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Amendamentul 26
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de 
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) 
2016/1011 privind indicii de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și indicii de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon
(Text cu relevanță pentru SEE)

Propunere de 
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) 
2016/1011 privind integrarea unor 
indicatori de sustenabilitate în 
metodologia indicilor de referință și
privind indicii de referință pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon
(Text cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Amendamentul 27
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de 
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) 
2016/1011 privind indicii de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și indicii de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon
(Text cu relevanță pentru SEE)

Propunere de 
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) 
2016/1011 privind indicii de referință 
pentru activitățile de tranziție climatică și 
indicii de referință pentru activitățile cu 
impact negativ în ceea ce privește emisiile 
de carbon
(Text cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Amendamentul 28
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Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de 
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) 
2016/1011 privind indicii de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și indicii de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon
(Text cu relevanță pentru SEE)

Propunere de 
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) 
2016/1011 privind indicii de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și indicii de 
referință pentru activitățile de tranziție 
climatică
(Text cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Amendamentul 29
Matt Carthy

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Întrucât, la 8 octombrie 2018, 
IPCC a publicat raportul său special 
intitulat „Încălzirea globală cu 1,5°C”, 
care avertizează cu privire la riscurile 
extreme de încălzire globală cu 2°C peste 
nivelurile dinaintea erei industriale și 
care face apel la limitarea încălzirii 
globale la 1,5 °C, remarcând că acest 
lucru ar necesita „schimbări rapide, 
ambițioase și fără precedent în toate 
aspectele societății”;

Or. en

Amendamentul 30
Matt Carthy
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Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) întrucât Uniunea ar trebui să 
promoveze concluziile raportului special 
al IPCC privind încălzirea globală cu 
1,5 °C ca principal aport științific în 
cadrul Conferinței privind schimbările 
climatice de la Katowice, Polonia, din 
decembrie, când va fi revizuit Acordul de 
la Paris;

Or. en

Amendamentul 31
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Regulamentul (UE) 2016/1011 al 
Parlamentului European și al Consiliului30

stabilește norme uniforme pentru indicii de 
referință din Uniune și acoperă diferite 
tipuri de indici de referință. Din ce în ce 
mai mulți investitori urmăresc strategii de 
investiții cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și recurg la indici de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon pentru a 
caracteriza sau măsura performanța 
portofoliilor de investiții.

(7) Regulamentul (UE) 2016/1011 al 
Parlamentului European și al Consiliului30

stabilește norme uniforme pentru indicii de 
referință din Uniune și acoperă diferite 
tipuri de indici de referință, în funcție de 
caracteristicile, vulnerabilitățile și 
riscurile acestora. Din ce în ce mai mulți 
investitori urmăresc strategii de investiții 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon și 
recurg la indici de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon pentru a 
caracteriza sau măsura performanța 
portofoliilor de investiții.

_________________ _________________

30 Regulamentul (UE) 2016/1011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca 
indici de referință în cadrul instrumentelor 
financiare și al contractelor financiare sau 
pentru a măsura performanțele fondurilor 

30 Regulamentul (UE) 2016/1011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca 
indici de referință în cadrul instrumentelor 
financiare și al contractelor financiare sau 
pentru a măsura performanțele fondurilor 
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de investiții și de modificare a Directivelor 
2008/48/CE și 2014/17/UE și a 
Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 
171, 29.6.2016, p. 1).

de investiții și de modificare a Directivelor 
2008/48/CE și 2014/17/UE și a 
Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 
171, 29.6.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 32
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Regulamentul (UE) 2016/1011 al 
Parlamentului European și al Consiliului30

stabilește norme uniforme pentru indicii de 
referință din Uniune și acoperă diferite 
tipuri de indici de referință. Din ce în ce 
mai mulți investitori urmăresc strategii de 
investiții cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și recurg la indici de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon pentru a 
caracteriza sau măsura performanța 
portofoliilor de investiții.

(7) Regulamentul (UE) 2016/1011 al 
Parlamentului European și al Consiliului30

stabilește norme uniforme pentru indicii de 
referință din Uniune și acoperă diferite 
tipuri de indici de referință. Din ce în ce 
mai mulți investitori urmăresc strategii de 
investiții sustenabile cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și recurg la indici de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon pentru a caracteriza sau măsura 
performanța portofoliilor de investiții.

_________________ _________________

30 Regulamentul (UE) 2016/1011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca 
indici de referință în cadrul instrumentelor 
financiare și al contractelor financiare sau 
pentru a măsura performanțele fondurilor 
de investiții și de modificare a Directivelor 
2008/48/CE și 2014/17/UE și a 
Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L
171, 29.6.2016, p. 1).

30 Regulamentul (UE) 2016/1011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca 
indici de referință în cadrul instrumentelor 
financiare și al contractelor financiare sau 
pentru a măsura performanțele fondurilor 
de investiții și de modificare a Directivelor 
2008/48/CE și 2014/17/UE și a 
Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 
171, 29.6.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 33
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) O mare varietate de indici sunt în 
prezent grupați împreună ca indici pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon. Acești indici 
pentru activitățile cu impact scăzut în 
ceea ce privește emisiile de carbon sunt 
utilizați ca indici de referință pentru 
portofoliile și produsele de investiții care 
sunt vândute la nivel transfrontalier. 
Calitatea și integritatea indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon afectează funcționarea eficientă a 
pieței interne într-o gamă largă de 
portofolii de investiții individuale și 
colective. Mulți indici pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon utilizați ca măsuri de 
performanță pentru portofoliile de 
investiții, în special pentru conturile de 
investiții separate și schemele de investiții 
colective, sunt furnizați într-un stat 
membru, dar sunt utilizați de 
administratorii de portofolii și de active în 
alte state membre. În plus, administratorii 
de portofolii și de active își acoperă 
frecvent riscurile legate de expunerea la 
dioxid de carbon prin utilizarea unor indici 
de referință produși în alte state membre.

(8) O mare varietate de indici sunt în 
prezent grupați împreună ca indici pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon sau indici de 
sustenabilitate. Acești indici sunt utilizați 
ca indici de referință pentru portofoliile și 
produsele de investiții care sunt vândute la 
nivel transfrontalier. Calitatea și 
integritatea indicilor de referință afectează 
funcționarea eficientă a pieței interne într-o 
gamă largă de portofolii de investiții 
individuale și colective. Mulți indici pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și indici de 
sustenabilitate utilizați ca măsuri de 
performanță pentru portofoliile de 
investiții, în special pentru conturile de 
investiții separate și schemele de investiții 
colective, sunt furnizați într-un stat 
membru, dar sunt utilizați de 
administratorii de portofolii și de active în 
alte state membre. În plus, administratorii 
de portofolii și de active își acoperă 
frecvent riscurile legate de expunerea la 
dioxid de carbon și de mediu prin utilizarea 
unor indici de referință produși în alte state 
membre.

Or. en

Amendamentul 34
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pe piață au apărut diferite categorii 
de indici pentru activitățile cu impact 

(9) Pe piață au apărut diferite categorii 
de indici privind sustenabilitatea cu 



PE629.650v01-00 8/134 AM\1167632RO.docx

RO

scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon cu diferite grade de ambiție. În 
timp ce unii indici de referință vizează 
reducerea amprentei de carbon a unui 
portofoliu de investiții standard, altele 
vizează selectarea numai a componentelor 
care contribuie la atingerea obiectivului 
de 2°C stabilit în Acordul de la Paris 
privind schimbările climatice. În pofida 
diferențelor dintre obiective și strategii, toți 
acești indici de referință sunt promovați în 
mod obișnuit ca indici de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon.

diferite grade de ambiție. În pofida 
diferențelor dintre obiective și strategii, toți 
acești indici de referință sunt promovați în 
mod obișnuit ca indici de referință privind 
sustenabilitatea.

Or. en

Amendamentul 35
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pe piață au apărut diferite categorii 
de indici pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon cu diferite grade de ambiție. În timp 
ce unii indici de referință vizează reducerea 
amprentei de carbon a unui portofoliu de 
investiții standard, altele vizează selectarea 
numai a componentelor care contribuie la 
atingerea obiectivului de 2°C stabilit în 
Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice. În pofida diferențelor dintre 
obiective și strategii, toți acești indici de 
referință sunt promovați în mod obișnuit ca 
indici de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon.

(9) Pe piață au apărut diferite categorii 
de indici pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon cu diferite grade de ambiție. În timp 
ce unii indici de referință vizează reducerea 
amprentei de carbon a unui portofoliu de 
investiții standard, altele vizează selectarea 
numai a componentelor care contribuie la 
atingerea obiectivului de 2°C stabilit în 
Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice. În pofida diferențelor dintre 
obiective și strategii, numeroși astfel de
indici de referință sunt promovați în mod 
obișnuit ca indici de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon.

Or. en

Amendamentul 36
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Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Abordările divergente privind 
metodologiile indicilor de referință au ca 
rezultat fragmentarea pieței interne, 
deoarece utilizatorii indicilor de referință 
nu au informații clare cu privire la faptul 
dacă un anumit indice pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon este un indice de referință aliniat 
la obiectivul de 2°C sau doar un indice de 
referință care vizează reducerea amprentei 
de carbon a unui portofoliu de investiții 
standard. Pentru a aborda revendicările 
potențial nelegitime ale administratorilor 
cu privire la impactul scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon al activităților 
care fac obiectul indicilor lor de referință, 
este probabil ca statele membre să adopte 
norme diferite pentru a evita confuzia și 
ambiguitatea investitorilor în legătură cu 
obiectivele și nivelul de ambiție care stau 
la baza diferitelor categorii de așa-numiți 
indici pentru activitățile cu impact scăzut 
în ceea ce privește emisiile de carbon 
utilizați drept indici de referință pentru un 
portofoliu de investiții în activități cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon.

(10) Abordările divergente privind 
metodologiile indicilor de referință pot 
avea ca rezultat fragmentarea pieței 
interne, deoarece utilizatorii indicilor de 
referință nu au informații clare cu privire la 
faptul dacă un anumit indice pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon este un indice 
de referință aliniat la obiectivul de 2°C sau 
un indice de referință care vizează 
reducerea amprentei de carbon a unui 
portofoliu de investiții standard.

Or. en

Justificare

Ambele tipuri de indici de referință sunt legitime și ar trebui prezentate ca atare.

Amendamentul 37
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Abordările divergente privind 
metodologiile indicilor de referință au ca 
rezultat fragmentarea pieței interne, 
deoarece utilizatorii indicilor de referință 
nu au informații clare cu privire la faptul 
dacă un anumit indice pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon este un indice de referință aliniat 
la obiectivul de 2°C sau doar un indice de 
referință care vizează reducerea amprentei 
de carbon a unui portofoliu de investiții 
standard. Pentru a aborda revendicările 
potențial nelegitime ale administratorilor 
cu privire la impactul scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon al activităților 
care fac obiectul indicilor lor de referință, 
este probabil ca statele membre să adopte 
norme diferite pentru a evita confuzia și 
ambiguitatea investitorilor în legătură cu 
obiectivele și nivelul de ambiție care stau 
la baza diferitelor categorii de așa-numiți 
indici pentru activitățile cu impact scăzut 
în ceea ce privește emisiile de carbon 
utilizați drept indici de referință pentru un 
portofoliu de investiții în activități cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon.

(10) Abordările divergente privind 
metodologiile indicilor de referință au ca 
rezultat fragmentarea pieței interne, 
deoarece utilizatorii indicilor de referință 
nu au informații clare cu privire la faptul 
dacă un anumit indice pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon este un indice de referință aliniat 
la obiectivul de 2°C sau doar un indice de 
referință care vizează reducerea amprentei 
de carbon a unui portofoliu de investiții 
standard. Pentru a aborda revendicările 
potențial nelegitime ale administratorilor 
cu privire la impactul scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon al activităților 
care fac obiectul indicilor lor de referință, 
statele membre pot să adopte norme 
diferite pentru a evita confuzia și 
ambiguitatea investitorilor în legătură cu 
obiectivele și nivelul de ambiție care stau 
la baza diferitelor categorii de așa-numiți 
indici pentru activitățile cu impact scăzut 
în ceea ce privește emisiile de carbon 
utilizați drept indici de referință pentru un 
portofoliu de investiții în activități cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon.

Or. en

Amendamentul 38
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Abordările divergente privind 
metodologiile indicilor de referință au ca 
rezultat fragmentarea pieței interne, 
deoarece utilizatorii indicilor de referință 
nu au informații clare cu privire la faptul 
dacă un anumit indice pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 

(10) Abordările divergente privind 
metodologiile indicilor de referință au ca 
rezultat fragmentarea pieței interne, 
deoarece utilizatorii indicilor de referință 
nu au informații clare cu privire la faptul 
dacă un anumit indice pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
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de carbon este un indice de referință aliniat 
la obiectivul de 2°C sau doar un indice de 
referință care vizează reducerea amprentei 
de carbon a unui portofoliu de investiții 
standard. Pentru a aborda revendicările 
potențial nelegitime ale administratorilor 
cu privire la impactul scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon al activităților 
care fac obiectul indicilor lor de referință, 
este probabil ca statele membre să adopte 
norme diferite pentru a evita confuzia și 
ambiguitatea investitorilor în legătură cu 
obiectivele și nivelul de ambiție care stau 
la baza diferitelor categorii de așa-numiți 
indici pentru activitățile cu impact scăzut 
în ceea ce privește emisiile de carbon 
utilizați drept indici de referință pentru un 
portofoliu de investiții în activități cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon.

de carbon este un indice de referință aliniat 
la obiectivul de 2°C sau doar un indice de 
referință care vizează reducerea amprentei 
de carbon a unui portofoliu de investiții 
standard. Pentru a aborda revendicările 
potențial nelegitime ale administratorilor 
cu privire la impactul scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon al activităților 
care fac obiectul indicilor lor de referință, 
statele membre ar putea să adopte norme 
diferite pentru a evita confuzia și
ambiguitatea investitorilor în legătură cu 
obiectivele și nivelul de ambiție care stau 
la baza diferitelor categorii de așa-numiți 
indici pentru activitățile cu impact scăzut 
în ceea ce privește emisiile de carbon 
utilizați drept indici de referință pentru un 
portofoliu de investiții în activități cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon.

Or. en

Amendamentul 39
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Astfel cum a conchis Grupul de 
experți la nivel înalt al Comisiei privind 
finanțarea durabilă, indicii de referință 
trebuie să fie mai bine aliniați la criteriile 
de sustenabilitate și să își reflecte 
expunerea la riscurile legate de 
sustenabilitate. Investitorii au nevoie de 
informații comparabile și holistice cu 
privire la riscurile de mediu și la impactul 
lor pentru a-și evalua portofoliile dincolo 
de expunerea la carbon. Un accent 
restrâns pe expunerea la carbon ar putea 
avea efecte negative de propagare prin 
redirecționarea fluxurilor de investiții 
către ținte care prezintă alte riscuri de 
mediu. Prin urmare, administratorii de 
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indici de referință ar trebui să evalueze și 
să descrie în ce măsură considerațiile 
privind sustenabilitatea (aspectele de 
mediu, sociale și de guvernanță -
„criteriile ESG”) se reflectă în 
metodologia indicelui de referință.

Or. en

Amendamentul 40
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Toți administratorii de indici de 
referință ar trebui să includă indicatori-
cheie de eficiență a utilizării resurselor în 
metodologiile lor de referință care, pe 
lângă emisiile de CO2, acoperă și alte 
emisii, impactul asupra biodiversității, 
producția de deșeuri, consumul de 
energie, energia din surse regenerabile, 
materiile prime, apa și utilizarea directă și 
indirectă a terenurilor, care urmează să 
fie dezvoltate în conformitate cu 
comunicările Comisiei din 16 ianuarie 
2018 privind un cadru de monitorizare 
pentru economia circulară, din 2 
decembrie 2015 intitulată „Închiderea 
buclei – un plan de acțiune al UE pentru 
economia circulară” și cu Rezoluția 
Parlamentului European din 9 iulie 2015 
referitoare la utilizarea eficientă a 
resurselor: spre o economie circulară 
[2014/2208(INI)].

Or. en

Amendamentul 41
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
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Considerentul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10c) După cum s-a propus de către 
Grupul de experți la nivel înalt privind 
finanțarea sustenabilă al Comisiei, 
Autoritatea Europeană pentru Valori 
Mobiliare și Piețe (ESMA) ar trebui să 
includă trimiteri la criterii de mediu, 
sociale și de guvernanță (ESG) în 
orientările sale referitoare la „declarația 
privind indicii referință”. ESMA, 
împreună cu Grupul Consultativ 
European pentru Raportarea Financiară 
(EFRAG), ar trebui să elaboreze orientări 
pentru administratorii de indici de 
referință, în vederea integrării de 
indicatori de sustenabilitate și privind 
economia circulară în metodologiile de 
referință.

Or. en

Amendamentul 42
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În lipsa unui cadru armonizat care 
să asigure precizia și integritatea 
principalelor categorii de indici de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în 
ceea ce privește emisiile de carbon utilizați 
în portofoliile de investiții individuale sau 
colective, este probabil ca diferențele 
dintre abordările statelor membre să creeze 
obstacole în calea bunei funcționări a pieței 
interne.

(11) În lipsa unui cadru armonizat care 
să asigure precizia și integritatea 
principalelor categorii de indici de referință 
utilizați în portofoliile de investiții 
individuale sau colective, este probabil ca 
diferențele dintre abordările statelor 
membre să creeze obstacole în calea bunei 
funcționări a pieței interne.

Or. en
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Amendamentul 43
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În lipsa unui cadru armonizat care 
să asigure precizia și integritatea 
principalelor categorii de indici de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon utilizați în 
portofoliile de investiții individuale sau 
colective, este probabil ca diferențele 
dintre abordările statelor membre să creeze 
obstacole în calea bunei funcționări a pieței 
interne.

(11) În lipsa unui cadru armonizat care 
să asigure precizia și integritatea 
principalelor categorii de indici de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon utilizați în 
portofoliile de investiții individuale sau 
colective, diferențele dintre abordările 
statelor membre ar putea să creeze 
obstacole în calea bunei funcționări a pieței 
interne.

Or. en

Amendamentul 44
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prin urmare, pentru a menține buna 
funcționare a pieței interne, pentru a 
îmbunătăți în continuare condițiile de 
funcționare a acesteia și pentru a asigura un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
și investitorilor, este oportună adaptarea 
Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a 
stabili un cadru de reglementare pentru 
indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon armonizați la nivelul Uniunii.

