os fatores
ambientais, sociais e de governação são 
tidos em conta para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência elaborados e publicados.

Or. en

Alteração 152
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Relativamente a cada requisito 
previsto no n.º 2, a declaração relativa ao 
índice de referência deve conter uma 
explicação sobre a forma como os fatores 
ambientais, sociais e de governação são 
tidos em conta para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência elaborados e publicados que 
prosseguem ou têm em consideração os
objetivos ESG.

2-A. Relativamente a cada requisito 
previsto no n.º 2, a declaração relativa ao 
índice de referência deve conter uma 
explicação sobre a forma como os fatores 
ambientais, sociais e de governação são 
tidos em conta para cada índice de 
referência ou família de índices de 
referência que são apresentados como 
sendo favoráveis à prossecução ou à 
tomada em consideração dos objetivos 
ESG.
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Or. en

Alteração 153
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) 2016/1011
Artigo 27 – n.º 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as informações a 
que se refere o n.º 2-A.

Suprimido

Or. en

Alteração 154
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 27 – n.º 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as informações a que 
se refere o n.º 2-A.

2-B. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as informações a que 
se refere o n.º 2-A e atualizar as 
orientações sobre a declaração relativa ao 
índice de referência, de molde a incluir 
referências aos riscos e aos indicadores de 
sustentabilidade.

Or. en

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

Alteração 155
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Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) 2016/1011
Artigo 27 – n.º 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as informações a que 
se refere o n.º 2-A.

2-B. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 49.º, para especificar mais 
pormenorizadamente as informações a que 
se refere o n.º 2-A, bem como formatos 
normalizados para a sua apresentação.

Or. en

Alteração 156
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 51 – n.os 1 a 5

Texto da Comissão Alteração

4-A. O artigo 51.º é alterado do 
seguinte modo:

«(a) No n.º 1, a data de "1 de janeiro 
de 2020" é substituída por "1 de janeiro 
de 2022";

(b) No n.º 2, a data de "1 de janeiro 
de 2020" é substituída por "1 de janeiro 
de 2022";

(c) No n.º 3, a data de "1 de janeiro 
de 2020" é substituída por "1 de janeiro 
de 2022";

(d) No n.º 4, a data de "1 de janeiro 
de 2020" é substituída por "1 de janeiro 
de 2022";

(e) No n.º 5, a data de "1 de janeiro 
de 2020" é substituída por "1 de janeiro 
de 2022".».
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Or. en

Alteração 157
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) 2016/1011
Artigo 51 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No artigo 51.º, é inserido o 
seguinte número:

«4-A. Um índice de referência existente, 
classificado como crítico por um ato de 
execução adotado pela Comissão nos 
termos do artigo 20.º, que não cumpra os 
requisitos para obter uma autorização em 
conformidade com o artigo 34.º do 
presente regulamento até 1 de janeiro 
de 2020 pode, se a autoridade competente 
considerar que a sua cessação afetará a 
estabilidade financeira, ser utilizado 
até 31 de dezembro de 2021.»;

Or. en

Alteração 158
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Artigo 51 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No artigo 51.º, é inserido o 
seguinte número:

«4-A. Um índice de referência existente, 
classificado como crítico por um ato de 
execução adotado pela Comissão 
Europeia nos termos do artigo 20.º pode 
ser utilizado em instrumentos financeiros 
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e contratos financeiros novos ou 
existentes, ou em aferimentos do 
desempenho de um fundo de 
investimentos até 31 de dezembro 
de 2021.»;

Or. en

Justificação

Alguns índices de referência classificados como críticos, que são amplamente utilizados, não 
estão em conformidade com o regulamento relativo aos índices de referência. A sua 
eliminação gradual antes de estarem disponíveis índices substitutos poderá causar graves 
perturbações do mercado. Por conseguinte, deve ser concedida uma prorrogação de 
dois anos.

Alteração 159
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) 2016/1011
Artigo 54 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No artigo 54.º, é inserido o 
seguinte número:

«3-A. Uma vez que tenha entrado em 
vigor um quadro abrangente e 
pormenorizado favorável ao investimento 
sustentável, de que o [Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao estabelecimento de um 
enquadramento para promover o 
investimento sustentável] é o primeiro 
elemento constitutivo, a Comissão 
publicará, sem demora injustificada, um 
relatório sobre a viabilidade de incluir no 
Regulamento (UE) 2016/1011 disposições 
relativas a um “índice de referência de 
sustentabilidade” ou um “índice de 
referência ESG”, com base num quadro 
favorável ao investimento sustentável. 
Este relatório será transmitido ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Se 
adequado, a Comissão deverá 
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acompanhar o relatório das propostas 
pertinentes.»;

Or. en

Alteração 160
Neena Gill

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1
Regulamento (UE) 2016/1011
Artigo 59 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.
Para garantir a coerência futura e a 
segurança jurídica, é fundamental que, 
quando o Regulamento Taxonomia da UE 
entre em vigor, haja coerência entre os 
dois textos.

Or. en

Alteração 161
Anne Sander

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1
Regulamento (UE) 2016/1011
Artigo 59 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor 
12 meses após a publicação dos atos 
delegados nele previstos.

Or. fr

Alteração 162



AM\1167632PT.docx 87/130 PE629.650v01-00

PT

Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 1

Texto da Comissão Alteração

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo

Índices de referência de transição 
climática e índices de referência de 
impacto carbónico negativo

Or. en

Alteração 163
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 1

Texto da Comissão Alteração

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de redução das 
emissões líquidas

Or. en

Alteração 164
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 1

Texto da Comissão Alteração

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo

Índices de referência do Acordo de Paris e 
índices de referência de transição 
climática

Or. en

Alteração 165
Molly Scott Cato
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Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 1

Texto da Comissão Alteração

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de transição 
climática

Or. en

Alteração 166
Neena Gill

Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 1

Texto da Comissão Alteração

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de impacto carbónico 
positivo

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de emissões de 
carbono negativas

Or. en

Alteração 167
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 1

Texto da Comissão Alteração

Índices de referência hipocarbónicos e 
índices de referência de impacto carbónico
positivo