(12) Prin urmare, pentru a menține buna 
funcționare a pieței interne, pentru a 
îmbunătăți în continuare condițiile de 
funcționare a acesteia și pentru a asigura un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
și investitorilor, este oportună adaptarea 
Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a 
stabili un cadru de reglementare pentru 
indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon sau pentru activitățile de 
tranziție climatică, armonizați la nivelul 
Uniunii. Alegerea între indicii de referință 
pentru activitățile către tranziția climatică 
pentru activitățile cu impact negativ în 
ceea ce privește emisiile de carbon este 
lăsată la latitudinea furnizorilor de indici 
de referință și nu trebuie să îi împiedice 
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să producă și alți indici de referință care 
să măsoare sau să ia în considerare 
amprenta de carbon.

Or. en

Amendamentul 45
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prin urmare, pentru a menține buna 
funcționare a pieței interne, pentru a 
îmbunătăți în continuare condițiile de 
funcționare a acesteia și pentru a asigura un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
și investitorilor, este oportună adaptarea 
Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a 
stabili un cadru de reglementare pentru 
indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon armonizați la nivelul Uniunii.

(12) Prin urmare, pentru a menține buna 
funcționare a pieței interne, pentru a 
îmbunătăți în continuare condițiile de 
funcționare a acesteia și pentru a asigura un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
și investitorilor, este oportună adaptarea 
Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a 
stabili un cadru de reglementare pentru 
indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon armonizați la nivelul Uniunii. 
Acest nou cadru de reglementare pentru 
indicii de referință pentru activități cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon nu se aplică însă niciunui alt 
tip de indice de referință.

Or. en

Amendamentul 46
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prin urmare, pentru a menține buna 
funcționare a pieței interne, pentru a 
îmbunătăți în continuare condițiile de 
funcționare a acesteia și pentru a asigura un 

(12) Prin urmare, pentru a menține buna 
funcționare a pieței interne, pentru a 
îmbunătăți în continuare condițiile de 
funcționare a acesteia și pentru a asigura un 
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nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
și investitorilor, este oportună adaptarea 
Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a 
stabili un cadru de reglementare pentru 
indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile
de carbon armonizați la nivelul Uniunii.

nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
și investitorilor, este oportună adaptarea 
Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a 
stabili un cadru de reglementare pentru în 
vederea integrării indicatorilor privind 
economia circulară în metodologiile de 
referință la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 47
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prin urmare, pentru a menține buna 
funcționare a pieței interne, pentru a 
îmbunătăți în continuare condițiile de 
funcționare a acesteia și pentru a asigura un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
și investitorilor, este oportună adaptarea 
Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a 
stabili un cadru de reglementare pentru 
indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon armonizați la nivelul Uniunii.

(12) Prin urmare, pentru a menține buna 
funcționare a pieței interne în beneficiul 
utilizatorului final, pentru a îmbunătăți în 
continuare condițiile de funcționare a 
acesteia și pentru a asigura un nivel ridicat 
de protecție a consumatorilor și 
investitorilor, este oportună adaptarea 
Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a 
stabili un cadru de reglementare pentru 
indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon armonizați la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 48
Paul Tang

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prin urmare, pentru a menține buna 
funcționare a pieței interne, pentru a 
îmbunătăți în continuare condițiile de 
funcționare a acesteia și pentru a asigura un 

(12) Prin urmare, pentru a menține buna 
funcționare a pieței interne, pentru a 
îmbunătăți în continuare condițiile de 
funcționare a acesteia și pentru a asigura un 
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nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
și investitorilor, este oportună adaptarea 
Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a 
stabili un cadru de reglementare pentru 
indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon armonizați la nivelul Uniunii.

nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
și investitorilor, este oportună adaptarea 
Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a 
stabili un cadru de reglementare pentru 
armonizarea și generalizarea indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 49
Anne Sander

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prin urmare, pentru a menține buna 
funcționare a pieței interne, pentru a 
îmbunătăți în continuare condițiile de 
funcționare a acesteia și pentru a asigura un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
și investitorilor, este oportună adaptarea 
Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a 
stabili un cadru de reglementare pentru 
indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon armonizați la nivelul Uniunii.

(12) Prin urmare, pentru a menține buna 
funcționare a pieței interne, pentru a 
îmbunătăți în continuare condițiile de 
funcționare a acesteia și pentru a asigura un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
și investitorilor, este oportună adaptarea 
Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a 
stabili o serie de cerințe minime 
aplicabile, la nivelul Uniunii, indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon.

Or. fr

Amendamentul 50
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În plus, este necesar să se 
introducă o distincție clară între indicii de 
referință pentru activitățile cu impact 

(13) Introducerea unei distincții clare
între indicii de referință pentru activitățile 
cu impact scăzut în ceea ce privește 
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scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și indicii de referință pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon. Deși activele-
suport ale unui indice de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon ar trebui 
selectate în scopul reducerii emisiilor de 
dioxid de carbon ale portofoliului de indici 
comparativ cu indicele „mamă”, un indice 
pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea 
ce privește emisiile de carbon ar trebui să 
includă doar componente ale căror 
reduceri de emisii depășesc emisiile lor de 
dioxid de carbon.

emisiile de carbon și cei pentru activitățile
de reducere a emisiilor nete, precum și 
elaborarea unor standarde minime pentru 
fiecare dintre aceste tipuri de indici de 
referință va contribui la facilitarea 
coerenței între indicii de referință care se 
recomandă într-un fel sau altul. Deși 
activele-suport ale unui indice de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon ar trebui 
selectate în scopul reducerii emisiilor de 
dioxid de carbon ale portofoliului de indici 
comparativ cu indicele „mamă”, un indice 
pentru activitățile de reducere a emisiilor 
nete ar trebui să includă doar componente 
care contribuie la reducerea emisiilor de 
carbon într-o măsură mai mare decât 
nivelul de emisii produse. Aceste două noi 
categorii de indici de referință introduc 
cerințe opționale pentru sectorul 
industrial și ar trebui să se aplice numai 
atunci când un administrator de indici de 
referință decide să creeze un indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon sau de reducere a emisiilor nete de 
carbon, care respectă cerințele de emisii 
scăzute de carbon. Administratorii 
indicilor de referință vor beneficia de un 
grad important de flexibilitate în ceea ce 
privește elaborarea formulei de calcul în 
metodologia proprie, permițând actorilor 
de pe piață să elaboreze noi strategii 
pentru abordarea problemelor de mediu.

Or. en

Amendamentul 51
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În plus, este necesar să se introducă 
o distincție clară între indicii de referință 

(13) În plus, este necesar să se introducă 
o distincție clară între indicii de referință 
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pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și indicii de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon. Deși activele-suport ale unui 
indice de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile
de carbon ar trebui selectate în scopul 
reducerii emisiilor de dioxid de carbon ale 
portofoliului de indici comparativ cu 
indicele „mamă”, un indice pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon ar trebui să 
includă doar componente ale căror 
reduceri de emisii depășesc emisiile lor de 
dioxid de carbon.

pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și indicii de 
referință pentru activitățile de tranziție 
climatică. Categoria indicilor de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon se 
concentrează asupra companiilor sau 
segmentelor unei piețe specifice care sunt 
deja conforme cu obiectivele Acordului de 
la Paris privind schimbările climatice, în 
sensul că se află pe o direcție de 
decarbonizare ce ar menține încălzirea 
globală sub 1,5 °C până la sfârșitul 
secolului. Acest indice de referință 
supraevaluează activitățile economice 
care accelerează decarbonizarea pieței în 
cauză și subevaluează acele activități care 
trebuie reduse pentru a se conforma căii 
de decarbonizare alese.

Or. en

Amendamentul 52
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În plus, este necesar să se 
introducă o distincție clară între indicii de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și indicii de referință pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon. Deși activele-
suport ale unui indice de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon ar trebui 
selectate în scopul reducerii emisiilor de 
dioxid de carbon ale portofoliului de 
indici comparativ cu indicele „mamă”, un 
indice pentru activitățile cu impact pozitiv 
în ceea ce privește emisiile de carbon ar 
trebui să includă doar componente ale

(13) Deși este necesar să se integreze 
indicatorii privind economia circulară în 
toate metodologiile de referință, ar putea 
fi introdusă o categorie de indici de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv asupra mediului. Activele-suport 
ale unui indice de referință pentru 
activitățile cu impact pozitiv asupra 
mediului ar trebui să includă numai 
componentele al căror impact net bazat pe 
indicatori armonizați ai economiei 
circulare este pozitiv.
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căror reduceri de emisii depășesc emisiile 
lor de dioxid de carbon.

Or. en

Amendamentul 53
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În plus, este necesar să se introducă 
o distincție clară între indicii de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și indicii de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon. Deși activele-suport ale unui indice 
de referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui selectate în scopul 
reducerii emisiilor de dioxid de carbon ale 
portofoliului de indici comparativ cu 
indicele „mamă”, un indice pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon ar trebui să 
includă doar componente ale căror reduceri 
de emisii depășesc emisiile lor de dioxid de 
carbon.

(13) În plus, este necesar să se introducă 
o distincție clară între indicii de referință 
pentru activitățile de tranziție climatică și 
indicii de referință pentru activitățile cu 
impact negativ în ceea ce privește emisiile 
de carbon. Deși activele-suport ale unui 
indice de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de gaze cu efect de seră ar trebui selectate 
în scopul reducerii emisiilor de dioxid de 
carbon ale portofoliului de indici 
comparativ cu indicele „mamă”, un indice 
pentru activitățile cu impact negativ în 
ceea ce privește emisiile de carbon ar 
trebui să includă doar componente ale 
căror reduceri de emisii depășesc emisiile 
lor de dioxid de carbon.

Or. en

Amendamentul 54
Neena Gill

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În plus, este necesar să se introducă 
o distincție clară între indicii de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 

(13) În plus, este necesar să se introducă 
o distincție clară între indicii de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
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ce privește emisiile de carbon și indicii de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon. Deși activele-suport ale unui indice 
de referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui selectate în scopul 
reducerii emisiilor de dioxid de carbon ale 
portofoliului de indici comparativ cu 
indicele „mamă”, un indice pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon ar trebui să 
includă doar componente ale căror reduceri 
de emisii depășesc emisiile lor de dioxid de 
carbon.

ce privește emisiile de carbon și indicii de 
referință pentru activitățile cu impact 
negativ în ceea ce privește emisiile de 
carbon. Deși activele-suport ale unui indice 
de referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui selectate în scopul 
reducerii emisiilor de dioxid de carbon ale 
portofoliului de indici comparativ cu 
indicele „mamă”, un indice pentru 
activitățile cu impact negativ în ceea ce 
privește emisiile de carbon ar trebui să 
includă doar componente ale căror reduceri 
de emisii depășesc emisiile lor de dioxid de 
carbon.

Or. en

Amendamentul 55
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Fiecare întreprindere ale cărei 
active sunt selectate ca fiind active-suport 
în cadrul unui indice de referință al 
impactului pozitiv ar trebui să 
economisească mai multe emisii de dioxid 
de carbon decât produce și, prin urmare,
să aibă un impact pozitiv asupra mediului. 
Administratorii de active și portofolii care 
pretind că vor urma o strategie de 
investiții compatibilă cu Acordul de la 
Paris privind schimbările climatice ar 
trebui, prin urmare, să utilizeze indici de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon.

(14) Indicele de referință pentru 
activitățile de tranziție climatică ilustrează 
dacă un indicator este pe cale de a atinge 
obiectivul de a limita încălzirea globală la 
1,5 °C, stabilit prin Acordul de la Paris.
Fiecare întreprindere ale cărei active sunt 
selectate ca fiind active-suport trebuie să 
dispună de un plan de reducere treptată a 
emisiilor de carbon, în conformitate cu un 
model de decarbonizare, care să se bazeze 
pe un scenariu în care încălzirea globală 
nu depășește 1,5°C. Aceste planuri trebuie 
să fie credibile și făcute publice, în sensul 
că reprezintă un angajament real de 
decarbonizare și în sensul că sunt 
suficient de detaliate și viabile din punct 
de vedere tehnic.

Or. en
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Amendamentul 56
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Fiecare întreprindere ale cărei 
active sunt selectate ca fiind active-suport 
în cadrul unui indice de referință al 
impactului pozitiv ar trebui să 
economisească mai multe emisii de dioxid 
de carbon decât produce și, prin urmare, 
să aibă un impact pozitiv asupra mediului.
Administratorii de active și portofolii care 
pretind că vor urma o strategie de 
investiții compatibilă cu Acordul de la 
Paris privind schimbările climatice ar 
trebui, prin urmare, să utilizeze indici de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon.

(14) Fiecare întreprindere ale cărei 
active sunt selectate ca fiind active-suport 
în cadrul unui indice de referință privind 
reducerea emisiilor nete ar trebui să 
economisească mai multe emisii de dioxid 
de carbon decât produce.

Or. en

Amendamentul 57
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Fiecare întreprindere ale cărei
active sunt selectate ca fiind active-suport 
în cadrul unui indice de referință al 
impactului pozitiv ar trebui să 
economisească mai multe emisii de dioxid 
de carbon decât produce și, prin urmare, 
să aibă un impact pozitiv asupra mediului.
Administratorii de active și portofolii care 
pretind că vor urma o strategie de investiții 
compatibilă cu Acordul de la Paris 
privind schimbările climatice ar trebui, 
prin urmare, să utilizeze indici de referință 

(14) Toate întreprinderile ale căror
active sunt selectate ca active-suport în 
cadrul unui indice de referință al 
impactului pozitiv ar trebui să aibă un 
impact pozitiv net asupra mediului, fără a 
afecta în mod semnificativ vreunul dintre 
ceilalți indicatori de mediu și de economie 
circulară. Administratorii de active și 
portofolii care pretind că vor urma o 
strategie de investiții sustenabilă ar trebui, 
prin urmare, să utilizeze indici de referință
pentru activitățile cu impact pozitiv asupra 
mediului.
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pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea 
ce privește emisiile de carbon.

Or. en

Amendamentul 58
Neena Gill

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Fiecare întreprindere ale cărei 
active sunt selectate ca fiind active-suport 
în cadrul unui indice de referință al 
impactului pozitiv ar trebui să 
economisească mai multe emisii de dioxid 
de carbon decât produce și, prin urmare, să 
aibă un impact pozitiv asupra mediului. 
Administratorii de active și portofolii care 
pretind că vor urma o strategie de investiții 
compatibilă cu Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice ar trebui, prin 
urmare, să utilizeze indici de referință 
pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea 
ce privește emisiile de carbon.

(14) Fiecare întreprindere ale cărei 
active sunt selectate ca fiind active-suport 
în cadrul unui indice de referință pentru 
activitățile cu impact negativ în ceea ce 
privește emisiile de carbon ar trebui să 
economisească mai multe emisii de dioxid 
de carbon decât produce și, prin urmare, să 
aibă un impact pozitiv asupra mediului. 
Administratorii de active și portofolii care 
pretind că vor urma o strategie de investiții 
compatibilă cu Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice ar trebui, prin 
urmare, să utilizeze indici de referință 
pentru activitățile cu impact negativ în 
ceea ce privește emisiile de carbon.

Or. en

Amendamentul 59
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Fiecare întreprindere ale cărei 
active sunt selectate ca fiind active-suport 
în cadrul unui indice de referință al 
impactului pozitiv ar trebui să 
economisească mai multe emisii de dioxid 
de carbon decât produce și, prin urmare, să 

(14) Fiecare întreprindere ale cărei 
active sunt selectate ca fiind active-suport 
în cadrul unui indice de referință privind 
activitățile cu impact negativ ar trebui să 
economisească mai multe emisii de dioxid 
de carbon decât produce și, prin urmare, să 
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aibă un impact pozitiv asupra mediului. 
Administratorii de active și portofolii care 
pretind că vor urma o strategie de investiții 
compatibilă cu Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice ar trebui, prin 
urmare, să utilizeze indici de referință 
pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea 
ce privește emisiile de carbon.

aibă un impact pozitiv asupra mediului. 
Administratorii de active și portofolii care 
pretind că vor urma o strategie de investiții 
compatibilă cu Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice ar trebui, prin 
urmare, să utilizeze indici de referință 
pentru activitățile cu impact negativ în 
ceea ce privește emisiile de carbon.

Or. en

Amendamentul 60
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Fiecare întreprindere ale cărei 
active sunt selectate ca fiind active-suport 
în cadrul unui indice de referință al 
impactului pozitiv ar trebui să 
economisească mai multe emisii de dioxid 
de carbon decât produce și, prin urmare, să 
aibă un impact pozitiv asupra mediului. 
Administratorii de active și portofolii care 
pretind că vor urma o strategie de investiții 
compatibilă cu Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice ar trebui, prin 
urmare, să utilizeze indici de referință 
pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea 
ce privește emisiile de carbon.

(14) Fiecare întreprindere ale cărei 
active sunt selectate ca fiind active-suport 
în cadrul unui indice de referință privind 
activitățile cu impact negativ ar trebui să 
economisească mai multe emisii de dioxid 
de carbon decât produce și, prin urmare, să 
aibă un impact pozitiv asupra mediului. 
Administratorii de active și portofolii care 
pretind că vor urma o strategie de investiții 
compatibilă cu Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice ar trebui, prin 
urmare, să utilizeze indici de referință 
pentru activitățile cu impact negativ în 
ceea ce privește emisiile de carbon.

Or. en

Amendamentul 61
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(15) O varietate de administratori de 
indici de referință susțin că indicii lor de 
referință urmăresc obiective de mediu, 
sociale și de guvernanță („ESG”). Cu 
toate acestea, utilizatorii acestor indici de 
referință nu dispun întotdeauna de 
informațiile necesare referitoare la 
măsura în care metodologia 
administratorilor de indici de referință ia 
în considerare obiectivele ESG. De 
asemenea, informațiile existente sunt 
adesea dispersate și nu permit o 
comparație eficientă în scopuri de 
investiții transfrontaliere. Pentru a le 
permite actorilor de pe piață să facă alegeri 
în cunoștință de cauză, administratorilor de 
indici de referință ar trebui să li se solicite 
să prezinte modul în care metodologia lor 
ia în considerare factorii ESG pentru 
fiecare indice de referință sau pentru 
familia de indici de referință care este 
promovată ca urmărind obiectivele ESG. 
Aceste informații ar trebui, de asemenea, 
să fie prezentate în declarația privind 
indicele de referință. Administratorii de 
indici de referință care nu promovează 
sau nu țin cont de obiectivele ESG nu ar 
trebui să facă obiectul acestei obligații de 
publicare de informații.