Índices de referência de impacto ambiental
positivo

Or. en

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

Alteração 168
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 2

Texto da Comissão Alteração

Metodologia inerente aos índices de 
referência hipocarbónicos

Metodologia inerente aos índices de 
referência de impacto ambiental positivo

Or. en

Alteração 169
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 2

Texto da Comissão Alteração

Metodologia inerente aos índices de 
referência hipocarbónicos

Metodologia inerente aos índices de 
referência de transição climática

Or. en

Alteração 170
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 2

Texto da Comissão Alteração

Metodologia inerente aos índices de 
referência hipocarbónicos

Divulgação de informações relativas aos 
índices de referência hipocarbónicos

Or. en

Alteração 171
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. O administrador de um índice de 
referência hipocarbónico deve formalizar, 
documentar e divulgar publicamente todas 
as metodologias utilizadas para o cálculo 
dos índices de referência hipocarbónicos, 
descrevendo o seguinte:

1. O administrador de um índice de 
referência de impacto ambiental positivo
deve formalizar, documentar e divulgar 
publicamente todas as metodologias 
utilizadas para o cálculo do impacto 
ambiental líquido, com base nos 
indicadores da economia circular, 
descrevendo o seguinte:

Or. en

Alteração 172
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O administrador de um índice de 
referência hipocarbónico deve formalizar, 
documentar e divulgar publicamente todas 
as metodologias utilizadas para o cálculo 
dos índices de referência hipocarbónicos, 
descrevendo o seguinte:

1. O administrador de um índice de 
referência hipocarbónico ou de redução 
das emissões líquidas deve formalizar, 
documentar e divulgar publicamente todas 
as metodologias utilizadas para o cálculo 
dos índices de referência, descrevendo o 
seguinte:

Or. en

Alteração 173
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O administrador de um índice de 
referência hipocarbónico deve formalizar, 
documentar e divulgar publicamente todas 
as metodologias utilizadas para o cálculo 
dos índices de referência hipocarbónicos, 
descrevendo o seguinte:

1. O administrador de um índice de 
referência de transição climática deve 
formalizar, documentar e divulgar 
publicamente todas as metodologias 
utilizadas para o cálculo dos índices de 
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referência de transição climática, 
descrevendo o seguinte:

Or. en

Alteração 174
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O administrador de um índice de 
referência hipocarbónico deve formalizar, 
documentar e divulgar publicamente todas 
as metodologias utilizadas para o cálculo 
dos índices de referência hipocarbónicos, 
descrevendo o seguinte:

1. O administrador de um índice de 
referência do Acordo de Paris deve 
formalizar, documentar e divulgar 
publicamente todas as metodologias 
utilizadas para o cálculo dos índices de 
referência do Acordo de Paris, 
descrevendo o seguinte:

Or. en

Alteração 175
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A lista dos ativos subjacentes que 
são utilizados para o cálculo do índice de 
referência hipocarbónico;

Suprimido

Or. en

Alteração 176
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) A lista dos ativos subjacentes que 
são utilizados para o cálculo do índice de 
referência hipocarbónico;

Suprimido

Or. en

Alteração 177
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A lista dos ativos subjacentes que 
são utilizados para o cálculo do índice de 
referência hipocarbónico;

(a) A lista dos ativos subjacentes que 
são utilizados para o cálculo do índice de 
referência de impacto ambiental líquido 
positivo;

Or. en

Alteração 178
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A lista dos ativos subjacentes que 
são utilizados para o cálculo do índice de 
referência hipocarbónico;

(a) A lista dos ativos subjacentes que 
são utilizados para o cálculo do índice de 
referência do Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 179
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011



AM\1167632PT.docx 93/130 PE629.650v01-00

PT

Anexo

Texto da Comissão Alteração

(b) Todos os critérios e métodos, 
incluindo os fatores de seleção e de 
ponderação, as medidas e as variáveis de 
substituição utilizados no cálculo do 
índice de referência;

Suprimido

Or. en

Justificação

Trata-se de informação sensível que não deve ter de ser divulgada ao público.

Alteração 180
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Todos os critérios e métodos, 
incluindo os fatores de seleção e de 
ponderação, as medidas e as variáveis de 
substituição utilizados no cálculo do índice 
de referência;

(b) Todos os critérios e métodos, 
incluindo os fatores de seleção, exclusão e 
de ponderação, as medidas e as variáveis 
de substituição utilizados na metodologia
do índice de referência;

Or. en

Alteração 181
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os critérios aplicados para excluir 
os ativos ou empresas que estão 
associados a um nível de pegada 
carbónica ou um nível de reservas de 
combustíveis fósseis que são 

Suprimido
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incompatíveis com a sua inclusão no 
índice hipocarbónico;

Or. en

Alteração 182
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os critérios aplicados para excluir 
os ativos ou empresas que estão associados 
a um nível de pegada carbónica ou um 
nível de reservas de combustíveis fósseis 
que são incompatíveis com a sua inclusão 
no índice hipocarbónico;

(c) Os critérios aplicados para excluir 
os ativos ou empresas que estão associados 
a um nível de pegada carbónica ou um 
nível de reservas de combustíveis fósseis 
que são incompatíveis com a sua inclusão 
no índice de transição climática;

Or. en

Alteração 183
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os critérios aplicados para excluir 
os ativos ou empresas que estão associados 
a um nível de pegada carbónica ou um 
nível de reservas de combustíveis fósseis 
que são incompatíveis com a sua inclusão 
no índice hipocarbónico;

(c) Os critérios aplicados para excluir 
os ativos ou empresas que estão associados 
a um nível de pegada carbónica ou um 
nível de reservas de combustíveis fósseis 
que são incompatíveis com a sua inclusão 
no índice do Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 184
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
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Anexo I – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os critérios aplicados para excluir 
os ativos ou empresas que estão associados 
a um nível de pegada carbónica ou um 
nível de reservas de combustíveis fósseis 
que são incompatíveis com a sua inclusão 
no índice hipocarbónico;

(c) Os critérios aplicados para excluir 
os ativos ou empresas que estão associados 
a um impacto ambiental líquido negativo 
e, por conseguinte, são incompatíveis com 
a sua inclusão no índice de referência de 
impacto positivo;

Or. en

Alteração 185
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os critérios e métodos de avaliação 
utilizados pelo índice de referência
hipocarbónico para medir a pegada 
carbónica e as reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes 
na carteira do índice;

(d) O quadro metodológico de base 
científica e a via de descarbonização 
selecionados para o índice de referência; 
os parâmetros e limiares correspondentes 
utilizados para selecionar, ponderar e 
excluir as atividades económicas 
consonantes com a via de 
descarbonização, bem como para avaliar 
a exposição dos ativos subjacentes a tais 
atividades económicas;

Or. en

Alteração 186
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os critérios e métodos de avaliação 
utilizados pelo índice de referência
hipocarbónico para medir a pegada 
carbónica e as reduções de emissões de 