(15) Pentru a le permite actorilor de pe 
piață să facă alegeri în cunoștință de cauză, 
administratorilor de indici de referință ar 
trebui să li se solicite să prezinte modul în 
care metodologia lor ia în considerare 
factorii ESG pentru fiecare indice de 
referință sau pentru familia de indici de 
referință. Aceste informații ar trebui, de 
asemenea, să fie prezentate în declarația 
privind indicele de referință.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament reflectă necesitatea de a integra preocupările legate de ESG în toate 
tranzacțiile comerciale din sistemul financiar, în loc de a le reduce la o nișă.

Amendamentul 62
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) O varietate de administratori de 
indici de referință susțin că indicii lor de 

(15) Cu toate acestea, utilizatorii acestor 
indici de referință nu dispun întotdeauna de 
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referință urmăresc obiective de mediu, 
sociale și de guvernanță („ESG”). Cu
toate acestea, utilizatorii acestor indici de 
referință nu dispun întotdeauna de 
informațiile necesare referitoare la măsura 
în care metodologia administratorilor de 
indici de referință ia în considerare 
obiectivele ESG. De asemenea, 
informațiile existente sunt adesea 
dispersate și nu permit o comparație 
eficientă în scopuri de investiții 
transfrontaliere. Pentru a le permite 
actorilor de pe piață să facă alegeri în 
cunoștință de cauză, administratorilor de 
indici de referință ar trebui să li se solicite 
să prezinte modul în care metodologia lor 
ia în considerare factorii ESG pentru 
fiecare indice de referință sau pentru 
familia de indici de referință care este 
promovată ca urmărind obiectivele ESG. 
Aceste informații ar trebui, de asemenea,
să fie prezentate în declarația privind 
indicele de referință. Administratorii de 
indici de referință care nu promovează 
sau nu țin cont de obiectivele ESG nu ar 
trebui să facă obiectul acestei obligații de 
publicare de informații.

informațiile necesare referitoare la măsura 
în care metodologia administratorilor de 
indici de referință ia în considerare 
riscurile și impactul legate de ESG. De 
asemenea, informațiile existente sunt 
adesea dispersate și nu permit o comparație 
eficientă în scopuri de investiții 
transfrontaliere. Pentru a le permite 
actorilor de pe piață să facă alegeri în 
cunoștință de cauză, tuturor 
administratorilor de indici de referință ar 
trebui să li se solicite să prezinte modul în 
care metodologia lor include indicatorii 
privind economia circulară și riscurile
ESG pentru fiecare indice de referință. 
Aceste informații ar trebui să fie prezentate 
în declarația privind indicele de referință.

Or. en

Amendamentul 63
Paul Tang

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) O varietate de administratori de 
indici de referință susțin că indicii lor de 
referință urmăresc obiective de mediu, 
sociale și de guvernanță („ESG”). Cu toate 
acestea, utilizatorii acestor indici de 
referință nu dispun întotdeauna de 
informațiile necesare referitoare la măsura 
în care metodologia administratorilor de 
indici de referință ia în considerare 

(15) O varietate de administratori de 
indici de referință susțin că indicii lor de 
referință urmăresc obiective de mediu, 
sociale și de guvernanță („ESG”). Cu toate 
acestea, utilizatorii acestor indici de 
referință nu dispun întotdeauna de 
informațiile necesare referitoare la măsura 
în care metodologia administratorilor de 
indici de referință ia în considerare 
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obiectivele ESG. De asemenea, 
informațiile existente sunt adesea 
dispersate și nu permit o comparație 
eficientă în scopuri de investiții 
transfrontaliere. Pentru a le permite 
actorilor de pe piață să facă alegeri în 
cunoștință de cauză, administratorilor de 
indici de referință ar trebui să li se solicite 
să prezinte modul în care metodologia lor 
ia în considerare factorii ESG pentru 
fiecare indice de referință sau pentru 
familia de indici de referință care este 
promovată ca urmărind obiectivele ESG. 
Aceste informații ar trebui, de asemenea, 
să fie prezentate în declarația privind 
indicele de referință. Administratorii de 
indici de referință care nu promovează 
sau nu țin cont de obiectivele ESG nu ar 
trebui să facă obiectul acestei obligații de 
publicare de informații.

obiectivele ESG. De asemenea, 
informațiile existente sunt adesea 
dispersate și nu permit o comparație 
eficientă în scopuri de investiții 
transfrontaliere. Pentru a le permite 
actorilor de pe piață să facă alegeri în 
cunoștință de cauză, administratorilor de 
indici de referință ar trebui să li se solicite 
să prezinte modul în care metodologia lor 
ia în considerare factorii ESG pentru 
fiecare indice de referință sau pentru 
familia de indici de referință care este 
promovată ca urmărind obiectivele ESG. 
Aceste informații ar trebui, de asemenea, 
să fie prezentate în declarația privind 
indicele de referință.

Or. en

Amendamentul 64
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) O varietate de administratori de 
indici de referință susțin că indicii lor de 
referință urmăresc obiective de mediu, 
sociale și de guvernanță („ESG”). Cu toate 
acestea, utilizatorii acestor indici de 
referință nu dispun întotdeauna de 
informațiile necesare referitoare la măsura 
în care metodologia administratorilor de 
indici de referință ia în considerare 
obiectivele ESG. De asemenea, 
informațiile existente sunt adesea 
dispersate și nu permit o comparație 
eficientă în scopuri de investiții 
transfrontaliere. Pentru a le permite 
actorilor de pe piață să facă alegeri în 
cunoștință de cauză, administratorilor de 

(15) O varietate de administratori de 
indici de referință susțin că indicii lor de 
referință urmăresc obiective de mediu, 
sociale și de guvernanță („ESG”). Cu toate 
acestea, utilizatorii acestor indici de 
referință nu dispun întotdeauna de 
informațiile necesare referitoare la măsura 
în care metodologia administratorilor de 
indici de referință ia în considerare 
obiectivele ESG, de exemplu ponderea 
care le este atribuită. De asemenea, 
informațiile existente sunt adesea 
dispersate și nu permit o comparație 
eficientă în scopuri de investiții 
transfrontaliere. Pentru a spori 
transparența și a le permite actorilor de pe 
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indici de referință ar trebui să li se solicite 
să prezinte modul în care metodologia lor 
ia în considerare factorii ESG pentru 
fiecare indice de referință sau pentru 
familia de indici de referință care este 
promovată ca urmărind obiectivele ESG. 
Aceste informații ar trebui, de asemenea, 
să fie prezentate în declarația privind 
indicele de referință. Administratorii de 
indici de referință care nu promovează sau 
nu țin cont de obiectivele ESG nu ar trebui 
să facă obiectul acestei obligații de 
publicare de informații.

piață să facă alegeri în cunoștință de cauză, 
administratorilor de indici de referință ar 
trebui să li se solicite să prezinte modul în 
care metodologia lor ia în considerare 
factorii ESG pentru fiecare indice de 
referință sau pentru familia de indici de 
referință care este promovată ca urmărind 
obiectivele ESG. Aceste informații ar 
trebui, de asemenea, să fie prezentate în 
declarația privind indicele de referință. 
Administratorii de indici de referință care 
nu promovează sau nu țin cont de 
obiectivele ESG nu ar trebui să facă 
obiectul acestei obligații de publicare de 
informații.

Or. en

Amendamentul 65
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Din aceleași motive, administratorii 
indicilor de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui să publice, de asemenea, 
metodologia utilizată pentru calcularea 
acestora. Aceste informații ar trebui să 
descrie modul în care activele-suport au 
fost selectate și ponderate, precum și care 
sunt activele excluse și din ce motiv. 
Administratorii indicilor de referință ar 
trebui, de asemenea, să precizeze modul 
în care indicii de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon diferă de 
indicele „mamă” de bază, în special în 
ceea ce privește ponderile aplicabile, 
capitalizarea pieței și performanța 
financiară a activelor-suport. Pentru a 
evalua modul în care indicele de referință 

(16) Din aceleași motive, administratorii 
indicilor de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile de tranziție 
climatică ar trebui să publice, de 
asemenea, metodologia utilizată pentru 
calcularea acestora. Aceste informații ar 
trebui să descrie modul în care activele-
suport au fost selectate și ponderate, 
precum și care sunt activele excluse și din 
ce motiv. Pentru a le permite 
administratorilor de active să aleagă cel 
mai adecvat indice de referință pentru 
strategia lor de investiții, administratorii 
indicilor de referință ar trebui să explice 
raționamentul parametrilor metodologiei 
lor și modul în care indicele de referință 
contribuie la obiectivele de mediu, inclusiv 
impactul său asupra atenuării schimbărilor 
climatice. Informațiile publicate ar trebui 
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contribuie la atingerea obiectivelor de 
mediu, administratorul indicilor de 
referință ar trebui să prezinte modul în 
care au fost măsurate amprenta de carbon 
și reducerile de emisii de carbon ale 
activelor-suport, valorile respective, 
inclusiv amprenta totală de carbon a 
indicelui de referință, precum și tipul și 
sursa datelor utilizate. Pentru a le permite 
administratorilor de active să aleagă cel 
mai adecvat indice de referință pentru 
strategia lor de investiții, administratorii 
indicilor de referință ar trebui să explice 
raționamentul parametrilor metodologiei 
lor și modul în care indicele de referință 
contribuie la obiectivele de mediu, inclusiv 
impactul său asupra atenuării schimbărilor 
climatice. Informațiile publicate ar trebui 
să includă, de asemenea, detalii privind 
frecvența revizuirilor și procedura urmată.

să includă, de asemenea, detalii privind 
frecvența revizuirilor și procedura urmată.

Or. en

Amendamentul 66
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Din aceleași motive, administratorii 
indicilor de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui să publice, de asemenea, 
metodologia utilizată pentru calcularea 
acestora. Aceste informații ar trebui să 
descrie modul în care activele-suport au 
fost selectate și ponderate, precum și care 
sunt activele excluse și din ce motiv. 
Administratorii indicilor de referință ar 
trebui, de asemenea, să precizeze modul în 
care indicii de referință pentru activitățile 
cu impact scăzut în ceea ce privește 
emisiile de carbon diferă de indicele 

(16) Din aceleași motive, administratorii 
indicilor de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile de reducere 
a emisiilor nete ar trebui să publice, de 
asemenea, metodologia utilizată pentru 
calcularea acestora. Aceste informații ar 
trebui să descrie modul în care activele-
suport au fost selectate și ponderate, 
precum și care sunt activele excluse și din 
ce motiv. Administratorii indicilor de 
referință ar trebui, de asemenea, să 
precizeze modul în care indicii de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon diferă de 
indicele „mamă” de bază, în special în ceea 



PE629.650v01-00 30/134 AM\1167632RO.docx

RO

„mamă” de bază, în special în ceea ce 
privește ponderile aplicabile, capitalizarea 
pieței și performanța financiară a activelor-
suport. Pentru a evalua modul în care 
indicele de referință contribuie la atingerea 
obiectivelor de mediu, administratorul 
indicilor de referință ar trebui să prezinte 
modul în care au fost măsurate amprenta de 
carbon și reducerile de emisii de carbon ale
activelor-suport, valorile respective, 
inclusiv amprenta totală de carbon a 
indicelui de referință, precum și tipul și 
sursa datelor utilizate. Pentru a le permite 
administratorilor de active să aleagă cel 
mai adecvat indice de referință pentru 
strategia lor de investiții, administratorii 
indicilor de referință ar trebui să explice 
raționamentul parametrilor metodologiei 
lor și modul în care indicele de referință 
contribuie la obiectivele de mediu, inclusiv 
impactul său asupra atenuării 
schimbărilor climatice. Informațiile 
publicate ar trebui să includă, de 
asemenea, detalii privind frecvența 
revizuirilor și procedura urmată.

ce privește ponderile aplicabile, 
capitalizarea pieței și performanța 
financiară a activelor-suport. Pentru a 
evalua modul în care indicele de referință 
contribuie la atingerea obiectivelor de 
mediu, administratorul indicilor de 
referință ar trebui să prezinte modul în care 
au fost măsurate amprenta de carbon și 
reducerile de emisii de carbon ale 
activelor-suport, valorile respective, 
inclusiv amprenta totală de carbon a 
indicelui de referință, precum și tipul și 
sursa datelor utilizate. Pentru a le permite 
administratorilor de active să aleagă cel 
mai adecvat indice de referință pentru 
strategia lor de investiții, administratorii 
indicilor de referință ar trebui să explice 
raționamentul parametrilor metodologiei 
lor și modul în care indicele de referință 
contribuie la obiectivele de mediu.

Or. en

Amendamentul 67
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Din aceleași motive, administratorii 
indicilor de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui să publice, de asemenea, 
metodologia utilizată pentru calcularea 
acestora. Aceste informații ar trebui să 
descrie modul în care activele-suport au 
fost selectate și ponderate, precum și care 
sunt activele excluse și din ce motiv. 
Administratorii indicilor de referință ar 
trebui, de asemenea, să precizeze modul în 

(16) Din aceleași motive, administratorii 
indicilor de referință pentru activitățile cu 
impact pozitiv în ceea ce privește emisiile 
de carbon ar trebui să publice, de 
asemenea, metodologia utilizată pentru 
calcularea acestora. Aceste informații ar 
trebui să descrie modul în care activele-
suport au fost selectate și ponderate, 
precum și care sunt activele excluse și din 
ce motiv. Administratorii indicilor de 
referință ar trebui, de asemenea, să 
precizeze modul în care indicii de referință 
pentru activitățile cu impact pozitiv diferă 
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care indicii de referință pentru activitățile 
cu impact scăzut în ceea ce privește 
emisiile de carbon diferă de indicele 
„mamă” de bază, în special în ceea ce 
privește ponderile aplicabile, capitalizarea 
pieței și performanța financiară a activelor-
suport. Pentru a evalua modul în care 
indicele de referință contribuie la atingerea 
obiectivelor de mediu, administratorul 
indicilor de referință ar trebui să prezinte 
modul în care au fost măsurate amprenta 
de carbon și reducerile de emisii de 
carbon ale activelor-suport, valorile 
respective, inclusiv amprenta totală de 
carbon a indicelui de referință, precum și 
tipul și sursa datelor utilizate. Pentru a le 
permite administratorilor de active să 
aleagă cel mai adecvat indice de referință 
pentru strategia lor de investiții, 
administratorii indicilor de referință ar 
trebui să explice raționamentul 
parametrilor metodologiei lor și modul în 
care indicele de referință contribuie la 
obiectivele de mediu, inclusiv impactul 
său asupra atenuării schimbărilor 
climatice. Informațiile publicate ar trebui 
să includă, de asemenea, detalii privind 
frecvența revizuirilor și procedura urmată.

de indicele „mamă” de bază, în special în 
ceea ce privește ponderile aplicabile, 
capitalizarea pieței și performanța 
financiară a activelor-suport. Pentru a 
evalua modul în care indicele de referință 
contribuie la atingerea obiectivelor de 
mediu, administratorul indicilor de 
referință ar trebui să prezinte modul în care 
au fost măsurate impactul și riscurile în 
materie de mediu ale activelor-suport, 
valorile respective, inclusiv amprenta totală 
de mediu a indicelui de referință, precum și 
tipul și sursa datelor utilizate. Pentru a le 
permite administratorilor de active să 
aleagă cel mai adecvat indice de referință 
pentru strategia lor de investiții, 
administratorii indicilor de referință ar 
trebui să explice raționamentul 
parametrilor metodologiei lor și modul în 
care indicele de referință contribuie la 
obiectivele de mediu. Informațiile 
publicate ar trebui să includă, de asemenea, 
detalii privind frecvența revizuirilor și 
procedura urmată.

Or. en

Amendamentul 68
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Din aceleași motive, administratorii 
indicilor de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui să publice, de asemenea, 
metodologia utilizată pentru calcularea 
acestora. Aceste informații ar trebui să 

(16) Din aceleași motive, administratorii 
indicilor de referință pentru tranziția 
climatică și pentru activitățile cu impact 
negativ în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui să publice, de asemenea, 
metodologia utilizată pentru calcularea 
acestora. Aceste informații ar trebui să 
descrie modul în care activele-suport au 
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descrie modul în care activele-suport au 
fost selectate și ponderate, precum și care 
sunt activele excluse și din ce motiv. 
Administratorii indicilor de referință ar 
trebui, de asemenea, să precizeze modul în 
care indicii de referință pentru activitățile 
cu impact scăzut în ceea ce privește 
emisiile de carbon diferă de indicele 
„mamă” de bază, în special în ceea ce 
privește ponderile aplicabile, capitalizarea 
pieței și performanța financiară a activelor-
suport. Pentru a evalua modul în care 
indicele de referință contribuie la atingerea 
obiectivelor de mediu, administratorul 
indicilor de referință ar trebui să prezinte 
modul în care au fost măsurate amprenta de 
carbon și reducerile de emisii de carbon ale 
activelor-suport, valorile respective, 
inclusiv amprenta totală de carbon a 
indicelui de referință, precum și tipul și 
sursa datelor utilizate. Pentru a le permite 
administratorilor de active să aleagă cel 
mai adecvat indice de referință pentru 
strategia lor de investiții, administratorii 
indicilor de referință ar trebui să explice 
raționamentul parametrilor metodologiei 
lor și modul în care indicele de referință 
contribuie la obiectivele de mediu, inclusiv 
impactul său asupra atenuării schimbărilor 
climatice. Informațiile publicate ar trebui 
să includă, de asemenea, detalii privind 
frecvența revizuirilor și procedura urmată.

fost selectate și ponderate, precum și care 
sunt activele excluse și din ce motiv. 
Administratorii indicilor de referință ar 
trebui, de asemenea, să precizeze modul în 
care indicii de referință pentru tranziția 
climatică diferă de indicele „mamă” de 
bază, în special în ceea ce privește 
ponderile aplicabile, capitalizarea pieței și 
performanța financiară a activelor-suport. 
Pentru a evalua modul în care indicele de 
referință contribuie la atingerea 
obiectivelor de mediu, administratorul 
indicilor de referință ar trebui să prezinte 
modul în care au fost măsurate amprenta de 
carbon și reducerile de emisii de carbon ale 
activelor-suport, valorile respective, 
inclusiv amprenta totală de carbon a 
indicelui de referință, precum și tipul și 
sursa datelor utilizate. Pentru a le permite 
administratorilor de active să aleagă cel 
mai adecvat indice de referință pentru 
strategia lor de investiții, administratorii 
indicilor de referință ar trebui să explice 
raționamentul parametrilor metodologiei 
lor și modul în care indicele de referință 
contribuie la obiectivele de mediu, inclusiv 
impactul său asupra atenuării schimbărilor 
climatice. Informațiile publicate ar trebui 
să includă, de asemenea, detalii privind 
frecvența revizuirilor și procedura urmată.