(d) O quadro metodológico e a via de 
descarbonização selecionados para o
índice de referência, bem como os 
parâmetros e os limiares utilizados para 
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carbono associadas aos ativos subjacentes 
na carteira do índice;

selecionar, ponderar e excluir as 
atividades económicas consonantes com a 
via de descarbonização, bem como para 
avaliar a exposição dos ativos subjacentes 
a tais atividades económicas;

Or. en

Alteração 187
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os critérios e métodos de avaliação 
utilizados pelo índice de referência 
hipocarbónico para medir a pegada 
carbónica e as reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes
na carteira do índice;

(d) O modo como o índice de 
referência mede as emissões ou as 
reduções de emissões de carbono 
associadas aos ativos subjacentes, se for 
caso disso;

Or. en

Alteração 188
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os critérios e métodos de avaliação 
utilizados pelo índice de referência 
hipocarbónico para medir a pegada 
carbónica e as reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes 
na carteira do índice;

(d) Os critérios e métodos de avaliação 
utilizados pelo índice de referência de 
transição climática para medir a pegada 
carbónica e as reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes 
na carteira do índice;

Or. en

Alteração 189
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Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os critérios e métodos de avaliação 
utilizados pelo índice de referência 
hipocarbónico para medir a pegada 
carbónica e as reduções de emissões de 
carbono associadas aos ativos subjacentes 
na carteira do índice;

(d) Os critérios e métodos de avaliação 
utilizados pelo índice de referência de 
impacto ambiental positivo para medir o 
impacto ambiental associado aos ativos 
subjacentes na carteira do índice;

Or. en

Alteração 190
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A comparação das atividades 
económicas selecionadas com a 
taxonomia da UE;

Or. en

Alteração 191
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O indicador de desvio entre o 
índice de referência hipocarbónico e o 
índice principal;

Suprimido

Or. en
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Justificação

A supressão reflete a redefinição, do ponto de vista ecológico, dos «índices de referência 
hipocarbónicos», sem recurso à comparação com um índice principal.

Alteração 192
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O indicador de desvio entre o 
índice de referência hipocarbónico e o 
índice principal;

Suprimido

Or. en

Alteração 193
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea e)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Anexo

Texto da Comissão Alteração

(e) O indicador de desvio entre o 
índice de referência hipocarbónico e o 
índice principal;

Suprimido

Or. en

Justificação

O indicador de desvio não faz parte da metodologia, mas sim do resultado dessa mesma 
metodologia.

Alteração 194
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
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Anexo I – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O indicador de desvio entre o 
índice de referência hipocarbónico e o 
índice principal;

(e) Caso o índice de referência 
acompanhe um índice principal, o
indicador de desvio entre o índice de 
referência de transição climática e o índice 
principal;

Or. en

Alteração 195
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O indicador de desvio entre o 
índice de referência hipocarbónico e o 
índice principal;

(e) O indicador de desvio entre o 
índice de referência de impacto ambiental 
positivo e o índice principal;

Or. en

Alteração 196
Lieve Wierinck

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O indicador de desvio entre o 
índice de referência hipocarbónico e o 
índice principal;

(e) O indicador de desvio entre o 
índice de referência de transição climática
e o índice principal;

Or. en

Alteração 197
Matt Carthy



PE629.650v01-00 100/130 AM\1167632PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O indicador de desvio entre o 
índice de referência hipocarbónico e o 
índice principal;

(e) O indicador de desvio entre o 
índice de referência do Acordo de Paris e o 
índice principal;

Or. en

Alteração 198
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A reponderação positiva dos ativos 
hipocarbónicos no índice de referência 
hipocarbónico relativamente ao índice 
principal e a justificação da necessidade 
desta reponderação para ter em conta os 
objetivos escolhidos pelo índice de 
referência hipocarbónico;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta supressão faz parte dos esforços para eliminar da proposta da Comissão as disposições 
que obrigam os fornecedores de índices a limitar-se a um único método (desatualizado).

Alteração 199
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A reponderação positiva dos ativos 
hipocarbónicos no índice de referência 
hipocarbónico relativamente ao índice 
principal e a justificação da necessidade 

(f) Caso o índice de referência 
acompanhe um índice principal, a 
reponderação positiva dos ativos 
hipocarbónicos e dos ativos de baixas 
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desta reponderação para ter em conta os 
objetivos escolhidos pelo índice de 
referência hipocarbónico;

emissões de gases com efeito de estufa no 
índice de referência de transição climática
relativamente ao índice principal e a 
justificação da necessidade desta 
reponderação para ter em conta os 
objetivos escolhidos pelo índice de 
referência de transição climática;

Or. en

Alteração 200
Lieve Wierinck

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A reponderação positiva dos ativos 
hipocarbónicos no índice de referência 
hipocarbónico relativamente ao índice 
principal e a justificação da necessidade 
desta reponderação para ter em conta os 
objetivos escolhidos pelo índice de 
referência hipocarbónico;

(f) A reponderação positiva dos ativos 
hipocarbónicos e dos ativos de baixas 
emissões de gases com efeito de estufa no 
índice de referência de transição climática
relativamente ao índice principal e a 
justificação da necessidade desta 
reponderação para ter em conta os 
objetivos escolhidos pelo índice de 
referência de transição climática;

Or. en

Alteração 201
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A reponderação positiva dos ativos 
hipocarbónicos no índice de referência 
hipocarbónico relativamente ao índice 
principal e a justificação da necessidade 
desta reponderação para ter em conta os 
objetivos escolhidos pelo índice de 
referência hipocarbónico;

(f) A reponderação positiva dos ativos 
com um impacto ambiental positivo no 
índice de referência relativamente ao índice 
principal e a justificação da necessidade 
desta reponderação para ter em conta os 
objetivos escolhidos pelo índice de 
referência de impacto positivo;
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Or. en

Alteração 202
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A reponderação positiva dos ativos 
hipocarbónicos no índice de referência 
hipocarbónico relativamente ao índice 
principal e a justificação da necessidade 
desta reponderação para ter em conta os 
objetivos escolhidos pelo índice de 
referência hipocarbónico;

(f) A reponderação positiva dos ativos 
hipocarbónicos no índice de referência do 
Acordo de Paris relativamente ao índice 
principal e a justificação da necessidade 
desta reponderação para ter em conta os 
objetivos escolhidos pelo índice de 
referência do Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 203
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A reponderação positiva dos ativos 
hipocarbónicos no índice de referência 
hipocarbónico relativamente ao índice 
principal e a justificação da necessidade 
desta reponderação para ter em conta os 
objetivos escolhidos pelo índice de 
referência hipocarbónico;

(f) Caso o índice de referência tenha 
um índice principal correspondente com 
base no qual seja ponderado em 
alternativa, uma justificação da 
necessidade desta reponderação para ter em 
conta os objetivos escolhidos pelo índice 
de referência;

Or. en

Alteração 204
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) O rácio entre o valor de mercado 
dos valores mobiliários incluídos no 
índice de referência hipocarbónico e o 
valor de mercado dos valores mobiliários 
incluídos no índice principal;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta supressão faz parte dos esforços para eliminar da proposta da Comissão as disposições 
que obrigam os fornecedores de índices a limitar-se a um único método (desatualizado).