Or. en

Amendamentul 69
Neena Gill

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Din aceleași motive, administratorii 
indicilor de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile
de carbon și pentru activitățile cu impact 

(16) Din aceleași motive, administratorii 
indicilor de referință pentru activitățile cu 
emisii scăzute de carbon și pentru 
activitățile cu emisii negative de carbon ar 
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pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui să publice, de asemenea, 
metodologia utilizată pentru calcularea 
acestora. Aceste informații ar trebui să 
descrie modul în care activele-suport au 
fost selectate și ponderate, precum și care 
sunt activele excluse și din ce motiv. 
Administratorii indicilor de referință ar 
trebui, de asemenea, să precizeze modul în 
care indicii de referință pentru activitățile 
cu impact scăzut în ceea ce privește 
emisiile de carbon diferă de indicele 
„mamă” de bază, în special în ceea ce 
privește ponderile aplicabile, capitalizarea 
pieței și performanța financiară a activelor-
suport. Pentru a evalua modul în care 
indicele de referință contribuie la atingerea 
obiectivelor de mediu, administratorul 
indicilor de referință ar trebui să prezinte 
modul în care au fost măsurate amprenta de 
carbon și reducerile de emisii de carbon ale 
activelor-suport, valorile respective, 
inclusiv amprenta totală de carbon a 
indicelui de referință, precum și tipul și 
sursa datelor utilizate. Pentru a le permite 
administratorilor de active să aleagă cel 
mai adecvat indice de referință pentru 
strategia lor de investiții, administratorii 
indicilor de referință ar trebui să explice 
raționamentul parametrilor metodologiei 
lor și modul în care indicele de referință 
contribuie la obiectivele de mediu, inclusiv 
impactul său asupra atenuării schimbărilor 
climatice. Informațiile publicate ar trebui 
să includă, de asemenea, detalii privind 
frecvența revizuirilor și procedura urmată.

trebui să publice, de asemenea, 
metodologia utilizată pentru calcularea 
acestora. Aceste informații ar trebui să 
descrie modul în care activele-suport au 
fost selectate și ponderate, precum și care 
sunt activele excluse și din ce motiv. 
Administratorii indicilor de referință ar 
trebui, de asemenea, să precizeze modul în 
care indicii de referință pentru activitățile 
cu impact scăzut în ceea ce privește 
emisiile de carbon diferă de indicele 
„mamă” de bază, în special în ceea ce 
privește ponderile aplicabile, capitalizarea 
pieței și performanța financiară a activelor-
suport. Pentru a evalua modul în care 
indicele de referință contribuie la atingerea 
obiectivelor de mediu, administratorul 
indicilor de referință ar trebui să prezinte 
modul în care au fost măsurate amprenta de 
carbon și reducerile de emisii de carbon ale 
activelor-suport, valorile respective, 
inclusiv amprenta totală de carbon a 
indicelui de referință, precum și tipul și 
sursa datelor utilizate. Pentru a le permite 
administratorilor de active să aleagă cel 
mai adecvat indice de referință pentru 
strategia lor de investiții, administratorii 
indicilor de referință ar trebui să explice 
raționamentul parametrilor metodologiei 
lor și modul în care indicele de referință 
contribuie la obiectivele de mediu, inclusiv 
impactul său asupra atenuării schimbărilor 
climatice. Informațiile publicate ar trebui 
să includă, de asemenea, detalii privind 
frecvența revizuirilor și procedura urmată.

Or. en

Amendamentul 70
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(17) În plus, administratorii indicilor 
de referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui să prezinte impactul 
pozitiv al emisiilor de dioxid de carbon al 
fiecărui activ-suport inclus în acești indici 
de referință, specificând metoda utilizată 
pentru a determina dacă reducerile de 
emisii depășesc amprenta de carbon a 
activului de investiții.

eliminat

Or. en

Amendamentul 71
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În plus, administratorii indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui să prezinte impactul 
pozitiv al emisiilor de dioxid de carbon al 
fiecărui activ-suport inclus în acești indici 
de referință, specificând metoda utilizată 
pentru a determina dacă reducerile de 
emisii depășesc amprenta de carbon a 
activului de investiții.

(17) În plus, administratorii indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
negativ în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui să prezinte impactul 
negativ al emisiilor de dioxid de carbon al 
fiecărui activ-suport inclus în acești indici 
de referință, specificând metoda utilizată 
pentru a determina dacă reducerile de 
emisii depășesc amprenta de carbon a 
activului de investiții.

Or. en

Amendamentul 72
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În plus, administratorii indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 

(17) În plus, administratorii indicilor de 
referință pentru reducerea netă a emisiilor
de carbon ar trebui să prezinte impactul al 
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carbon ar trebui să prezinte impactul
pozitiv al emisiilor de dioxid de carbon al 
fiecărui activ-suport inclus în acești indici 
de referință, specificând metoda utilizată 
pentru a determina dacă reducerile de 
emisii depășesc amprenta de carbon a 
activului de investiții.

emisiilor de dioxid de carbon al fiecărui 
activ-suport inclus în acești indici de 
referință, specificând metoda utilizată 
pentru a determina dacă reducerile de 
emisii depășesc amprenta de carbon a 
activului de investiții.

Or. en

Amendamentul 73
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În plus, administratorii indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui să prezinte impactul 
pozitiv al emisiilor de dioxid de carbon al 
fiecărui activ-suport inclus în acești indici 
de referință, specificând metoda utilizată
pentru a determina dacă reducerile de 
emisii depășesc amprenta de carbon a 
activului de investiții.

(17) În plus, administratorii indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv ar trebui să prezinte impactul 
pozitiv asupra mediului al fiecărui activ-
suport inclus în acești indici de referință, 
specificând metoda și indicatorii utilizați
pentru a determina dacă impactul net 
asupra mediului este pozitiv.

Or. en

Amendamentul 74
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Este important ca principalele 
elemente ale metodelor utilizate pentru a 
elabora indicii de referință pentru emisiile 
scăzute de carbon și pentru tranziția 
climatică să aibă un fundament 
climatologic solid. Acest lucru se va 
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realiza, de regulă, prin aderarea la 
Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice, de exemplu, cu ajutorul unui 
scenariu climatic și a căii de 
decarbonizare aferente, care să fie 
aliniată la obiectivele Acordului de la 
Paris.

Or. en

Amendamentul 75
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura o aderare continuă 
la obiectivul de atenuare a schimbărilor 
climatice selectat, administratorii indicilor 
de referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui să își revizuiască în mod 
regulat metodologiile și să informeze 
utilizatorii cu privire la procedurile 
aplicabile în cazul oricărei modificări 
substanțiale. La introducerea unei 
modificări substanțiale, administratorii 
indicilor de referință ar trebui să dezvăluie 
motivele acestei modificări și să explice 
modul în care modificarea este în 
concordanță cu obiectivele inițiale ale 
indicilor de referință.

(18) Pentru a asigura o aderare continuă 
la obiectivul de atenuare a schimbărilor 
climatice selectat, administratorii indicilor 
de referință pentru tranziția climatică și 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon ar trebui să își 
revizuiască în mod regulat metodologiile și 
să informeze utilizatorii cu privire la 
procedurile aplicabile în cazul oricărei 
modificări substanțiale. La introducerea 
unei modificări substanțiale, 
administratorii indicilor de referință ar 
trebui să dezvăluie motivele acestei 
modificări și să explice modul în care 
modificarea este în concordanță cu 
obiectivele inițiale ale indicilor de 
referință.

Or. en

Amendamentul 76
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura o aderare 
continuă la obiectivul de atenuare a 
schimbărilor climatice selectat, 
administratorii indicilor de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon ar trebui să își 
revizuiască în mod regulat metodologiile și 
să informeze utilizatorii cu privire la 
procedurile aplicabile în cazul oricărei 
modificări substanțiale. La introducerea 
unei modificări substanțiale, 
administratorii indicilor de referință ar 
trebui să dezvăluie motivele acestei 
modificări și să explice modul în care 
modificarea este în concordanță cu 
obiectivele inițiale ale indicilor de 
referință.

(18) Pentru a asigura acuratețea 
informațiilor către investitori, 
administratorii indicilor de referință pentru 
activitățile cu impact pozitiv asupra 
mediului ar trebui să își revizuiască în mod 
regulat metodologiile și să informeze 
utilizatorii cu privire la procedurile 
aplicabile în cazul oricărei modificări 
substanțiale. La introducerea unei 
modificări substanțiale, administratorii 
indicilor de referință ar trebui să dezvăluie 
motivele acestei modificări și să explice 
modul în care modificarea este în 
concordanță cu obiectivele inițiale ale 
indicilor de referință.

Or. en

Amendamentul 77
Neena Gill

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura o aderare continuă 
la obiectivul de atenuare a schimbărilor 
climatice selectat, administratorii indicilor 
de referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui să își revizuiască în mod 
regulat metodologiile și să informeze 
utilizatorii cu privire la procedurile 
aplicabile în cazul oricărei modificări 
substanțiale. La introducerea unei 
modificări substanțiale, administratorii 
indicilor de referință ar trebui să dezvăluie 

(18) Pentru a asigura o aderare continuă 
la obiectivul de atenuare a schimbărilor 
climatice selectat, administratorii indicilor 
de referință pentru activitățile cu emisii de 
carbon scăzute și pentru activitățile cu 
emisii de carbon negative ar trebui să își 
revizuiască în mod regulat metodologiile și 
să informeze utilizatorii cu privire la 
procedurile aplicabile în cazul oricărei 
modificări substanțiale. La introducerea 
unei modificări substanțiale, 
administratorii indicilor de referință ar 
trebui să dezvăluie motivele acestei 
modificări și să explice modul în care 
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motivele acestei modificări și să explice 
modul în care modificarea este în 
concordanță cu obiectivele inițiale ale 
indicilor de referință.

modificarea este în concordanță cu 
obiectivele inițiale ale indicilor de 
referință.

Or. en

Amendamentul 78
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura o aderare continuă 
la obiectivul de atenuare a schimbărilor 
climatice selectat, administratorii indicilor 
de referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui să își revizuiască în mod 
regulat metodologiile și să informeze 
utilizatorii cu privire la procedurile 
aplicabile în cazul oricărei modificări 
substanțiale. La introducerea unei 
modificări substanțiale, administratorii 
indicilor de referință ar trebui să dezvăluie 
motivele acestei modificări și să explice 
modul în care modificarea este în 
concordanță cu obiectivele inițiale ale 
indicilor de referință.

(18) Pentru a asigura o aderare continuă 
la obiectivul de atenuare a schimbărilor 
climatice selectat, administratorii indicilor 
de referință pentru activitățile cu emisii de 
carbon scăzute și pentru reducerea netă a 
emisiilor ar trebui să își revizuiască în mod 
regulat metodologiile și să informeze 
utilizatorii cu privire la procedurile 
aplicabile în cazul oricărei modificări 
substanțiale. La introducerea unei 
modificări substanțiale, administratorii 
indicilor de referință ar trebui să dezvăluie 
motivele acestei modificări și să explice 
modul în care modificarea este în 
concordanță cu obiectivele inițiale ale 
indicilor de referință.

Or. en

Amendamentul 79
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(18) Pentru a asigura o aderare continuă 
la obiectivul de atenuare a schimbărilor 
climatice selectat, administratorii indicilor 
de referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon ar trebui să își revizuiască în mod 
regulat metodologiile și să informeze 
utilizatorii cu privire la procedurile 
aplicabile în cazul oricărei modificări 
substanțiale. La introducerea unei 
modificări substanțiale, administratorii 
indicilor de referință ar trebui să dezvăluie 
motivele acestei modificări și să explice 
modul în care modificarea este în 
concordanță cu obiectivele inițiale ale 
indicilor de referință.

(18) Pentru a asigura o aderare continuă 
la obiectivul de atenuare a schimbărilor 
climatice selectat, administratorii indicilor 
de referință pentru activitățile cu emisii de 
carbon scăzute și pentru tranziția climatică
ar trebui să își revizuiască în mod regulat 
metodologiile și să informeze utilizatorii cu 
privire la procedurile aplicabile în cazul 
oricărei modificări substanțiale. La 
introducerea unei modificări substanțiale, 
administratorii indicilor de referință ar 
trebui să dezvăluie motivele acestei 
modificări și să explice modul în care 
modificarea este în concordanță cu 
obiectivele inițiale ale indicilor de 
referință.

Or. en

Amendamentul 80
Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a crește transparența și a 
asigura un nivel adecvat de armonizare, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
conținutul minim al obligațiilor de 
publicare de informații pe care ar trebui 
să le respecte administratorii de indici de 
referință care țin seama de obiectivele 
ESG și standardele minime de armonizare 
a metodologiei indicilor de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în 
ceea ce privește emisiile de carbon și 
pentru activitățile cu impact pozitiv în 
ceea ce privește emisiile de carbon, 
inclusiv metoda de calculare a emisiilor 

eliminat
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de dioxid de carbon și a reducerii 
emisiilor de dioxid de carbon asociate 
activelor-suport, ținând seama de 
metodele privind amprenta de mediu a 
produselor și a organizațiilor, astfel cum 
sunt definite la punctul 2 literele (a) și (b) 
din Recomandarea 2013/179/UE a 
Comisiei31 . Este deosebit de important ca, 
în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016. În 
special, pentru a asigura participarea 
egală la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre, iar experții 
acestora au acces în mod sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

_________________

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Amendamentul 81
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a crește transparența și a 
asigura un nivel adecvat de armonizare, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

(19) Pentru a crește transparența și a 
asigura un nivel adecvat de armonizare, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
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privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
conținutul minim al obligațiilor de 
publicare de informații pe care ar trebui să 
le respecte administratorii de indici de 
referință care țin seama de obiectivele 
ESG și standardele minime de armonizare 
a metodologiei indicilor de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv 
metoda de calculare a emisiilor de dioxid 
de carbon și a reducerii emisiilor de 
dioxid de carbon asociate activelor-suport, 
ținând seama de metodele privind 
amprenta de mediu a produselor și a 
organizațiilor, astfel cum sunt definite la 
punctul 2 literele (a) și (b) din 
Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei31

. Este deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestora au 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
conținutul minim al obligațiilor de 
publicare de informații referitoare la 
obiectivele ESG pe care ar trebui să le 
respecte administratorii de indici de 
referință și standardele minime de 
armonizare a metodologiei indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și pentru tranziția climatică. 
Comisia nu ar trebui să recomande o 
metodă specifică, ci să se asigure că
metodele sunt solide și bazate pe dovezi. 
Este deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestora au 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

_________________

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 82
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a crește transparența și a 
asigura un nivel adecvat de armonizare, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
conținutul minim al obligațiilor de 
publicare de informații pe care ar trebui să 
le respecte administratorii de indici de 
referință care țin seama de obiectivele 
ESG și standardele minime de armonizare
a metodologiei indicilor de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în 
ceea ce privește emisiile de carbon și 
pentru activitățile cu impact pozitiv în 
ceea ce privește emisiile de carbon, 
inclusiv metoda de calculare a emisiilor de 
dioxid de carbon și a reducerii emisiilor 
de dioxid de carbon asociate activelor-
suport, ținând seama de metodele privind 
amprenta de mediu a produselor și a 
organizațiilor, astfel cum sunt definite la 
punctul 2 literele (a) și (b) din 
Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei31 . 
Este deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună
legiferare din 13 aprilie 2016. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestora au 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(19) Pentru a crește transparența și a 
asigura un nivel adecvat de armonizare, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
conținutul minim al obligațiilor de 
publicare de informații pe care ar trebui să 
le respecte administratorii de indici de 
referință și standardele minime de evaluare
a riscurilor ESG și de integrare a 
indicatori armonizați privind economia 
circulară în metodologia indicilor de 
referință, inclusiv metoda de calculare a 
impactului net asupra mediului asociat
activelor-suport, ținând seama de metodele 
privind amprenta de mediu a produselor și 
a organizațiilor, astfel cum sunt definite la 
punctul 2 literele (a) și (b) din 
Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei31

și de indicatorii privind economia 
circulară, prevăzuți în Platforma de 
monitorizare a economiei circulare a 
Comisiei și în Planul de acțiune privind 
economia circulară al Comisiei. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestora au 
acces în mod sistematic la reuniunile 
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grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

_________________ _________________

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Amendamentul 83
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a crește transparența și a 
asigura un nivel adecvat de armonizare, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
conținutul minim al obligațiilor de 
publicare de informații pe care ar trebui să 
le respecte administratorii de indici de 
referință care țin seama de obiectivele ESG 
și standardele minime de armonizare a 
metodologiei indicilor de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv 
metoda de calculare a emisiilor de dioxid 
de carbon și a reducerii emisiilor de dioxid 
de carbon asociate activelor-suport, ținând 
seama de metodele privind amprenta de 
mediu a produselor și a organizațiilor, 
astfel cum sunt definite la punctul 2 literele 
(a) și (b) din Recomandarea 2013/179/UE 
a Comisiei31 . Este deosebit de important 
ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 

(19) Pentru a crește transparența și a 
asigura un nivel adecvat de armonizare, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
conținutul minim al obligațiilor de 
publicare de informații pe care ar trebui să 
le respecte administratorii de indici de 
referință care țin seama de obiectivele ESG 
și standardele minime de armonizare a 
metodologiei indicilor de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
reducerea netă a emisiilor, inclusiv 
metoda de calculare a emisiilor de dioxid 
de carbon și a reducerii emisiilor de dioxid 
de carbon asociate activelor-suport, ținând 
seama de metodele privind amprenta de 
mediu a produselor și a organizațiilor, 
astfel cum sunt definite la punctul 2 literele 
(a) și (b) din Recomandarea 2013/179/UE 
a Comisiei31 . Este deosebit de important 
ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
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Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016. În 
special, pentru a asigura participarea egală 
la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestora au 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

inclusiv la nivel de experți, ca aceștia să 
examineze progresele realizate privind 
planul de acțiune referitor la finanțarea 
creșterii economice durabile și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016. În 
special, pentru a asigura participarea egală 
la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestora au 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

_________________ _________________

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Amendamentul 84
Anne Sander

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a crește transparența și a 
asigura un nivel adecvat de armonizare, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
conținutul minim al obligațiilor de 
publicare de informații pe care ar trebui să 
le respecte administratorii de indici de 
referință care țin seama de obiectivele ESG 
și standardele minime de armonizare a 