Alteração 205
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) O rácio entre o valor de mercado 
dos valores mobiliários incluídos no 
índice de referência hipocarbónico e o 
valor de mercado dos valores mobiliários 
incluídos no índice principal;

Suprimido

Or. en

Alteração 206
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) O rácio entre o valor de mercado 
dos valores mobiliários incluídos no índice 
de referência hipocarbónico e o valor de 
mercado dos valores mobiliários incluídos 
no índice principal;

(g) Caso o índice de referência 
acompanhe um índice principal, o rácio 
entre o valor de mercado dos valores 
mobiliários incluídos no índice de 
referência de transição climática e o valor 
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de mercado dos valores mobiliários 
incluídos no índice principal;

Or. en

Alteração 207
Lieve Wierinck

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) O rácio entre o valor de mercado 
dos valores mobiliários incluídos no índice 
de referência hipocarbónico e o valor de 
mercado dos valores mobiliários incluídos 
no índice principal;

(g) O rácio entre o valor de mercado 
dos valores mobiliários incluídos no índice 
de referência de transição climática e o 
valor de mercado dos valores mobiliários 
incluídos no índice principal;

Or. en

Alteração 208
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) O rácio entre o valor de mercado 
dos valores mobiliários incluídos no índice 
de referência hipocarbónico e o valor de 
mercado dos valores mobiliários incluídos 
no índice principal;

(g) O rácio entre o valor de mercado 
dos valores mobiliários incluídos no índice 
de referência de impacto positivo e o valor 
de mercado dos valores mobiliários 
incluídos no índice principal;

Or. en

Alteração 209
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) O rácio entre o valor de mercado 
dos valores mobiliários incluídos no índice 
de referência hipocarbónico e o valor de 
mercado dos valores mobiliários incluídos 
no índice principal;

(g) O rácio entre o valor de mercado 
dos valores mobiliários incluídos no índice 
de referência do Acordo de Paris e o valor 
de mercado dos valores mobiliários 
incluídos no índice principal;

Or. en

Alteração 210
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h)
Regulamento (UE) n.º 2016/1011
Anexo

Texto da Comissão Alteração

(h) O tipo e fonte dos dados de cálculo 
utilizados para a seleção de ativos ou 
empresas elegíveis para o índice de 
referência hipocarbónico, incluindo:

Suprimido

(i) emissões provenientes de fontes que 
são controladas pela empresa;

(ii) emissões provenientes do consumo de 
eletricidade, vapor ou outras fontes de 
energia adquirida e gerada a montante da 
empresa;

(iii) emissões que são uma consequência 
das atividades da empresa mas não são 
controladas diretamente pela empresa;

(iv) emissões  que continuariam a existir 
se os produtos ou serviços da empresa 
fossem substituídos por substitutos com 
emissões de carbono superiores 
(«reduções de emissões»);

(v) se os dados de cálculo utilizam (ou 
não) os métodos da pegada ambiental dos 
produtos e das organizações conforme 
definidos no ponto 2, alíneas a) e b) da 
Recomendação da Comissão 
2013/179/UE;
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Or. en

Justificação

Trata-se de informação sensível que não deve ter de ser divulgada ao público.

Alteração 211
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(h) O tipo e fonte dos dados de cálculo 
utilizados para a seleção de ativos ou 
empresas elegíveis para o índice de 
referência hipocarbónico, incluindo:

(h) O tipo e fonte dos dados de cálculo 
e a forma como são utilizados na 
metodologia dos índices de referência 
para determinar a seleção, exclusão ou 
reponderação dos ativos subjacentes, 
incluindo:

Or. en

Alteração 212
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(h) O tipo e fonte dos dados de cálculo 
utilizados para a seleção de ativos ou 
empresas elegíveis para o índice de 
referência hipocarbónico, incluindo:

(h) O tipo e fonte dos dados de cálculo 
utilizados para a seleção de ativos ou 
empresas elegíveis para o índice de 
referência de impacto ambiental positivo, 
incluindo:

Or. en

Alteração 213
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(h) O tipo e fonte dos dados de cálculo 
utilizados para a seleção de ativos ou 
empresas elegíveis para o índice de 
referência hipocarbónico, incluindo:

(h) O tipo e fonte dos dados de cálculo 
utilizados para a seleção de ativos ou 
empresas elegíveis para o índice de 
referência de transição climática, 
incluindo:

Or. en

Alteração 214
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(h) O tipo e fonte dos dados de cálculo 
utilizados para a seleção de ativos ou 
empresas elegíveis para o índice de 
referência hipocarbónico, incluindo:

(h) O tipo e fonte dos dados de cálculo 
utilizados para a seleção de ativos ou 
empresas elegíveis para o índice de 
referência do Acordo de Paris:

Or. en

Alteração 215
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(h) O tipo e fonte dos dados de cálculo 
utilizados para a seleção de ativos ou 
empresas elegíveis para o índice de 
referência hipocarbónico, incluindo:

(h) O tipo e fonte dos dados de cálculo 
utilizados para a seleção de ativos ou 
empresas elegíveis para o índice de 
referência hipocarbónico;

Or. en

Justificação

Estes requisitos de divulgação de informações preveem efetivamente um método específico 
que se encontra desatualizado.
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Alteração 216
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) emissões provenientes de fontes 
que são controladas pela empresa;

Suprimido

Or. en

Justificação

Estes requisitos de divulgação de informações preveem efetivamente um método específico 
que se encontra desatualizado.