(19) Pentru a crește transparența și a 
asigura un nivel adecvat de armonizare, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
conținutul minim al obligațiilor de 
publicare de informații pe care ar trebui să 
le respecte administratorii de indici de 
referință care țin seama de obiectivele ESG 
și standardele minime de armonizare a 
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metodologiei indicilor de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv 
metoda de calculare a emisiilor de dioxid 
de carbon și a reducerii emisiilor de dioxid 
de carbon asociate activelor-suport, ținând 
seama de metodele privind amprenta de 
mediu a produselor și a organizațiilor, 
astfel cum sunt definite la punctul 2 literele 
(a) și (b) din Recomandarea 2013/179/UE 
a Comisiei31 . Este deosebit de important 
ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016. În 
special, pentru a asigura participarea egală 
la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestora au 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

metodologiei indicilor de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv 
metoda de calculare a emisiilor de dioxid 
de carbon și a reducerii emisiilor de dioxid 
de carbon asociate activelor-suport, ținând 
seama de metodele privind amprenta de 
mediu a produselor și a organizațiilor, 
astfel cum sunt definite la punctul 2 literele 
(a) și (b) din Recomandarea 2013/179/UE 
a Comisiei31. Este deosebit de important 
ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări deschise 
și publice adecvate în legătură cu fiecare 
act delegat, inclusiv la nivel de experți, și 
ca respectivele consultări să se desfășoare 
în conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016. În 
special, pentru a asigura participarea egală 
la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestora au 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

_________________ _________________

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

Or. fr

Amendamentul 85
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a crește transparența și a 
asigura un nivel adecvat de armonizare, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
conținutul minim al obligațiilor de 
publicare de informații pe care ar trebui să 
le respecte administratorii de indici de 
referință care țin seama de obiectivele ESG 
și standardele minime de armonizare a 
metodologiei indicilor de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv 
metoda de calculare a emisiilor de dioxid 
de carbon și a reducerii emisiilor de dioxid 
de carbon asociate activelor-suport, ținând 
seama de metodele privind amprenta de 
mediu a produselor și a organizațiilor, 
astfel cum sunt definite la punctul 2 literele 
(a) și (b) din Recomandarea 2013/179/UE 
a Comisiei31 . Este deosebit de important 
ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016. În 
special, pentru a asigura participarea egală 
la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestora au 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(19) Pentru a crește transparența și a 
asigura un nivel adecvat de armonizare, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
conținutul minim al obligațiilor de 
publicare de informații pe care ar trebui să 
le respecte administratorii de indici de 
referință care țin seama de obiectivele ESG 
și standardele minime de armonizare a 
metodologiei indicilor de referință pentru 
tranziția climatică și pentru activitățile cu 
impact negativ în ceea ce privește emisiile 
de carbon, inclusiv metoda de calculare a 
emisiilor de dioxid de carbon și a reducerii 
emisiilor de dioxid de carbon asociate 
activelor-suport, ținând seama de metodele 
privind amprenta de mediu a produselor și 
a organizațiilor, astfel cum sunt definite la 
punctul 2 literele (a) și (b) din 
Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei31 . 
Este deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestora au 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

_________________ _________________

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
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durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Amendamentul 86
Neena Gill

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a crește transparența și a 
asigura un nivel adecvat de armonizare, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
conținutul minim al obligațiilor de 
publicare de informații pe care ar trebui să 
le respecte administratorii de indici de 
referință care țin seama de obiectivele ESG 
și standardele minime de armonizare a 
metodologiei indicilor de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv 
metoda de calculare a emisiilor de dioxid 
de carbon și a reducerii emisiilor de dioxid 
de carbon asociate activelor-suport, ținând 
seama de metodele privind amprenta de 
mediu a produselor și a organizațiilor, 
astfel cum sunt definite la punctul 2 literele 
(a) și (b) din Recomandarea 2013/179/UE 
a Comisiei31 . Este deosebit de important 
ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016. În 
special, pentru a asigura participarea egală 
la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

(19) Pentru a crește transparența și a
asigura un nivel adecvat de armonizare, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
conținutul minim al obligațiilor de 
publicare de informații pe care ar trebui să 
le respecte administratorii de indici de 
referință care țin seama de obiectivele ESG 
și standardele minime de armonizare a 
metodologiei indicilor de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact negativ în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv 
metoda de calculare a emisiilor de dioxid 
de carbon și a reducerii emisiilor de dioxid 
de carbon asociate activelor-suport, ținând 
seama de metodele privind amprenta de 
mediu a produselor și a organizațiilor, 
astfel cum sunt definite la punctul 2 literele 
(a) și (b) din Recomandarea 2013/179/UE 
a Comisiei31 . Este deosebit de important 
ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016. În 
special, pentru a asigura participarea egală 
la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
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European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestora au 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestora au 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

_________________ _________________

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Amendamentul 87
Paul Tang

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a crește transparența și a 
asigura un nivel adecvat de armonizare, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la
conținutul minim al obligațiilor de 
publicare de informații pe care ar trebui să 
le respecte administratorii de indici de 
referință care țin seama de obiectivele ESG 
și standardele minime de armonizare a 
metodologiei indicilor de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv 
metoda de calculare a emisiilor de dioxid 
de carbon și a reducerii emisiilor de dioxid 
de carbon asociate activelor-suport, ținând 
seama de metodele privind amprenta de 
mediu a produselor și a organizațiilor, 

(19) Pentru a crește transparența și a 
asigura un nivel adecvat de armonizare, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
conținutul minim al obligațiilor de 
publicare de informații pe care ar trebui să 
le respecte administratorii de indici de 
referință care țin seama de obiectivele ESG 
și standardele minime de armonizare a 
metodologiei indicilor de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv 
metoda de calculare a emisiilor de dioxid 
de carbon și a reducerii emisiilor de dioxid 
de carbon asociate activelor-suport, ținând 
seama de metodele privind amprenta de 
mediu a produselor și a organizațiilor, 
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astfel cum sunt definite la punctul 2 literele 
(a) și (b) din Recomandarea 2013/179/UE 
a Comisiei31 . Este deosebit de important 
ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016. În 
special, pentru a asigura participarea egală 
la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestora au 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

astfel cum sunt definite la punctul 2 literele 
(a) și (b) din Recomandarea 2013/179/UE 
a Comisiei31 . Este deosebit de important 
ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări publice 
adecvate și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 13 aprilie
2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele membre, 
iar experții acestora au acces în mod 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

_________________ _________________

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Amendamentul 88
Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Datele utilizate pentru indicii de 
referință ai datelor reglementate ar trebui 
să fie obținute fie direct de la un loc de 
tranzacționare, fie de la un mecanism de 
raportare aprobat sau de la un 
intermediar, cu condiția ca acest 
intermediar să nu dețină nicio competență 
discreționară de a modifica datele 
introduse.
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Or. en

Amendamentul 89
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) înseamnă un indice de referință 
unde activele-suport, în sensul punctului 
1 litera (b) punctul (ii) de la prezentul 
alineat, sunt selectate astfel încât 
portofoliul de referință rezultat să aibă 
emisii mai scăzute de dioxid de carbon în 
comparație cu activele care includ un 
indice de referință standard ponderat la 
capital și care sunt concepute în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2);

(23a) «indice de referință aliniat cu 
Acordul de la Paris» înseamnă un indice 
de referință extrem de diversificat care 
urmărește să asigure reprezentarea unei 
piețe date care este compatibilă cu o cale
de decarbonizare bazată pe un scenariu 
climatic care să prezinte o probabilitate de 
cel puțin 75% de a limita încălzirea 
globală cu mult sub pragul de 2% la 
sfârșitul secolului al XXI-lea, în 
conformitate cu obiectivele Acordului de 
la Paris (având în vedere posibila 
revizuire a obiectivului Acordului de la 
Paris de limitare a încălzirii globale la 
1,5 °C până la sfârșitul secolului 21 pe 
baza dovezilor prezentate în raportul 
special al IPCC din octombrie) și care este 
conceput în conformitate cu standardele 
stabilite în actele delegate menționate la 
articolul 19a alineatul (2). Acești indici de 
referință supraponderează activitățile 
economice care contribuie la accelerarea 
decarbonizării pieței date și 
subponderează activitățile economice care 
ar trebui să se reducă pe piața 
decarbonizată, în conformitate cu 
proporțiile stabilite în calea de 
decarbonizare aleasă;

Or. en

Amendamentul 90
Molly Scott Cato
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, în 
sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) 
de la prezentul alineat, sunt selectate astfel 
încât portofoliul de referință rezultat să 
aibă emisii mai scăzute de dioxid de 
carbon în comparație cu activele care 
includ un indice de referință standard 
ponderat la capital și care sunt concepute 
în conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2);

(23a) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință în care activele-suport
sunt selectate astfel încât să fie coerente cu 
obiectivul de limitare a încălzirii globale 
la 1,5 °C, stabilit în Acordul de la Paris,
care sunt concepute în conformitate cu 
standardele stabilite în actele delegate 
menționate la articolul 19a alineatul (2) și 
în care portofoliul de active-suport nu este 
deschis întreprinderilor implicate în 
vreuna dintre următoarele activități 
economice:

- prospectarea, extracția, distribuția și 
prelucrarea combustibililor fosili;

- construirea și întreținerea de centrale 
electrice care funcționează cu 
combustibili fosili;

- construirea, exploatarea și întreținerea 
de infrastructuri aviatice.

Or. en

Amendamentul 91
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, în 

(23a) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, în 
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sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de 
la prezentul alineat, sunt selectate astfel 
încât portofoliul de referință rezultat să 
aibă emisii mai scăzute de dioxid de 
carbon în comparație cu activele care 
includ un indice de referință standard 
ponderat la capital și care sunt concepute 
în conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2);

sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de 
la prezentul alineat, sunt selectate, 
ponderate sau excluse pe baza faptului că 
au emisii de carbon mai scăzute decât 
activele-suport incluse într-un indice 
„mamă” precizat și care sunt concepute în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2); indicele „mamă” este un 
indice care definește portofoliul de active-
suport disponibile pentru a fi incluse într-
un indice de referință înainte de aplicarea 
oricăror criterii de ponderare, selecție sau 
excludere;

Or. en

Amendamentul 92
Anne Sander

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, în 
sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de 
la prezentul alineat, sunt selectate astfel 
încât portofoliul de referință rezultat să 
aibă emisii mai scăzute de dioxid de carbon 
în comparație cu activele care includ un 
indice de referință standard ponderat la 
capital și care sunt concepute în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2);

(23a) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, în 
sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de 
la prezentul alineat, sunt selectate astfel 
încât portofoliul de referință rezultat să 
aibă emisii mai scăzute de dioxid de carbon 
în comparație cu indicii care utilizează 
aceeași metodologie, dar nu țin cont de 
emisiile de carbon și care este conceput în 
conformitate cu standardele minime
stabilite în actele delegate menționate la 
articolul 19a alineatul (2) sau cu indicii 
comercializați ca atare;

Or. fr
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Amendamentul 93
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, în 
sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de 
la prezentul alineat, sunt selectate astfel 
încât portofoliul de referință rezultat să 
aibă emisii mai scăzute de dioxid de 
carbon în comparație cu activele care 
includ un indice de referință standard 
ponderat la capital și care sunt concepute 
în conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2);

(23a) «indice de referință privind 
impactul pozitiv asupra mediului»
înseamnă un indice de referință unde 
activele-suport, în sensul punctului 1 litera 
(b) punctul (ii) de la prezentul alineat, sunt 
selectate pe baza amprentei lor pozitive 
nete asupra mediului și sunt concepute în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2).

Or. en

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

Amendamentul 94
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, în 
sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de 
la prezentul alineat, sunt selectate astfel 
încât portofoliul de referință rezultat să 
aibă emisii mai scăzute de dioxid de 
carbon în comparație cu activele care 

(23a) «indice de referință pentru tranziția 
climatică» înseamnă un indice de referință 
unde activele-suport, în sensul punctului 1 
litera (b) punctul (ii) de la prezentul 
alineat, sunt selectate astfel încât 
portofoliul de referință rezultat să aibă 
emisii mai scăzute de gaze cu efect de seră
în comparație cu activele care includ un 
indice de referință standard ponderat la 
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includ un indice de referință standard 
ponderat la capital și care sunt concepute în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2);

capital și care sunt concepute în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2);

Or. en

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

Amendamentul 95
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, 
în sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) 
de la prezentul alineat, sunt selectate pe 
baza faptului că reducerile lor de emisii 
de dioxid de carbon depășesc amprenta de 
carbon a activelor și sunt concepute în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2).;

eliminat

Or. en

Amendamentul 96
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(23b) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, în 
sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) 
de la prezentul alineat, sunt selectate pe 
baza faptului că reducerile lor de emisii 
de dioxid de carbon depășesc amprenta de 
carbon a activelor și sunt concepute în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2).;

(23b) „indice de referință pentru tranziția 
climatică” înseamnă un indice de referință 
care îndeplinește toate cerințele 
următoare:

(i) activele-suport selectate pentru indicele 
de referință urmează să fie aliniate la 
Acordul de la Paris pentru a limita 
încălzirea globală la 1,5 °C;

(ii) planurile emitenților de active de 
reducere a emisiilor trebuie să includă 
obiective măsurabile și obiective limitate 
în timp, care să fie solide și bazate pe 
dovezi;

(iii) întreprinderile responsabile pentru 
activele-suport dispun de planuri de 
reducere a emisiilor detaliate și defalcate 
în funcție de nivelul activelor fizice 
individuale pentru a permite luarea unei 
decizii;

(iv) emitenții de active trebuie să raporteze 
anual cu privire la progresele înregistrate 
în vederea atingerii acestor obiective;

(v) indicele de referință este conceput în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2).”;

Or. en

Amendamentul 97
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, 
în sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) 
de la prezentul alineat, sunt selectate pe 
baza faptului că reducerile lor de emisii 
de dioxid de carbon depășesc amprenta de 
carbon a activelor și sunt concepute în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2).;

(23b) eliminat

Or. en

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

Amendamentul 98
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, în 
sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de 
la prezentul alineat, sunt selectate pe baza 
faptului că reducerile lor de emisii de 
dioxid de carbon depășesc amprenta de 
carbon a activelor și sunt concepute în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2).;

(23b) «indice de referință pentru 
activitățile cu reducere netă a emisiilor de 
carbon» înseamnă un indice de referință 
unde activele-suport, în sensul punctului 1 
litera (b) punctul (ii) de la prezentul 
alineat, sunt selectate pe baza faptului că 
contribuția activelor la reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon este mai 
mare decât emisiile și sunt concepute în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2).;

Or. en

Amendamentul 99
Anne Sander
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, în 
sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de 
la prezentul alineat, sunt selectate pe baza 
faptului că reducerile lor de emisii de 
dioxid de carbon depășesc amprenta de 
carbon a activelor și sunt concepute în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2).;

(23b) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, în 
sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de 
la prezentul alineat, sunt selectate pe baza 
faptului că reducerile lor de emisii de 
dioxid de carbon depășesc amprenta de 
carbon a activelor și care este conceput în 
conformitate cu standardele minime
stabilite în actele delegate menționate la 
articolul 19a alineatul (2);

Or. fr

Amendamentul 100
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, în 
sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de 
la prezentul alineat, sunt selectate pe baza 
faptului că reducerile lor de emisii de 
dioxid de carbon depășesc amprenta de 
carbon a activelor și sunt concepute în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2).;

(23b) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact negativ în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, în 
sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de 
la prezentul alineat, sunt selectate pe baza 
faptului că reducerile lor de emisii de 
dioxid de carbon depășesc amprenta de 
carbon a activelor și sunt concepute în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2).;

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

Amendamentul 101
Neena Gill

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) «indice de referință pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon» înseamnă un 
indice de referință unde activele-suport, 
în sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) 
de la prezentul alineat, sunt selectate pe 
baza faptului că reducerile lor de emisii de 
dioxid de carbon depășesc amprenta de 
carbon a activelor și sunt concepute în 
conformitate cu standardele stabilite în 
actele delegate menționate la articolul 19a 
alineatul (2).;

(23b) «indice de referință pentru 
activitățile cu emisii de carbon negative» 
înseamnă că societățile cotate, ca 
portofoliu, produc bunuri într-un mod 
care elimină mai mult carbon din aer 
decât emit. Acest lucru înseamnă că 
componentele indicelui vor trebui să 
dovedească că echilibrează toate emisiile 
lor reziduale cu eliminări de carbon (în 
comparație cu modul tradițional de a 
produce mărfuri).

Or. en

Amendamentul 102
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23ba) „indice de referință pentru 
activitățile de tranziție climatică” 
înseamnă un indice de referință în care 
activele-suport sunt selectate pe baza 
faptului că au adoptat un obiectiv clar, 
public, măsurabil, cu termen precis și 
bazat pe date științifice și un plan detaliat 
de punere în aplicare aferent la nivelul 
activelor pentru a-și reduce emisiile de
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gaze cu efect de seră în conformitate cu o 
modalitate de decarbonizare bazată pe un 
scenariu climatic asociat cu o 
probabilitate de cel puțin 75 % de a limita 
încălzirea globală la mult sub 2 °C până 
la sfârșitul secolului 21, în conformitate 
cu obiectivele Acordului de la Paris 
(având în vedere posibila revizuire a 
obiectivului Acordului de la Paris de 
limitare a încălzirii globale la 1,5 °C până 
la sfârșitul secolului 21 pe baza dovezilor 
prezentate în raportul special al IPCC din 
octombrie) și cu raportul anual privind 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
atingerea obiectivului.

Or. en

Amendamentul 103
Anne Sander

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La elaborarea indicilor menționați 
la punctele 23a și 23b, administratorii 
indicilor trebuie să dispună de suficientă 
flexibilitate pentru elaborarea formulei de 
calcul a metodologiei lor, pentru a ține 
seama de evoluția rapidă a parametrilor 
de durabilitate și a tehnologiilor care 
măsoară acești parametri.

Or. fr

Amendamentul 104
Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
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Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 24 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 3, alineatul (1) se 
modifică după cum urmează:

(a) punctul 24 (a) se înlocuiește cu 
următorul text:

„(a) date de intrare provenite în întregime 
de la:”

la punctul 24 litera (a), subpunctul (vii) 
se înlocuiește cu următorul text:

„(vii) un furnizor de servicii către care 
administratorul indicelui de referință a 
externalizat colectarea datelor în 
conformitate cu articolul 10, cu excepția 
dispozițiilor de la alineatul (3) litera (f) 
din articolul în cauză, cu condiția ca 
respectivul furnizor de servicii să 
primească datele integral din partea unei 
entități menționate la literele (i)-(vi);”

Or. en

Amendamentul 105
Paul Tang

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 3 alineatul (1) se 
adaugă următorul paragraf:

„1a) În termen de patru ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, 
furnizorii de indici de referință se asigură 
că toți indicii de referință furnizați și 
publicați sunt complet aliniați la 
angajamentele asumate în cadrul 
Acordului de la Paris privind schimbările 
climatice, astfel cum au fost transpuse în 
legislația Uniunii, și au un impact pozitiv 
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în ceea ce privește emisiile de carbon, pe 
baza unei metodologii standardizate, care 
va fi elaborată de Comisie într-un act 
delegat publicat cel târziu la doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Comisia analizează, de 
asemenea, modul în care indicii de 
referință pot fi în conformitate cu alți 
factori de mediu, sociali și de 
guvernanță.”

Or. en

Amendamentul 106
Neena Gill

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 11 – alineatul 1 – litera f (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 11 alineatul (1) se 
adaugă următorul text:

(f) până în 2022, administratorul indicilor 
de referință critici și semnificativi 
utilizează doar date de intrare care sunt 
aliniate la angajamentele din Acordul de 
la Paris, astfel cum sunt puse în aplicare 
în legislația UE.”;

Or. en

Amendamentul 107
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(d) o explicație a modului în care 
elementele-cheie ale metodologiei 
prevăzute la litera (a) reflectă factorii de 
mediu, sociali sau de guvernanță («ESG»)
pentru fiecare indice de referință sau 
familie de indici de referință care 
urmăresc sau țin seama de obiectivele 
ESG;;

(d) o explicație a modului în care 
elementele-cheie ale metodologiei 
prevăzute la litera (a) reflectă factorii de 
mediu, sociali sau de guvernanță («ESG»), 
inclusiv indicatorii-cheie privind 
economia circulară, cum ar fi emisiile de 
CO2, alte emisii, impactul asupra 
biodiversității, producția de deșeuri, 
utilizarea energiei, energia din surse 
regenerabile, materiile prime, apa și 
utilizarea directă și indirectă a 
terenurilor, care să fie elaborată în 
conformitate cu Comunicarea Comisiei 
din 16 ianuarie 2018 privind un cadru de 
monitorizare pentru economia circulară;

Or. en

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

Amendamentul 108
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o explicație a modului în care 
elementele-cheie ale metodologiei 
prevăzute la litera (a) reflectă factorii de 
mediu, sociali sau de guvernanță («ESG») 
pentru fiecare indice de referință sau 
familie de indici de referință care urmăresc
sau țin seama de obiectivele ESG;;

(d) o explicație a modului în care 
elementele-cheie ale metodologiei 
prevăzute la litera (a) reflectă factorii de 
mediu, sociali sau de guvernanță («ESG») 
pentru fiecare indice de referință sau 
familie de indici de referință care se 
promovează ca urmărind sau ținând
seama de obiectivele ESG;;

Or. en

Amendamentul 109
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
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Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o explicație a modului în care 
elementele-cheie ale metodologiei 
prevăzute la litera (a) reflectă factorii de 
mediu, sociali sau de guvernanță («ESG») 
pentru fiecare indice de referință sau 
familie de indici de referință care 
urmăresc sau țin seama de obiectivele 
ESG;;

(d) o explicație a modului în care 
elementele-cheie ale metodologiei 
prevăzute la litera (a) reflectă factorii de 
mediu, sociali sau de guvernanță («ESG») 
pentru fiecare indice de referință sau 
familie de indici de referință;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament reflectă necesitatea de a integra preocupările legate de ESG în toate 
tranzacțiile comerciale din sistemul financiar, în loc de a le reduce la o nișă.

Amendamentul 110
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o explicație a modului în care 
elementele-cheie ale metodologiei 
prevăzute la litera (a) reflectă factorii de 
mediu, sociali sau de guvernanță («ESG») 
pentru fiecare indice de referință sau 
familie de indici de referință care 
urmăresc sau țin seama de obiectivele 
ESG;;

(d) o explicație a modului în care 
elementele-cheie ale metodologiei 
prevăzute la litera (a) reflectă factorii de 
mediu, sociali sau de guvernanță («ESG») 
pentru fiecare indice de referință sau 
familie de indici de referință;

Or. en

Amendamentul 111
Matt Carthy

Propunere de regulament
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 13 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „(da) o explicație a modului în
care indicele de referință sau familia de 
indici de referință influențează clima, în 
special gradul său de aliniere la 
obiectivele Acordului de la Paris;”;

Or. en

Amendamentul 112
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 13 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) (d a) „informații privind gradul de 
aliniere a fiecărui indice de referință sau 
a fiecărei familii de indici de referință la 
obiectivele Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice;”;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament reflectă necesitatea de a integra preocupările legate de ESG în toate 
tranzacțiile comerciale din sistemul financiar, în loc de a le reduce la o nișă.

Amendamentul 113
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la conținutul minim 
al explicațiilor menționate la alineatul (1) 
litera (d).;

2a. După ce consultă ESMA, Comisia
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 49 pentru a 
aduce precizări suplimentare cu privire la 
conținutul minim al explicațiilor 
menționate la alineatul (1) litera (d). Actele 
delegate nu obligă administratorii 
indicilor de referință să dezvăluie 
informații confidențiale sau care fac 
obiectul unui drept de proprietate.

Or. en

Amendamentul 114
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la conținutul minim 
al explicațiilor menționate la alineatul (1) 
litera (d).;

2a. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la conținutul minim 
al explicațiilor menționate la alineatul (1) 
litera (d) de la prezentul articol și să 
actualizeze orientările referitoare la 
declarația privind indicele de referință 
menționată la articolul 27 pentru a 
include trimiteri la riscurile ESG și 
indicatori privind sustenabilitatea.

Or. en

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

Amendamentul 115
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
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Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la conținutul minim 
al explicațiilor menționate la alineatul (1) 
litera (d).;

2a. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la conținutul minim 
al explicațiilor menționate la alineatul (1) 
literele (d) și (e), precum și cu privire la 
formatul standard care trebuie utilizat.;

Or. en

Amendamentul 116
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Indicii de referință pentru activitățile de 
tranziție climatică și pentru activitățile cu 
impact negativ în ceea ce privește emisiile 
de carbon

Or. en

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

Amendamentul 117
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
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de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

de carbon și pentru activitățile cu reducere 
netă a emisiilor de carbon

Or. en

(Această modificare a definiției se aplică în întregul text al propunerii)

Amendamentul 118
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Indicii de referință pentru activitățile de 
aliniere la Acordul de la Paris și de 
tranziție climatică

Or. en

Amendamentul 119
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile de tranziție 
climatică

Or. en
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Amendamentul 120
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact pozitiv asupra mediului

Or. en

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

Amendamentul 121
Neena Gill

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Indicii de referință pentru activitățile cu 
emisii scăzute de carbon și pentru 
activitățile cu emisii negative de carbon

Or. en

Amendamentul 122
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu reducere 
netă a emisiilor de carbon

Or. en

Amendamentul 123
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile de tranziție 
climatică

Or. en

Amendamentul 124
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact pozitiv asupra mediului

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

Amendamentul 125
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cerințele prevăzute în anexa III se 
aplică furnizării de indici de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon și contribuirii la 
aceștia, pe lângă cerințele prevăzute la 
titlurile II, III și IV sau ca substitut al 
acestora.

(1) Cerințele prevăzute în anexa III se 
aplică furnizării de indici de referință 
pentru activitățile de tranziție climatică 
sau pentru activitățile cu impact negativ în 
ceea ce privește emisiile de carbon și 
contribuirii la aceștia, pe lângă cerințele 
prevăzute la titlurile II, III și IV sau ca 
substitut al acestora.

Or. en

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

Amendamentul 126
Neena Gill

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cerințele prevăzute în anexa III se 
aplică furnizării de indici de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon și contribuirii la 
aceștia, pe lângă cerințele prevăzute la 
titlurile II, III și IV sau ca substitut al 
acestora.

(1) Cerințele prevăzute în anexa III se 
aplică furnizării de indici de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon sau pentru 
activitățile cu emisii negative de carbon și 
contribuirii la aceștia, pe lângă cerințele 
prevăzute la titlurile II, III și IV sau ca 
substitut al acestora.

Or. en
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Amendamentul 127
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cerințele prevăzute în anexa III se 
aplică furnizării de indici de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon și contribuirii la 
aceștia, pe lângă cerințele prevăzute la 
titlurile II, III și IV sau ca substitut al 
acestora.

(1) Cerințele prevăzute în anexa III se 
aplică furnizării de indici de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon sau pentru 
activitățile cu reducere netă a emisiilor de 
carbon și contribuirii la aceștia, pe lângă 
cerințele prevăzute la titlurile II, III și IV 
sau ca substitut al acestora.

Or. en

Amendamentul 128
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cerințele prevăzute în anexa III se 
aplică furnizării de indici de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon și contribuirii 
la aceștia, pe lângă cerințele prevăzute la 
titlurile II, III și IV sau ca substitut al 
acestora.

(1) Cerințele prevăzute în anexa III se 
aplică furnizării de indici de referință 
pentru activitățile de aliniere la Acordul de 
la Paris sau pentru activitățile de tranziție 
climatică și contribuirii la aceștia, pe lângă 
cerințele prevăzute la titlurile II, III și IV 
sau ca substitut al acestora.

Or. en
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Amendamentul 129
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cerințele prevăzute în anexa III se 
aplică furnizării de indici de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon și contribuirii 
la aceștia, pe lângă cerințele prevăzute la 
titlurile II, III și IV sau ca substitut al 
acestora.

(1) Cerințele prevăzute în anexa III se 
aplică furnizării de indici de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon sau pentru 
activitățile de tranziție climatică și 
contribuirii la aceștia, pe lângă cerințele 
prevăzute la titlurile II, III și IV sau ca 
substitut al acestora.

Or. en

Amendamentul 130
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cerințele prevăzute în anexa III se 
aplică furnizării de indici de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon și contribuirii 
la aceștia, pe lângă cerințele prevăzute la 
titlurile II, III și IV sau ca substitut al 
acestora.

(1) Cerințele prevăzute în anexa III se 
aplică furnizării de indici de referință 
pentru activitățile cu impact pozitiv asupra 
mediului și contribuirii la aceștia, pe lângă 
cerințele prevăzute la titlurile II, III și IV 
sau ca substitut al acestora.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)
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Amendamentul 131
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la standardele 
minime privind indicii de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv:

eliminat

(a) criteriile de alegere a activelor-suport, 
inclusiv, dacă este cazul, criteriile de 
excludere a activelor;

(b) criteriile și metoda de ponderare a 
activelor-suport în indicele de referință;

(c) metoda de calcul a emisiilor de dioxid 
de carbon și a reducerilor de emisii de 
dioxid de carbon asociate activelor-
suport.;

Or. en

Justificare

Acestea sunt decizii cu consecințe importante, care nu ar trebui să fie luate prin intermediul 
unui act delegat.

Amendamentul 132
Anne Sander

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – Articolul 19 a – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(2) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la standardele 
minime privind indicii de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv:

(2) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la standardele 
minime privind indicii de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon; acest lucru 
trebuie să fie compatibil cu evoluția 
rapidă a parametrilor de durabilitate și cu 
o flexibilitate semnificativă pentru 
administratorii indicilor de referință la 
elaborarea formulei de calcul a 
metodologiei lor. Standardele minime 
trebuie să includă:

Or. fr

Amendamentul 133
Lieve Wierinck

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la standardele 
minime privind indicii de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv:

(2) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la standardele 
minime privind indicii de referință pentru 
activitățile de tranziție climatică și pentru 
activitățile cu impact negativ în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv:

Or. en

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

Amendamentul 134
Syed Kamall
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la standardele 
minime privind indicii de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv:

(2) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări cu 
privire la standardele minime privind 
elaborarea de indici de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu reducere netă a emisiilor de 
carbon, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 135
Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la standardele 
minime privind indicii de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv:

(2) Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile de tranziție 
climatică sau pentru activitățile cu emisii 
negative de carbon oficializează, 
documentează și face publică orice 
metodologie utilizată pentru calcularea 
acestor indici de referință, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 136
Neena Gill

Propunere de regulament
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la standardele 
minime privind indicii de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce
privește emisiile de carbon, inclusiv:

(2) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la standardele 
minime privind indicii de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu emisii negative de carbon, 
inclusiv:

Or. en

Amendamentul 137
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la standardele 
minime privind indicii de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv:

(2) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la standardele 
minime privind indicii de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile de tranziție climatică, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 138
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
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Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la standardele 
minime privind indicii de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon și pentru 
activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon, inclusiv:

(2) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la standardele 
minime privind indicii de referință pentru 
activitățile cu impact pozitiv asupra 
mediului, inclusiv:

Or. en

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

Amendamentul 139
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) metoda de calcul a emisiilor de 
dioxid de carbon și a reducerilor de emisii 
de dioxid de carbon asociate activelor-
suport.;

(c) cadrul metodologic științific și 
modalitatea de decarbonizare selectate 
pentru indicele de referință; indicatorii și
pragurile aferente utilizate pentru a 
selecta, a pondera și a exclude activitățile 
economice în conformitate cu modalitatea
de decarbonizare, precum și pentru a 
evalua expunerea activelor-suport la astfel 
de activități economice;

Or. en

Amendamentul 140
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
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Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) metoda de calcul a emisiilor de 
dioxid de carbon și a reducerilor de emisii 
de dioxid de carbon asociate activelor-
suport.;

(c) metoda de calcul a emisiilor de 
dioxid de carbon, a altor emisii, a 
impactului asupra biodiversității, 
producerii de deșeuri și utilizării energiei, 
a energiei din surse regenerabile, a 
materiilor prime, a apei și a utilizării 
directe și indirecte a terenurilor, asociate 
activelor-suport;

Or. en

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

Amendamentul 141
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) metoda de calcul a emisiilor de 
dioxid de carbon și a reducerilor de emisii 
de dioxid de carbon asociate activelor-
suport.;

(c) metoda de calcul a gazelor cu efect 
de seră, a emisiilor de dioxid de carbon și 
a reducerilor de emisii de dioxid de carbon 
asociate activelor-suport.;

Or. en

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

Amendamentul 142
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(c) metoda de calcul a emisiilor de 
dioxid de carbon și a reducerilor de emisii 
de dioxid de carbon asociate activelor-
suport.;

(c) cadrul metodologic general și 
modalitatea de decarbonizare pentru 
indicele de referință.;

Or. en

Amendamentul 143
Matt Carthy

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) compararea activităților 
economice selectate cu taxonomia 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 144
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Titlul III – capitolul 3 a (nou) – articolul 19 a – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) formatul standard pentru 
informările prevăzute în anexa III.”

Or. en

Amendamentul 145
Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
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Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La articolul 21 alineatul (3), 
ultimul paragraf se modifică după cum 
urmează:

„Până la sfârșitul perioadei respective, 
autoritatea competentă își reanalizează 
decizia de a-l obliga pe administrator să 
continue publicarea indicelui de referință 
și poate, dacă este necesar, să 
prelungească perioada cu o durată de 
timp adecvată care nu poate depăși încă 
12 luni. Perioada maximă de administrare 
obligatorie nu poate depăși 5 ani în 
total.”;

Or. en

Amendamentul 146
Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 23 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. La articolul 23 alineatul (6), 
ultimul paragraf se modifică după cum 
urmează:

„Perioada maximă pentru contribuțiile 
obligatorii prevăzută la literele (a) și (b) 
de la primul paragraf nu depășește în 
total 5 ani.”;

Or. en

Amendamentul 147
Matt Carthy
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru fiecare cerință de la alineatul 
(2), declarația privind indicii de referință 
conține o explicație a modului în care 
factorii de mediu, sociali și de guvernanță 
se reflectă pentru fiecare indice de referință 
sau pentru familia de indici de referință 
furnizați și publicați, care urmăresc 
obiectivele ESG sau țin seama de aceștia.

2a. Pentru fiecare cerință de la alineatul 
(2), declarația privind indicii de referință 
conține o explicație a modului în care 
factorii de mediu, sociali și de guvernanță 
se reflectă pentru fiecare indice de referință 
sau pentru familia de indici de referință 
furnizați și publicați, inclusiv a măsurii în 
care se aliniază la obiectivele Acordului
de la Paris. Aceste informații ar trebui 
prezentate într-un format standardizat, cu 
informații codificate pe bază de culori în 
ceea ce privește gradul de aliniere la 
Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 148
Anne Sander

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru fiecare cerință de la 
alineatul (2), declarația privind indicii de 
referință conține o explicație a modului în 
care factorii de mediu, sociali și de 
guvernanță se reflectă pentru fiecare indice 
de referință sau pentru familia de indici de 
referință furnizați și publicați, care 
urmăresc obiectivele ESG sau țin seama de 
aceștia.

2a. Pentru cerințele de la alineatul (2)
literele (b), (c) și (g), declarația privind 
indicii de referință conține o explicație a 
modului în care factorii de mediu, sociali și 
de guvernanță se reflectă pentru fiecare 
indice de referință sau pentru familia de 
indici de referință furnizați și publicați, 
care urmăresc obiectivele ESG sau țin 
seama de aceștia.

Or. fr
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Amendamentul 149
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011

Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru fiecare cerință de la alineatul 
(2), declarația privind indicii de referință 
conține o explicație a modului în care 
factorii de mediu, sociali și de guvernanță 
se reflectă pentru fiecare indice de 
referință sau pentru familia de indici de 
referință furnizați și publicați, care 
urmăresc obiectivele ESG sau țin seama 
de aceștia.

2a. Pentru fiecare cerință de la alineatul 
(2), declarația privind indicii de referință 
conține o explicație a modului în care 
factorii de mediu, sociali și de guvernanță 
se reflectă în fiecare indice de referință sau 
în familia de indici de referință furnizați, 
inclusiv a măsurii în care se aliniază la
obiectivele Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament reflectă necesitatea de a integra preocupările legate de ESG în toate 
tranzacțiile comerciale din sistemul financiar, în loc de a le reduce la o nișă.

Amendamentul 150
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru fiecare cerință de la alineatul 
(2), declarația privind indicii de referință 
conține o explicație a modului în care 
factorii de mediu, sociali și de guvernanță 
se reflectă pentru fiecare indice de referință 
sau pentru familia de indici de referință 
furnizați și publicați, care urmăresc 
obiectivele ESG sau țin seama de aceștia.

2a. Pentru fiecare cerință de la alineatul 
(2), declarația privind indicii de referință 
conține o explicație a modului în care 
factorii de mediu, sociali și de guvernanță 
se reflectă pentru fiecare indice de referință 
sau pentru familia de indici de referință 
furnizați și publicați.

Or. en
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Amendamentul 151
Paul Tang

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru fiecare cerință de la alineatul 
(2), declarația privind indicii de referință 
conține o explicație a modului în care 
factorii de mediu, sociali și de guvernanță 
se reflectă pentru fiecare indice de referință 
sau pentru familia de indici de referință 
furnizați și publicați, care urmăresc 
obiectivele ESG sau țin seama de aceștia.