Alteração 217
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) emissões provenientes de fontes 
que são controladas pela empresa;

Suprimido

Or. en

Alteração 218
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) emissões provenientes de fontes 
que são controladas pela empresa;

(i) emissões de carbono geradas a 
partir de fontes que são controladas pela 
empresa, associadas aos ativos 
subjacentes;
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Or. en

Alteração 219
Anne Sander

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea i)
Regulamento (UE) 2016/1011
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) emissões provenientes de fontes 
que são controladas pela empresa;

(i) emissões geradas a partir de fontes 
que são controladas pela sociedade 
emitente ou que são específicas dos ativos 
subjacentes;

Or. fr

Alteração 220
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) emissões provenientes do consumo 
de eletricidade, vapor ou outras fontes de 
energia adquirida e gerada a montante da 
empresa;

Suprimido

Or. en

Alteração 221
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) emissões provenientes do consumo 
de eletricidade, vapor ou outras fontes de 

Suprimido
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energia adquirida e gerada a montante da 
empresa;

Or. en

Justificação

Estes requisitos de divulgação de informações preveem efetivamente um método específico 
que se encontra desatualizado.

Alteração 222
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) emissões provenientes do consumo 
de eletricidade, vapor ou outras fontes de 
energia adquirida e gerada a montante da 
empresa;

(ii) emissões provenientes do consumo 
de eletricidade, vapor ou outras fontes de 
energia adquirida e gerada a montante da 
empresa, associadas aos ativos 
subjacentes;

Or. en

Alteração 223
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) emissões que são uma 
consequência das atividades da empresa 
mas não são controladas diretamente pela 
empresa;

Suprimido

Or. en

Alteração 224
Molly Scott Cato
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Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) emissões que são uma 
consequência das atividades da empresa 
mas não são controladas diretamente pela 
empresa;

Suprimido

Or. en

Justificação

Estes requisitos de divulgação de informações preveem efetivamente um método específico 
que se encontra desatualizado.

Alteração 225
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) emissões que são uma 
consequência das atividades da empresa 
mas não são controladas diretamente pela 
empresa;

iii) emissões que são uma 
consequência das atividades da empresa 
associadas aos ativos subjacentes, mas 
que não são controladas diretamente pela 
empresa, se estas forem tidas em conta na 
metodologia dos índices de referência;

Or. en

Alteração 226
Anne Sander

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) emissões que são uma 
consequência das atividades da empresa 

(iii) se for caso disso e quando 
estiverem disponíveis dados sobre a 
matéria, emissões que são uma 
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mas não são controladas diretamente pela 
empresa;

consequência das atividades da empresa 
mas não são controladas diretamente pela 
empresa;

Or. fr

Alteração 227
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) emissões que continuariam a 
existir se os produtos ou serviços da 
empresa fossem substituídos por 
substitutos com emissões de carbono 
superiores («reduções de emissões»);

Suprimido

Or. en

Alteração 228
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) emissões  que continuariam a 
existir se os produtos ou serviços da 
empresa fossem substituídos por 
substitutos com emissões de carbono 
superiores («reduções de emissões»);

Suprimido

Or. en

Justificação

Estes requisitos de divulgação de informações preveem efetivamente um método específico 
que se encontra desatualizado.
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Alteração 229
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) emissões  que continuariam a 
existir se os produtos ou serviços da 
empresa fossem substituídos por 
substitutos com emissões de carbono 
superiores («reduções de emissões»);

Suprimido

Or. en

Alteração 230
Anne Sander

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea iv)
Regulamento (UE) 201/1011
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) emissões  que continuariam a 
existir se os produtos ou serviços da 
empresa fossem substituídos por 
substitutos com emissões de carbono 
superiores («reduções de emissões»);

(iv) se for caso disso e quando 
estiverem disponíveis dados sobre a 
matéria, emissões  que continuariam a 
existir se os produtos ou serviços da 
empresa fossem substituídos por 
substitutos com emissões de carbono 
superiores («reduções de emissões»);

Or. fr

Alteração 231
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) se os dados de cálculo utilizam (ou 
não) os métodos da pegada ambiental dos 

Suprimido
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produtos e das organizações conforme 
definidos no ponto 2, alíneas a) e b) da 
Recomendação da Comissão 
2013/179/UE;

Or. en

Justificação

Estes requisitos de divulgação de informações preveem efetivamente um método específico 
que se encontra desatualizado.

Alteração 232
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) se os dados de cálculo utilizam (ou 
não) os métodos da pegada ambiental dos 
produtos e das organizações conforme 
definidos no ponto 2, alíneas a) e b) da 
Recomendação da Comissão 
2013/179/UE;

Suprimido

Or. en

Alteração 233
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) se os dados de cálculo utilizam (ou 
não) os métodos da pegada ambiental dos 
produtos e das organizações conforme 
definidos no ponto 2, alíneas a) e b) da 
Recomendação da Comissão 
2013/179/UE;

(v) se os dados de cálculo utilizam (ou 
não) normas globais como as do TCFD (o 
«Grupo de Trabalho para a Divulgação 
de Informações sobre a Exposição 
Financeira às Alterações Climáticas» do 
CEF);

Or. en
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Alteração 234
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea v-A)

Texto da Comissão Alteração

(v-A) o impacto calculado com base 
noutros indicadores da economia circular, 
para além das emissões de CO2, a 
desenvolver em conformidade com a 
Comunicação da Comissão, de 16 de 
janeiro de 2018, sobre um quadro de 
controlo da economia circular, e a de 2 de 
dezembro de 2015 intitulada «Fechar o 
ciclo – plano de ação da UE para a 
economia circular», incluindo outras 
emissões, o impacto na biodiversidade, a 
produção de resíduos, a utilização de 
energia e de energias renováveis, bem 
como de matérias-primas, e o uso direto e 
indireto do solo.

Or. en

Alteração 235
Anne Sander

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea h) – subalínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(v-A) emissões assumidas da empresa;

Or. fr

Alteração 236
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea v) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração
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(i) A exposição total ligada à pegada 
carbónica da carteira do índice e os 
impactos previstos em termos de 
atenuação das alterações climáticas da 
estratégia hipocarbónica seguida pelo
índice de referência;

(i) Se o índice de referência tiver um 
índice principal com base no qual seja 
ponderado, em alternativa, tendo por base 
as emissões de carbono, a diferença, nas 
emissões de carbono, entre o índice de 
referência e o índice principal;

Or. en

Alteração 237
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea v) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) A exposição total ligada à pegada 
carbónica da carteira do índice e os 
impactos previstos em termos de atenuação 
das alterações climáticas da estratégia 
hipocarbónica seguida pelo índice de 
referência;

(i) A exposição total ligada à pegada 
carbónica da carteira do índice e os 
impactos previstos em termos de atenuação 
das alterações climáticas da estratégia de 
transição climática seguida pelo índice de 
referência;

Or. en

Alteração 238
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea v) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) A exposição total ligada à pegada 
carbónica da carteira do índice e os 
impactos previstos em termos de 
atenuação das alterações climáticas da 
estratégia hipocarbónica seguida pelo 
índice de referência;

(i) O impacto ambiental líquido da 
carteira do índice e o impacto previsto no 
ambiente da estratégia seguida pelo índice 
de referência;

Or. en
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Alteração 239
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea v) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) A exposição total ligada à pegada 
carbónica da carteira do índice e os 
impactos previstos em termos de 
atenuação das alterações climáticas da 
estratégia hipocarbónica seguida pelo 
índice de referência;

(i) Os impactos previstos em termos 
de atenuação das alterações climáticas e a 
contribuição para os objetivos do Acordo 
de Paris da estratégia hipocarbónica 
seguida pelo índice de referência;

Or. en

Alteração 240
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea v) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) A exposição total ligada à pegada 
carbónica da carteira do índice e os 
impactos previstos em termos de 
atenuação das alterações climáticas da 
estratégia hipocarbónica seguida pelo 
índice de referência;

(i) Os impactos previstos em termos 
de atenuação das alterações climáticas, 
tal como definidos pelas metas do Acordo
de Paris, da estratégia hipocarbónica 
seguida pelo índice de referência;

Or. en

Alteração 241
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) A justificação para a adoção de 
uma estratégia ou objetivo específicos 
baseados numa metodologia 
hipocarbónica e uma explicação do motivo 

(j) A justificação para a adoção de 
uma estratégia ou objetivo específicos 
baseados numa metodologia e, se for caso 
disso, de uma estratégia ou objetivo de 
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pelo qual essa metodologia é adequada 
para o cálculo dos objetivos 
hipocarbónicos do índice de referência;

sustentabilidade, e uma explicação do 
motivo pelo qual essa metodologia é 
adequada para o cálculo dos objetivos de 
impacto ambiental e, se for caso disso, das 
estratégias ou objetivos de 
sustentabilidade do índice de referência;

Or. en

Alteração 242
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) A justificação para a adoção de 
uma estratégia ou objetivo específicos 
baseados numa metodologia 
hipocarbónica e uma explicação do motivo 
pelo qual essa metodologia é adequada 
para o cálculo dos objetivos 
hipocarbónicos do índice de referência;

(j) A justificação para a adoção de 
uma estratégia ou objetivo específicos 
hipocarbónicos e uma explicação do modo 
como a metodologia é compatível com esta 
estratégia ou objetivo;

Or. en

Alteração 243
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea  j)

Texto da Comissão Alteração

(j) A justificação para a adoção de 
uma estratégia ou objetivo específicos 
baseados numa metodologia hipocarbónica 
e uma explicação do motivo pelo qual essa 
metodologia é adequada para o cálculo dos 
objetivos hipocarbónicos do índice de 
referência;

(j) A justificação para a adoção de 
uma estratégia ou objetivo específicos 
baseados numa metodologia hipocarbónica 
e uma explicação do motivo pelo qual essa 
metodologia é adequada para o cálculo dos 
objetivos do Acordo de Paris do índice de 
referência;

Or. en
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Alteração 244
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Os procedimentos de revisão 
interna e de aprovação de uma 
determinada metodologia, assim como a 
frequência dessa revisão interna.

Suprimido

Or. en

Justificação

O texto é redundante, na medida em que tal já é exigido no artigo 13.º, n.º 1, alínea b), do 
Regulamento Índices de Referência Financeiros.

Alteração 245
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao divulgar os elementos acima 
referidos, o administrador do índice de 
referência não é obrigado a divulgar 
informações de natureza exclusiva ou 
confidencial.

Or. en

Alteração 246
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 3

Texto da Comissão Alteração
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Metodologia inerente aos índices de 
referência de impacto carbónico positivo

Suprimido

Or. en

Justificação

O texto já não é necessário, atendendo a que o n.º 1 do anexo foi reformulado, de modo a 
incluir ambos os índices de referência.

Alteração 247
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 3

Texto da Comissão Alteração

Metodologia inerente aos índices de 
referência de impacto carbónico positivo

Metodologia complementar inerente aos 
índices de referência de impacto ambiental
positivo

Or. en

Alteração 248
Neena Gill

Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 3

Texto da Comissão Alteração

Metodologia inerente aos índices de 
referência de impacto carbónico positivo

Metodologia inerente aos índices de 
referência de emissões de carbono 
negativas

Or. en

Alteração 249
Lieve Wierinck

Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 3
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Texto da Comissão Alteração

Metodologia inerente aos índices de 
referência de impacto carbónico positivo

Metodologia inerente aos índices de 
referência de impacto carbónico negativo

Or. en

Alteração 250
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 3

Texto da Comissão Alteração

Metodologia inerente aos índices de 
referência de impacto carbónico positivo

Divulgação de informações inerentes aos 
índices de referência de transição 
climática

Or. en

Alteração 251
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 3

Texto da Comissão Alteração

Metodologia inerente aos índices de 
referência de impacto carbónico positivo

Metodologia inerente aos índices de 
referência de transição climática

Or. en

Alteração 252
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O administrador de um índice de 
referência de impacto carbónico positivo, 

Suprimido
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para além das obrigações aplicáveis ao 
administrador de um índice de referência 
hipocarbónico, deve divulgar o impacto 
carbónico positivo de cada ativo 
subjacente incluído no índice de 
referência e deve especificar a fórmula ou 
cálculo utilizado para determinar se as 
reduções de emissões excedem a pegada 
carbónica do ativo de investimento ou da 
empresa («rácio de impacto carbónico 
positivo»).

Or. en

Alteração 253
Matt Carthy

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O administrador de um índice de 
referência de impacto carbónico positivo, 
para além das obrigações aplicáveis ao 
administrador de um índice de referência 
hipocarbónico, deve divulgar o impacto 
carbónico positivo de cada ativo 
subjacente incluído no índice de referência 
e deve especificar a fórmula ou cálculo 
utilizado para determinar se as reduções 
de emissões excedem a pegada carbónica 
do ativo de investimento ou da empresa 
(«rácio de impacto carbónico positivo»).