2a. Pentru fiecare cerință de la alineatul 
(2), declarația privind indicii de referință 
conține o explicație a modului în care 
factorii de mediu, sociali și de guvernanță 
se reflectă pentru fiecare indice de referință 
sau pentru familia de indici de referință 
furnizați și publicați.

Or. en

Amendamentul 152
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru fiecare cerință de la alineatul 
(2), declarația privind indicii de referință 
conține o explicație a modului în care 
factorii de mediu, sociali și de guvernanță 
se reflectă pentru fiecare indice de referință 
sau pentru familia de indici de referință 
furnizați și publicați, care urmăresc
obiectivele ESG sau țin seama de aceștia.

2a. Pentru fiecare cerință de la alineatul 
(2), declarația privind indicii de referință 
conține o explicație a modului în care 
factorii de mediu, sociali și de guvernanță 
se reflectă pentru fiecare indice de referință 
sau pentru familia de indici de referință 
care se promovează ca urmărind
obiectivele ESG sau ținând seama de 
acestea;

Or. en
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Amendamentul 153
Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011

Articolul 27 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Comisia este împuternicită să
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la informațiile 
menționate la alineatul (2a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 154
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 27 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la informațiile 
menționate la alineatul (2a).

2b. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la informațiile 
menționate la alineatul (2a), să actualizeze 
orientările referitoare la „declarația 
privind indicele de referință” pentru a 
include indicatori și riscuri de 
sustenabilitate și trimiteri la aceștia.

Or. en

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

Amendamentul 155
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011

Articolul 27 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la informațiile 
menționate la alineatul (2a).

2b. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 49 pentru a aduce precizări 
suplimentare cu privire la informațiile 
menționate la alineatul (2a), precum și cu 
privire la formatele standard de 
prezentare a acestor informații.

Or. en

Amendamentul 156
Anne Sander

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 51 – alineatele 1 – 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Articolul 51 se modifică după cum 
urmează:

„(a) la alineatul (1), data „1 ianuarie 
2020” se înlocuiește cu „1 ianuarie 
2022”;

(b) la alineatul (2), data „1 ianuarie 
2020” se înlocuiește cu „1 ianuarie 
2022”;

(c) la alineatul (3), data „1 ianuarie 
2020” se înlocuiește cu „1 ianuarie 
2022”;

(d) la alineatul (4), data „1 ianuarie 
2020” se înlocuiește cu „1 ianuarie 
2022”;

(e) la alineatul (5), data „1 ianuarie 
2020” se înlocuiește cu „1 ianuarie 
2022”;

Or. en
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Amendamentul 157
Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011

Articolul 51 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. La articolul 51 se introduce 
următorul alineat:

„4 a. Un indice de referință existent 
desemnat drept critic de un act de punere 
în aplicare adoptat de Comisie în 
conformitate cu articolul 20 și care nu 
îndeplinește cerințele necesare pentru 
obținerea unei autorizații în conformitate 
cu articolul 34 din prezentul regulament 
până la 1 ianuarie 2020 poate fi utilizat, 
în cazul în care autoritatea competentă 
consideră că sistarea sa ar afecta 
stabilitatea financiară, până la 31 
decembrie 2021.”;

Or. en

Amendamentul 158
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Articolul 51 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. La articolul 51 se introduce 
următorul alineat:

„4 a. Un indice de referință existent, 
desemnat drept critic de un act de punere 
în aplicare adoptat de Comisia Europeană 
în conformitate cu articolul 20 poate fi 
utilizat în cadrul unor măsurători ale 
performanței unui fond de investiții, al 
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contractelor financiare sau al 
instrumentelor financiare noi și existente 
până la 31 decembrie 2021.”

Or. en

Justificare

Unii indici de referință critici utilizați la scară largă nu respectă încă Regulamentul privind 
indicii de referință. Eliminarea lor treptată înainte de a fi disponibili înlocuitori ar putea 
cauza perturbări grave ale pieței. Prin urmare, ar trebui să se acorde o prelungire de doi ani.

Amendamentul 159
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011

Articolul 54 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. La articolul 54 se introduce 
următorul alineat:

„3a. După intrarea în vigoare a unui 
cadru cuprinzător și detaliat pentru 
investiții sustenabile, în care 
[Regulamentul Parlamentului European 
și al Consiliului privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile] este un prim element constitutiv, 
Comisia publică fără întârzieri 
nejustificate un raport privind 
fezabilitatea includerii în Regulamentul 
(UE) 2016/1011 a unor dispoziții privind 
un „indice de referință privind 
durabilitatea” sau un „indice ESG”, pe 
baza cadrului pentru investiții durabile. 
Acest raport se transmite Parlamentului 
European și Consiliului. Comisia 
prezintă, dacă este cazul, propuneri 
însoțitoare.”;

Or. en
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Amendamentul 160
Neena Gill

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011

Articolul 59 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.
Pentru a asigura consecvența și 
securitatea juridică viitoare, este esențial 
ca, în momentul intrării în vigoare a 
regulamentului privind taxonomia, să 
existe coerență între cele două texte.

Or. en

Amendamentul 161
Anne Sander

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 59 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare la 12 
luni după publicarea actelor delegate 
prevăzute în prezentul regulament.

Or. fr

Amendamentul 162
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Indicii de referință pentru activitățile de 
tranziție climatică și pentru activitățile cu 
impact negativ în ceea ce privește emisiile 
de carbon

Or. en

Amendamentul 163
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu reducere 
netă a emisiilor de carbon

Or. en

Amendamentul 164
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Indicii de referință pentru activitățile de 
aliniere la Acordul de la Paris și pentru 
activitățile de tranziție climatică

Or. en

Amendamentul 165
Molly Scott Cato
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Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile de tranziție 
climatică

Or. en

Amendamentul 166
Neena Gill

Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Indicii de referință pentru activitățile cu 
emisii scăzute de carbon și pentru 
activitățile cu emisii negative de carbon

Or. en

Amendamentul 167
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Indicii de referință pentru activitățile cu 
impact pozitiv asupra mediului

Or. en
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Amendamentul 168
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia aplicabilă indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Metodologia aplicabilă indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv asupra mediului

Or. en

Amendamentul 169
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia aplicabilă indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Metodologia aplicabilă indicilor de 
referință pentru activitățile de tranziție 
climatică

Or. en

Amendamentul 170
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia aplicabilă indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Informarea cu privire la indicii de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon
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Or. en

Amendamentul 171
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon oficializează, documentează și face 
publică orice metodologie utilizată pentru 
calcularea indicilor de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce
privește emisiile de carbon, descriind 
următoarele:

1. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv asupra mediului oficializează, 
documentează și face publică orice 
metodologie utilizată pentru calcularea 
impactului net asupra mediului, pe baza 
indicilor de referință privind economia 
circulară, descriind următoarele:

Or. en

Amendamentul 172
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon oficializează, documentează și face 
publică orice metodologie utilizată pentru 
calcularea indicilor de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon, descriind 
următoarele:

1. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon sau al unui indice pentru 
activitățile cu reducere netă a emisiilor de 
carbon oficializează, documentează și face 
publică orice metodologie utilizată pentru 
calcularea indicilor de referință, descriind 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 173
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal



AM\1167632RO.docx 93/134 PE629.650v01-00

RO

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon oficializează, documentează și face 
publică orice metodologie utilizată pentru 
calcularea indicilor de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon, descriind 
următoarele:

1. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile de tranziție 
climatică oficializează, documentează și 
face publică orice metodologie utilizată 
pentru calcularea indicilor de referință 
pentru activitățile de tranziție climatică, 
descriind următoarele:

Or. en

Amendamentul 174
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon oficializează, documentează și face 
publică orice metodologie utilizată pentru 
calcularea indicilor de referință pentru
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon, descriind 
următoarele:

1. Administratorul unui indice de 
referință aliniat la Acordul de la Paris
oficializează, documentează și face publică 
orice metodologie utilizată pentru 
calcularea indicilor de referință aliniați la 
Acordul de la Paris, descriind următoarele:

Or. en

Amendamentul 175
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) lista activelor-suport care sunt 
utilizate la calcularea indicelui de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon;

eliminat

Or. en

Amendamentul 176
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) lista activelor-suport care sunt 
utilizate la calcularea indicelui de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon;

eliminat

Or. en

Amendamentul 177
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) lista activelor-suport care sunt 
utilizate la calcularea indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon;

(a) lista activelor-suport care sunt 
utilizate la calcularea indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact net pozitiv 
asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 178
Matt Carthy

Propunere de regulament
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Anexa I – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) lista activelor-suport care sunt 
utilizate la calcularea indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în 
ceea ce privește emisiile de carbon;

(a) lista activelor-suport care sunt 
utilizate la calcularea indicelui de referință 
aliniat la Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 179
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Anexa

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) toate criteriile și metodele, inclusiv 
factorii de selecție și ponderare, metrica și 
substituenții utilizați la calcularea 
indicelui de referință;

eliminat

Or. en

Justificare

Acestea sunt informații sensibile care nu ar trebui să fie făcute publice.

Amendamentul 180
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) toate criteriile și metodele, inclusiv 
factorii de selecție și ponderare, metrica și 
substituenții utilizați la calcularea
indicelui de referință;

(b) toate criteriile și metodele, inclusiv 
factorii de selecție, excludere și ponderare, 
metrica și substituenții utilizați în 
metodologia de calculare a indicelui de 
referință;
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Or. en

Amendamentul 181
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) criteriile aplicate pentru a exclude 
activele sau întreprinderile care sunt 
asociate cu un nivel al amprentei de
carbon sau cu un nivel al rezervelor de 
combustibili fosili incompatibil cu 
includerea în indicele de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon;

eliminat

Or. en

Amendamentul 182
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) criteriile aplicate pentru a exclude 
activele sau întreprinderile care sunt 
asociate cu un nivel al amprentei de carbon 
sau cu un nivel al rezervelor de 
combustibili fosili incompatibil cu 
includerea în indicele de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon;

(c) criteriile aplicate pentru a exclude 
activele sau întreprinderile care sunt 
asociate cu un nivel al amprentei de carbon 
sau cu un nivel al rezervelor de 
combustibili fosili incompatibil cu 
includerea în indicele de referință pentru 
activitățile de tranziție climatică;

Or. en

Amendamentul 183
Matt Carthy

Propunere de regulament
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Anexa I – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) criteriile aplicate pentru a exclude 
activele sau întreprinderile care sunt 
asociate cu un nivel al amprentei de carbon 
sau cu un nivel al rezervelor de 
combustibili fosili incompatibil cu 
includerea în indicele de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon;

(c) criteriile aplicate pentru a exclude 
activele sau întreprinderile care sunt 
asociate cu un nivel al amprentei de carbon 
sau cu un nivel al rezervelor de 
combustibili fosili incompatibil cu 
includerea în indicele de referință aliniat la 
Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 184
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) criteriile aplicate pentru a exclude 
activele sau întreprinderile care sunt 
asociate cu un nivel al amprentei de 
carbon sau cu un nivel al rezervelor de 
combustibili fosili incompatibil cu 
includerea în indicele de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon;

(c) criteriile aplicate pentru a exclude 
activele sau întreprinderile care sunt 
asociate cu un impact net negativ asupra 
mediului și deci incompatibil cu includerea 
în indicele de referință pentru activitățile
cu impact pozitiv;

Or. en

Amendamentul 185
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) criteriile și metodele de măsurare a 
modului în care indicele de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon măsoară 

(d) cadrul metodologic științific și 
modalitatea de decarbonizare selectate 
pentru indicele de referință; indicatorii și 
pragurile aferente utilizate pentru a 
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amprenta de carbon și reducerea emisiilor
de carbon asociate cu activele-suport în 
portofoliul indicelui;

selecta, a pondera și a exclude activitățile 
economice în conformitate cu modalitatea
de decarbonizare, precum și pentru a 
evalua expunerea activelor-suport la 
astfel de activități economice;

Or. en

Amendamentul 186
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) criteriile și metodele de măsurare a 
modului în care indicele de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon măsoară 
amprenta de carbon și reducerea emisiilor 
de carbon asociate cu activele-suport în 
portofoliul indicelui;

(d) cadrul metodologic și modul de 
decarbonizare selectate pentru indicele de 
referință, precum și indicatorii și pragurile 
utilizate pentru a selecta, a pondera și a 
exclude activitățile economice în 
conformitate cu modul de decarbonizare
și pentru a evalua expunerea activelor-
suport la astfel de activități economice;

Or. en

Amendamentul 187
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) criteriile și metodele de măsurare a 
modului în care indicele de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în 
ceea ce privește emisiile de carbon 
măsoară amprenta de carbon și reducerea 
emisiilor de carbon asociate cu activele-
suport în portofoliul indicelui;

(d) modul în care indicele de referință 
măsoară emisiile de carbon sau reducerea 
emisiilor de carbon asociate cu activele-
suport, după caz;

Or. en
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Amendamentul 188
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) criteriile și metodele de măsurare a 
modului în care indicele de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon măsoară 
amprenta de carbon și reducerea emisiilor 
de carbon asociate cu activele-suport în 
portofoliul indicelui;

(d) criteriile și metodele de măsurare a 
modului în care indicele de referință pentru 
activitățile de tranziție climatică măsoară 
amprenta de carbon și reducerea emisiilor 
de carbon asociate cu activele-suport în 
portofoliul indicelui;

Or. en

Amendamentul 189
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) criteriile și metodele de măsurare a 
modului în care indicele de referință pentru 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon măsoară 
amprenta de carbon și reducerea emisiilor 
de carbon asociate cu activele-suport în 
portofoliul indicelui;

(d) criteriile și metodele de măsurare a 
modului în care indicele de referință pentru 
activitățile cu impact pozitiv măsoară 
impactul asupra mediului asociat cu 
activele-suport în portofoliul indicelui;

Or. en

Amendamentul 190
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(da) compararea activităților 
economice selectate cu taxonomia UE

Or. en

Amendamentul 191
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indicatorul de deviere dintre 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și indicele «mamă»;

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminarea reflectă redefinirea ecologică a „indicilor de referință pentru activități cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon” într-un mod care nu recurge la comparația cu 
un indice „mamă”.

Amendamentul 192
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indicatorul de deviere dintre 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și indicele «mamă»;

eliminat

Or. en

Amendamentul 193
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera e
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Anexa

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indicatorul de deviere dintre 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și indicele «mamă»;

eliminat

Or. en

Justificare

Indicatorul de deviere nu face parte din metodologie, ci este mai degrabă rezultatul 
metodologiei.

Amendamentul 194
Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indicatorul de deviere dintre 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și indicele «mamă»;

(e) dacă indicele urmărește un indice 
«mamă», indicatorul de deviere dintre 
indicele de referință pentru activitățile de 
tranziție climatică și indicele «mamă»;

Or. en

Amendamentul 195
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indicatorul de deviere dintre 
indicele de referință pentru activitățile cu 

(e) indicatorul de deviere dintre 
indicele de referință pentru activitățile cu 
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impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și indicele «mamă»;

impact pozitiv asupra mediului și indicele 
«mamă»;

Or. en

Amendamentul 196
Lieve Wierinck

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indicatorul de deviere dintre 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și indicele «mamă»;

(e) indicatorul de deviere dintre 
indicele de referință pentru activitățile de 
tranziție climatică și indicele «mamă»;

Or. en

Amendamentul 197
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indicatorul de deviere dintre 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile
de carbon și indicele «mamă»;

(e) indicatorul de deviere dintre 
indicele de referință aliniat la Acordul de 
la Paris și indicele «mamă»;

Or. en

Amendamentul 198
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(f) reponderarea pozitivă a activelor 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon față de indicele «mamă» și 
explicația referitoare la necesitatea 
reponderării în scopul de a reflecta 
obiectivele alese ale indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în 
ceea ce privește emisiile de carbon;

eliminat

Or. en

Justificare

Această eliminare face parte din efortul de eliminare din propunerea Comisiei a dispozițiilor 
care obligă furnizorii de indici să se limiteze numai la o singură metodă învechită.

Amendamentul 199
Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) reponderarea pozitivă a activelor 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile
de carbon față de indicele «mamă» și 
explicația referitoare la necesitatea 
reponderării în scopul de a reflecta 
obiectivele alese ale indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon;

(f) dacă indicele urmărește un indice 
«mamă», reponderarea pozitivă a 
activelor cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și a activelor cu un nivel scăzut de 
emisii de gaze cu efect de seră în indicele 
de referință pentru activitățile de tranziție 
climatică față de indicele «mamă» și 
explicația referitoare la necesitatea 
reponderării în scopul de a reflecta 
obiectivele alese ale indicelui de referință 
pentru activitățile de tranziție climatică;

Or. en

Amendamentul 200
Lieve Wierinck

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) reponderarea pozitivă a activelor cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon în 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile
de carbon față de indicele «mamă» și 
explicația referitoare la necesitatea 
reponderării în scopul de a reflecta 
obiectivele alese ale indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon;

(f) reponderarea pozitivă a activelor cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon și a 
activelor cu un nivel scăzut de emisii de 
gaze cu efect de seră în indicele de 
referință pentru activitățile de tranziție 
climatică față de indicele «mamă» și 
explicația referitoare la necesitatea 
reponderării în scopul de a reflecta 
obiectivele alese ale indicelui de referință 
pentru activitățile de tranziție climatică;

Or. en

Amendamentul 201
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) reponderarea pozitivă a activelor cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon în 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon față de indicele «mamă» și 
explicația referitoare la necesitatea 
reponderării în scopul de a reflecta 
obiectivele alese ale indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon;

(f) reponderarea pozitivă a activelor cu 
impact pozitiv asupra mediului în indicele 
de referință față de indicele «mamă» și 
explicația referitoare la necesitatea 
reponderării în scopul de a reflecta 
obiectivele alese ale indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact pozitiv;

Or. en

Amendamentul 202
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(f) reponderarea pozitivă a activelor cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon în 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile
de carbon față de indicele «mamă» și 
explicația referitoare la necesitatea 
reponderării în scopul de a reflecta 
obiectivele alese ale indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în 
ceea ce privește emisiile de carbon;

(f) reponderarea pozitivă a activelor cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon în 
indicele de referință aliniat la Acordul de 
la Paris față de indicele «mamă» și 
explicația referitoare la necesitatea 
reponderării în scopul de a reflecta 
obiectivele alese ale indicelui de referință 
aliniat la Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 203
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) reponderarea pozitivă a activelor 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon în
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon față de indicele «mamă» și 
explicația referitoare la necesitatea 
reponderării în scopul de a reflecta 
obiectivele alese ale indicelui de referință
pentru activitățile cu impact scăzut în 
ceea ce privește emisiile de carbon;

(f) în cazul în care indicele de 
referință are un indice «mamă» asociat pe 
baza căruia este ponderat alternativ, este 
necesară o explicație referitoare la 
necesitatea reponderării în scopul de a 
reflecta obiectivele alese ale indicelui de 
referință;

Or. en

Amendamentul 204
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) raportul dintre valoarea de piață a 
titlurilor de valoare care sunt incluse în 
indicele de referință pentru activitățile cu 

eliminat
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impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și valoarea de piață a titlurilor 
de valoare în indicele «mamă»;

Or. en

Justificare

Această eliminare face parte din efortul de eliminare din propunerea Comisiei a dispozițiilor 
care obligă furnizorii de indici să se limiteze numai la o singură metodă învechită.