2. O administrador de um índice de 
referência de transição climática, para 
além das obrigações aplicáveis ao 
administrador de um índice de referência 
do Acordo de Paris, deve divulgar a meta 
de base científica mensurável e 
calendarizada, bem como a relação com o 
plano de execução correspondente e o 
relatório anual sobre os progressos 
realizados no sentido de alcançar essa 
meta, de cada ativo subjacente incluído no 
índice de referência e deve especificar o 
quadro metodológico de base científica e a 
via de descarbonização selecionados para 
o índice de referência; os parâmetros e 
limiares correspondentes utilizados para 
selecionar, ponderar e excluir as 
atividades económicas consonantes com a 
via de descarbonização, bem como para 
avaliar a exposição dos ativos subjacentes 
a tais atividades económicas;

Or. en
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Alteração 254
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O administrador de um índice de 
referência de impacto carbónico positivo, 
para além das obrigações aplicáveis ao 
administrador de um índice de referência
hipocarbónico, deve divulgar o impacto 
carbónico positivo de cada ativo 
subjacente incluído no índice de referência
e deve especificar a fórmula ou cálculo 
utilizado para determinar se as reduções 
de emissões excedem a pegada carbónica 
do ativo de investimento ou da empresa 
(«rácio de impacto carbónico positivo»).

2. Para além das obrigações 
aplicáveis ao administrador de um índice 
de referência hipocarbónico, os 
administradores dos índices de referência 
de transição climática devem divulgar, 
relativamente a cada ativo do índice de 
referência, as metas mensuráveis e 
calendarizadas, bem comos informações 
pormenorizadas sobre os planos de 
descarbonização dos emitentes desses 
ativos e os respetivos relatórios anuais 
sobre os progressos realizados. Os 
administradores devem, igualmente, 
divulgar os respetivos quadros 
metodológicos e vias de descarbonização 
selecionados para o índice de referência, 
bem como os parâmetros e os limiares 
utilizados para selecionar, ponderar e 
excluir as atividades económicas 
consonantes com a via de 
descarbonização, bem como para avaliar 
a exposição dos ativos subjacentes a tais 
atividades económicas.

Or. en

Alteração 255
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O administrador de um índice de 
referência de impacto carbónico positivo, 
para além das obrigações aplicáveis ao 
administrador de um índice de referência 
hipocarbónico, deve divulgar o impacto 

2. O administrador de um índice de 
referência de impacto positivo, para além 
das obrigações acima referidas, deve 
divulgar o impacto ambiental positivo de 
cada ativo subjacente incluído no índice de 
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carbónico positivo de cada ativo 
subjacente incluído no índice de referência 
e deve especificar a fórmula ou cálculo 
utilizado para determinar se as reduções de 
emissões excedem a pegada carbónica do 
ativo de investimento ou da empresa 
(«rácio de impacto carbónico positivo»).

referência e deve especificar a fórmula ou 
cálculo utilizado para determinar o impacto 
líquido.

Or. en

Alteração 256
Neena Gill

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O administrador de um índice de 
referência de impacto carbónico positivo, 
para além das obrigações aplicáveis ao 
administrador de um índice de referência 
hipocarbónico, deve divulgar o impacto 
carbónico positivo de cada ativo subjacente 
incluído no índice de referência e deve 
especificar a fórmula ou cálculo utilizado 
para determinar se as reduções de emissões 
excedem a pegada carbónica do ativo de 
investimento ou da empresa («rácio de 
impacto carbónico positivo»).

2. O administrador dos índices de 
referência de emissões de carbono 
negativas, para além das obrigações 
aplicáveis ao administrador de um índice 
de referência hipocarbónico, deve divulgar 
o impacto carbónico de cada ativo 
subjacente incluído no índice de referência 
e deve especificar a fórmula ou cálculo 
utilizado para determinar se as reduções de 
emissões excedem a pegada carbónica do 
ativo de investimento ou da empresa 
(«rácio de impacto carbónico de emissões 
de carbono negativas»).

Or. en

Alteração 257
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O administrador de um índice de 
referência de impacto carbónico positivo, 
para além das obrigações aplicáveis ao 

2. O administrador de um índice de 
referência de impacto carbónico negativo, 
para além das obrigações aplicáveis ao 
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administrador de um índice de referência 
hipocarbónico, deve divulgar o impacto 
carbónico positivo de cada ativo 
subjacente incluído no índice de 
referência e deve especificar a fórmula ou 
cálculo utilizado para determinar se as 
reduções de emissões excedem a pegada 
carbónica do ativo de investimento ou da 
empresa («rácio de impacto carbónico 
positivo»).

administrador de um índice de referência 
de transição climática, deve divulgar o 
impacto carbónico negativo a nível da 
carteira e deve especificar a fórmula ou
cálculo utilizado para determinar se as 
reduções de emissões excedem a pegada 
carbónica do ativo de investimento ou da 
empresa («rácio de impacto carbónico 
negativo»).

Or. en

Alteração 258
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O administrador de um índice de 
referência de carbono negativo deve 
documentar e divulgar publicamente toda 
e qualquer metodologia utilizada para o 
cálculo das emissões que continuariam a 
existir se os produtos ou serviços da 
empresa fossem substituídos por outros 
que produzissem mais emissões de 
carbono («reduções de emissões») e o 
volume correspondente de reduções de 
emissões;

Or. en

Alteração 259
Molly Scott Cato

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os administradores de índices de 
referência hipocarbónicos e de impacto 

Suprimido
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carbónico positivo devem adotar e 
divulgar publicamente aos utilizadores os 
procedimentos a seguir com vista a 
qualquer alteração substancial proposta 
em relação à sua metodologia, bem como 
os fundamentos de tal proposta.  Esses 
procedimentos devem ser coerentes com o 
objetivo primordial de os cálculos do 
índice de referência aderirem em 
permanência aos objetivos hipocarbónicos 
ou de impacto carbónico positivo. Esses 
procedimentos devem prever:

(a) Um aviso prévio, num prazo 
claramente definido, que dê aos 
utilizadores tempo suficiente para 
analisar e apresentar observações sobre o 
impacto dessas alterações propostas, 
tendo em consideração a apreciação dos 
administradores sobre as circunstâncias 
gerais;

(b) A possibilidade de os utilizadores 
apresentarem observações sobre estas 
alterações e de os administradores lhes 
darem resposta, sendo estes comentários 
acessíveis a todos os utilizadores do 
mercado após um determinado período de 
consulta, exceto caso o autor das 
observações tenha solicitado 
confidencialidade.

Or. en

Justificação

Estes procedimentos são efetivamente equivalentes aos previstos no artigo 13.º, n.os 1 e 2, do 
Regulamento (UE) 2016/1011, do qual são parcialmente aproveitados.

Alteração 260
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração
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3. Os administradores de índices de 
referência hipocarbónicos e de impacto 
carbónico positivo devem adotar e divulgar 
publicamente aos utilizadores os 
procedimentos a seguir com vista a 
qualquer alteração substancial proposta em 
relação à sua metodologia, bem como os 
fundamentos de tal proposta. Esses 
procedimentos devem ser coerentes com o 
objetivo primordial de os cálculos do 
índice de referência aderirem em 
permanência aos objetivos hipocarbónicos 
ou de impacto carbónico positivo. Esses 
procedimentos devem prever:

3. Os administradores de índices de 
referência de transição climática e de 
impacto carbónico negativo devem adotar 
e divulgar publicamente aos utilizadores os 
procedimentos a seguir com vista a 
qualquer alteração substancial proposta em 
relação à sua metodologia, bem como os 
fundamentos de tal proposta. Esses 
procedimentos devem ser coerentes com o 
objetivo primordial de os cálculos do 
índice de referência aderirem em 
permanência aos objetivos hipocarbónicos, 
de baixas emissões de gases com efeito de 
estufa ou de impacto carbónico negativo. 
Esses procedimentos devem prever:

Or. en

Alteração 261
Neena Gill

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os administradores de índices de 
referência hipocarbónicos e de impacto 
carbónico positivo devem adotar e divulgar 
publicamente aos utilizadores os 
procedimentos a seguir com vista a 
qualquer alteração substancial proposta em 
relação à sua metodologia, bem como os 
fundamentos de tal proposta. Esses 
procedimentos devem ser coerentes com o 
objetivo primordial de os cálculos do 
índice de referência aderirem em 
permanência aos objetivos hipocarbónicos 
ou de impacto carbónico positivo. Esses 
procedimentos devem prever:

3. Os administradores de índices de 
referência hipocarbónicos e de emissões de 
carbono negativas devem adotar e divulgar 
publicamente aos utilizadores os 
procedimentos a seguir com vista a 
qualquer alteração substancial proposta em 
relação à sua metodologia, bem como os 
fundamentos de tal proposta. Esses 
procedimentos devem ser coerentes com o 
objetivo primordial de os cálculos do 
índice de referência aderirem em 
permanência aos objetivos hipocarbónicos 
ou de emissões de carbono negativas. 
Esses procedimentos devem prever:

Or. en

Alteração 262
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os administradores de índices de 
referência hipocarbónicos e de impacto 
carbónico positivo devem adotar e divulgar 
publicamente aos utilizadores os 
procedimentos a seguir com vista a 
qualquer alteração substancial proposta em 
relação à sua metodologia, bem como os 
fundamentos de tal proposta. Esses 
procedimentos devem ser coerentes com o 
objetivo primordial de os cálculos do 
índice de referência aderirem em 
permanência aos objetivos hipocarbónicos
ou de impacto carbónico positivo. Esses 
procedimentos devem prever:

3. Os administradores de índices de 
referência devem adotar e divulgar 
publicamente aos utilizadores os 
procedimentos a seguir com vista a 
qualquer alteração substancial proposta em 
relação à sua metodologia, bem como os 
fundamentos de tal proposta. Esses 
procedimentos devem ser coerentes com o 
objetivo primordial de os cálculos do 
índice de referência aderirem em 
permanência aos objetivos de 
sustentabilidade ou de impacto ambiental
positivo. Esses procedimentos devem 
prever:

Or. en

Alteração 263
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os administradores de índices de 
referência hipocarbónicos e de impacto 
carbónico positivo devem analisar com 
regularidade as suas metodologias para 
garantir que estas têm devidamente em 
conta os objetivos hipocarbónicos ou de 
impacto carbónico positivo relevantes, e 
devem implementar um processo para ter 
em consideração as opiniões dos 
utilizadores relevantes.

4. Os administradores de índices de 
referência de transição climática e de 
impacto carbónico negativo devem analisar 
com regularidade as suas metodologias 
para garantir que estas têm devidamente 
em conta os objetivos hipocarbónicos, de 
baixas emissões de gases com efeito de 
estufa ou de impacto carbónico negativo
relevantes, e devem implementar um 
processo para ter em consideração as 
opiniões dos utilizadores relevantes.

Or. en
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Alteração 264
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os administradores de índices de 
referência hipocarbónicos e de impacto
carbónico positivo devem analisar com 
regularidade as suas metodologias para 
garantir que estas têm devidamente em 
conta os objetivos hipocarbónicos ou de 
impacto carbónico positivo relevantes, e 
devem implementar um processo para ter 
em consideração as opiniões dos 
utilizadores relevantes.

4. Os administradores de índices de 
referência de impacto positivo devem 
analisar com regularidade as suas 
metodologias para garantir que estas têm 
devidamente em conta os objetivos 
estabelecidos, e devem implementar um 
processo para ter em consideração as 
opiniões dos utilizadores relevantes.

Or. en

Alteração 265
Neena Gill

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os administradores de índices de 
referência hipocarbónicos e de impacto
carbónico positivo devem analisar com 
regularidade as suas metodologias para 
garantir que estas têm devidamente em 
conta os objetivos hipocarbónicos ou de 
impacto carbónico positivo relevantes, e 
devem implementar um processo para ter 
em consideração as opiniões dos 
utilizadores relevantes.

4. Os administradores de índices de 
referência hipocarbónicos e de emissões de 
carbono negativas devem analisar com 
regularidade as suas metodologias para 
garantir que estas têm devidamente em 
conta os objetivos hipocarbónicos ou de 
emissões de carbono negativas relevantes, 
e devem implementar um processo para ter 
em consideração as opiniões dos 
utilizadores relevantes.

Or. en

Alteração 266
Molly Scott Cato
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Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os administradores de índices de 
referência hipocarbónicos e de impacto 
carbónico positivo devem analisar com 
regularidade as suas metodologias para 
garantir que estas têm devidamente em 
conta os objetivos hipocarbónicos ou de 
impacto carbónico positivo relevantes, e 
devem implementar um processo para ter 
em consideração as opiniões dos
utilizadores relevantes.

4. Os administradores de índices de 
referência hipocarbónicos e de transição 
climática devem rever as suas 
metodologias, no mínimo, anualmente,
para garantir que estas têm devidamente 
em conta os objetivos hipocarbónicos ou 
de transição climática relevantes, e devem 
implementar um processo para ter em 
consideração as opiniões de todos os
utilizadores relevantes.

Or. en

Justificação

A presente alteração harmoniza o texto com o artigo 5.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) 2016/1011. Esclarece igualmente que os administradores devem ter em 
consideração as opiniões de todos os utilizadores relevantes e não apenas as dos 
pertencentes a um grupo restrito.
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