Amendamentul 205
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) raportul dintre valoarea de piață a 
titlurilor de valoare care sunt incluse în 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și valoarea de piață a titlurilor 
de valoare în indicele «mamă»;

eliminat

Or. en

Amendamentul 206
Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) raportul dintre valoarea de piață a 
titlurilor de valoare care sunt incluse în 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și valoarea de piață a titlurilor 
de valoare în indicele «mamă»;

(g) dacă indicele urmărește un indice 
«mamă», raportul dintre valoarea de piață 
a titlurilor de valoare care sunt incluse în 
indicele de referință pentru activitățile de 
tranziție climatică și valoarea de piață a 
titlurilor de valoare în indicele «mamă»;

Or. en
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Amendamentul 207
Lieve Wierinck

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) raportul dintre valoarea de piață a 
titlurilor de valoare care sunt incluse în 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și valoarea de piață a titlurilor 
de valoare în indicele «mamă»;

(g) raportul dintre valoarea de piață a 
titlurilor de valoare care sunt incluse în 
indicele de referință pentru activitățile de 
tranziție climatică și valoarea de piață a 
titlurilor de valoare în indicele «mamă»;

Or. en

Amendamentul 208
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) raportul dintre valoarea de piață a 
titlurilor de valoare care sunt incluse în 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și valoarea de piață a titlurilor 
de valoare în indicele «mamă»;

(g) raportul dintre valoarea de piață a 
titlurilor de valoare care sunt incluse în 
indicele de referință pentru activitățile cu 
impact pozitiv și valoarea de piață a 
titlurilor de valoare în indicele «mamă»;

Or. en

Amendamentul 209
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) raportul dintre valoarea de piață a 
titlurilor de valoare care sunt incluse în 

(g) raportul dintre valoarea de piață a 
titlurilor de valoare care sunt incluse în 
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indicele de referință pentru activitățile cu 
impact scăzut în ceea ce privește emisiile
de carbon și valoarea de piață a titlurilor 
de valoare în indicele «mamă»;

indicele de referință aliniat la Acordul de 
la Paris și valoarea de piață a titlurilor de 
valoare în indicele «mamă»;

Or. en

Amendamentul 210
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h
Regulamentul (UE) nr. 2016/1011
Anexa

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) tipul și sursa datelor de intrare 
utilizate pentru selectarea activelor sau a 
întreprinderilor eligibile pentru indicele 
de referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon, inclusiv:

eliminat

(i) emisiile provenite din surse controlate 
de întreprindere;

(ii) emisiile provenite din consumul de 
electricitate cumpărată, de aburi sau alte 
surse de energie generate în amonte de 
întreprindere;

(iii) emisiile care sunt o consecință a 
operațiunilor unei întreprinderi, dar care 
nu sunt controlate direct de către 
întreprindere;

(iv) emisiile care ar continua să existe 
dacă produsele sau serviciile 
întreprinderii ar fi înlocuite cu mai mulți 
substituenți cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon («reduceri ale emisiilor de dioxid 
de carbon»);

(v) dacă datele de intrare utilizează 
Metodele privind amprenta de mediu a 
produselor și a organizațiilor, astfel cum 
sunt definite la punctul 2 literele (a) și (b) 
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din Recomandarea 2013/179/UE a 
Comisiei;

Or. en

Justificare

Acestea sunt informații sensibile care nu ar trebui să fie făcute publice.

Amendamentul 211
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) tipul și sursa datelor de intrare 
utilizate pentru selectarea activelor sau a 
întreprinderilor eligibile pentru indicele
de referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon, inclusiv:

(h) tipul și sursa datelor de intrare și 
modul în care acestea sunt utilizate în 
cadrul metodologiei de referință pentru a 
determina selectarea, excluderea sau 
reponderarea activelor-suport, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 212
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) tipul și sursa datelor de intrare 
utilizate pentru selectarea activelor sau a 
întreprinderilor eligibile pentru indicele de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon, inclusiv:

(h) tipul și sursa datelor de intrare 
utilizate pentru selectarea activelor sau a 
întreprinderilor eligibile pentru indicele de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv asupra mediului, inclusiv:

Or. en
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Amendamentul 213
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) tipul și sursa datelor de intrare 
utilizate pentru selectarea activelor sau a 
întreprinderilor eligibile pentru indicele de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon, inclusiv:

(h) tipul și sursa datelor de intrare 
utilizate pentru selectarea activelor sau a 
întreprinderilor eligibile pentru indicele de 
referință pentru activitățile de tranziție 
climatică, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 214
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) tipul și sursa datelor de intrare 
utilizate pentru selectarea activelor sau a 
întreprinderilor eligibile pentru indicele de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon, inclusiv:

(h) tipul și sursa datelor de intrare 
utilizate pentru selectarea activelor sau a 
întreprinderilor eligibile pentru indicele de 
referință aliniat la Acordul de la Paris:

Or. en

Amendamentul 215
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) tipul și sursa datelor de intrare 
utilizate pentru selectarea activelor sau a 
întreprinderilor eligibile pentru indicele de 
referință pentru activitățile cu impact 

(h) tipul și sursa datelor de intrare 
utilizate pentru selectarea activelor sau a 
întreprinderilor eligibile pentru indicele de 
referință pentru activitățile cu impact 
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scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon, inclusiv:

scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon;

Or. en

Justificare

Aceste cerințe privind prezentarea de informații prevăd în mod efectiv o metodă specifică, 
care în prezent este depășită.

Amendamentul 216
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) emisiile provenite din surse 
controlate de întreprindere;

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste cerințe privind prezentarea de informații prevăd în mod efectiv o metodă specifică, 
care în prezent este depășită.

Amendamentul 217
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) emisiile provenite din surse 
controlate de întreprindere;

eliminat

Or. en

Amendamentul 218
Syed Kamall
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Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) emisiile provenite din surse 
controlate de întreprindere;

(i) emisiile de dioxid de carbon 
generate din surse controlate de 
întreprindere asociate cu activele-suport;

Or. en

Amendamentul 219
Anne Sander

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul i
Regulamentul (UE) 2016/1011
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) emisiile provenite din surse 
controlate de întreprindere;

i) emisiile generate din surse 
controlate de societatea emitentă sau 
specifice activelor-suport;

Or. fr

Amendamentul 220
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) emisiile provenite din consumul de 
electricitate cumpărată, de aburi sau alte 
surse de energie generate în amonte de 
întreprindere;

eliminat

Or. en

Amendamentul 221
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Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) emisiile provenite din consumul de 
electricitate cumpărată, de aburi sau alte 
surse de energie generate în amonte de 
întreprindere;

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste cerințe privind prezentarea de informații prevăd în mod efectiv o metodă specifică, 
care în prezent este depășită.

Amendamentul 222
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) emisiile provenite din consumul de 
electricitate cumpărată, de aburi sau alte 
surse de energie generate în amonte de 
întreprindere;

(ii) emisiile provenite din consumul de 
electricitate cumpărată, de aburi sau alte 
surse de energie generate în amonte de 
întreprindere, asociate cu activele-suport;

Or. en

Amendamentul 223
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) emisiile care sunt o consecință a 
operațiunilor unei întreprinderi, dar care 

eliminat
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nu sunt controlate direct de către 
întreprindere;

Or. en

Amendamentul 224
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) emisiile care sunt o consecință a 
operațiunilor unei întreprinderi, dar care 
nu sunt controlate direct de către 
întreprindere;

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste cerințe privind prezentarea de informații prevăd în mod efectiv o metodă specifică, 
care în prezent este depășită.

Amendamentul 225
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) emisiile care sunt o consecință a 
operațiunilor unei întreprinderi, dar care nu 
sunt controlate direct de către 
întreprindere;

(iii) emisiile care sunt o consecință a 
operațiunilor unei întreprinderi, asociate cu 
activele-suport, dar care nu sunt controlate 
direct de către întreprindere, dacă se 
consideră că acestea se încadrează în 
metodologia de referință;

Or. en

Amendamentul 226
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Anne Sander

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

iii) emisiile care sunt o consecință a 
operațiunilor unei întreprinderi, dar care nu 
sunt controlate direct de către 
întreprindere;

iii) după caz și dacă datele sunt 
disponibile, emisiile care sunt o consecință 
a operațiunilor unei întreprinderi, dar care 
nu sunt controlate direct de către 
întreprindere;

Or. fr

Amendamentul 227
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) emisiile care ar continua să existe 
dacă produsele sau serviciile 
întreprinderii ar fi înlocuite cu mai mulți 
substituenți cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon («reduceri ale emisiilor de dioxid 
de carbon»);

eliminat

Or. en

Amendamentul 228
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) emisiile care ar continua să existe 
dacă produsele sau serviciile 
întreprinderii ar fi înlocuite cu mai mulți 
substituenți cu emisii scăzute de dioxid de 

eliminat
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carbon («reduceri ale emisiilor de dioxid 
de carbon»);

Or. en

Justificare

Aceste cerințe privind prezentarea de informații prevăd în mod efectiv o metodă specifică, 
care în prezent este depășită.

Amendamentul 229
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) emisiile care ar continua să existe 
dacă produsele sau serviciile 
întreprinderii ar fi înlocuite cu mai mulți 
substituenți cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon («reduceri ale emisiilor de dioxid 
de carbon»);

eliminat

Or. en

Amendamentul 230
Anne Sander

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul iv
Regulamentul (UE) 2016/1011
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

iv) emisiile care ar continua să existe 
dacă produsele sau serviciile întreprinderii 
ar fi înlocuite cu mai mulți substituenți cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon 
(«reduceri ale emisiilor de dioxid de 
carbon»);

iv) după caz și dacă datele sunt 
disponibile, emisiile care ar continua să 
existe dacă produsele sau serviciile 
întreprinderii ar fi înlocuite cu mai mulți 
substituenți cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon («reduceri ale emisiilor de dioxid 
de carbon»);
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Or. fr

Amendamentul 231
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) dacă datele de intrare utilizează 
Metodele privind amprenta de mediu a 
produselor și a organizațiilor, astfel cum 
sunt definite la punctul 2 literele (a) și (b) 
din Recomandarea 2013/179/UE a 
Comisiei;

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste cerințe privind prezentarea de informații prevăd în mod efectiv o metodă specifică, 
care în prezent este depășită.

Amendamentul 232
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) dacă datele de intrare utilizează 
Metodele privind amprenta de mediu a 
produselor și a organizațiilor, astfel cum 
sunt definite la punctul 2 literele (a) și (b) 
din Recomandarea 2013/179/UE a 
Comisiei;

eliminat

Or. en

Amendamentul 233
Syed Kamall
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Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) dacă datele de intrare utilizează 
Metodele privind amprenta de mediu a 
produselor și a organizațiilor, astfel cum 
sunt definite la punctul 2 literele (a) și (b) 
din Recomandarea 2013/179/UE a 
Comisiei;

(v) dacă datele de intrare utilizează 
standarde globale precum TCFD (Grupul 
operativ al FSB privind informațiile 
financiare legate de climă);

Or. en

Amendamentul 234
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul v a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) impactul calculat pe baza altor 
indicatori ai economiei circulare, în plus 
față de emisiile de CO2, care urmează să 
fie dezvoltați în conformitate cu 
comunicările Comisiei din 16 ianuarie 
2018 privind un cadru de monitorizare 
pentru economia circulară și din 2 
decembrie 2015 intitulată „Închiderea 
buclei – un plan de acțiune al UE pentru 
economia circulară”, inclusiv alte emisii, 
impactul asupra biodiversității, producția 
de deșeuri, consumul de energie și de 
energie din surse regenerabile, materiile 
prime, apa și utilizarea directă și indirectă 
a terenurilor.

Or. en

Amendamentul 235
Anne Sander

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera h – subpunctul v a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) emisiile presupuse ale 
întreprinderii;

Or. fr

Amendamentul 236
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) expunerea totală legată de 
amprenta de carbon a portofoliului de 
indici și impactul estimat al strategiei 
privind emisiile scăzute de dioxid de 
carbon urmărite de indicele de referință 
asupra atenuării schimbărilor climatice;

(i) în cazul în care indicele de 
referință are un indice «mamă» asociat pe 
baza căruia este ponderat alternativ pe 
baza emisiilor de carbon, diferența în ceea 
ce privește emisiile de carbon dintre
indicele de referință și indicele «mamă»;

Or. en

Amendamentul 237
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) expunerea totală legată de amprenta 
de carbon a portofoliului de indici și 
impactul estimat al strategiei privind 
emisiile scăzute de dioxid de carbon 
urmărite de indicele de referință asupra 
atenuării schimbărilor climatice;

(i) expunerea totală legată de amprenta 
de carbon a portofoliului de indici și 
impactul estimat al strategiei privind 
emisiile scăzute de dioxid de carbon 
urmărite de indicele de referință asupra 
strategiei privind tranziția climatică;

Or. en

Amendamentul 238
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) expunerea totală legată de 
amprenta de carbon a portofoliului de 
indici și impactul estimat al strategiei 
privind emisiile scăzute de dioxid de 
carbon urmărite de indicele de referință
asupra atenuării schimbărilor climatice;

(i) impactul net total asupra mediului 
al portofoliului de indici și impactul 
estimat asupra mediului al strategiei
urmărite de indicele de referință;

Or. en

Amendamentul 239
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) expunerea totală legată de 
amprenta de carbon a portofoliului de 
indici și impactul estimat al strategiei 
privind emisiile scăzute de dioxid de 
carbon urmărite de indicele de referință
asupra atenuării schimbărilor climatice;

(i) impactul estimat asupra atenuării 
schimbărilor climatice și contribuția la 
obiectivele Acordului de la Paris a
strategiei privind emisiile scăzute de dioxid 
de carbon urmărite de indicele de referință;

Or. en

Amendamentul 240
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) expunerea totală legată de 
amprenta de carbon a portofoliului de 
indici și impactul estimat al strategiei 
privind emisiile scăzute de dioxid de 
carbon urmărite de indicele de referință
asupra atenuării schimbărilor climatice;

(i) impactul estimat asupra atenuării 
schimbărilor climatice, astfel cum a fost 
definit de obiectivele Acordului de la 
Paris, al strategiei privind emisiile scăzute 
de dioxid de carbon urmărite de indicele de 
referință;
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Or. en

Amendamentul 241
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) motivarea alegerii unei strategii 
sau a unui obiectiv special bazat pe o 
metodologie privind emisiile scăzute de 
dioxid de carbon și o explicație a 
motivelor pentru care metodologia este 
adecvată pentru calcularea obiectivelor 
privind activitățile cu impact scăzut în 
ceea ce privește emisiile de carbon ale 
indicelui de referință;

(j) motivarea alegerii unei metodologii 
speciale și, după caz, a unei strategii sau a 
unui obiectiv de sustenabilitate și o 
explicație a motivelor pentru care 
metodologia este adecvată pentru 
calcularea impactului asupra mediului și, 
după caz, a strategiilor sau a obiectivelor
de sustenabilitate ale indicelui de referință;

Or. en

Amendamentul 242
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) motivarea alegerii unei strategii sau 
a unui obiectiv special bazat pe o 
metodologie privind emisiile scăzute de 
dioxid de carbon și o explicație a motivelor 
pentru care metodologia este adecvată 
pentru calcularea obiectivelor privind 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon ale indicelui de 
referință;

(j) motivarea alegerii unei strategii sau 
a unui obiectiv special bazat pe o 
metodologie privind emisiile scăzute de 
dioxid de carbon și o explicație a modului 
în care metodologia este aliniată la 
această strategie sau la acest obiectiv;

Or. en

Amendamentul 243
Matt Carthy
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Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) motivarea alegerii unei strategii sau 
a unui obiectiv special bazat pe o 
metodologie privind emisiile scăzute de 
dioxid de carbon și o explicație a motivelor 
pentru care metodologia este adecvată 
pentru calcularea obiectivelor privind 
activitățile cu impact scăzut în ceea ce 
privește emisiile de carbon ale indicelui de 
referință;

(j) motivarea alegerii unei strategii sau 
a unui obiectiv special bazat pe o 
metodologie privind emisiile scăzute de 
dioxid de carbon și o explicație a motivelor 
pentru care metodologia este adecvată 
pentru calcularea obiectivelor aliniate la 
Acordul de la Paris ale indicelui de 
referință;

Or. en

Amendamentul 244
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) procedura de reexaminare internă 
și de aprobare a unei anumite 
metodologii, precum și frecvența acestei 
reexaminări interne.

eliminat

Or. en

Justificare

Redundant, deoarece acest lucru a fost deja impus de articolul 13 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul privind indicii financiari de referință.

Amendamentul 245
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1a. Atunci când se divulgă elementele 
menționate mai sus, administratorul 
indicilor de referință nu va trebui să 
dezvăluie informații confidențiale sau 
care fac obiectul unui drept de 
proprietate.

Or. en

Amendamentul 246
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia aplicabilă indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere reformularea alineatului 1 din anexă, nu mai este necesar să se includă 
ambii indici de referință.

Amendamentul 247
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia aplicabilă indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Metodologia suplimentară aplicabilă 
indicilor de referință pentru activitățile cu 
impact pozitiv asupra mediului

Or. en
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Amendamentul 248
Neena Gill

Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia aplicabilă indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Metodologia aplicabilă indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
negativ în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Or. en

Amendamentul 249
Lieve Wierinck

Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia aplicabilă indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Metodologia aplicabilă indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
negativ în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Or. en

Amendamentul 250
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia aplicabilă indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Informarea cu privire la indicii de 
referință pentru activitățile de tranziție 
climatică

Or. en
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Amendamentul 251
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia aplicabilă indicilor de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon

Metodologia aplicabilă indicilor de 
referință pentru activitățile de tranziție 
climatică

Or. en

Amendamentul 252
Syed Kamall

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon, pe lângă obligațiile aplicabile 
administratorului indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în 
ceea ce privește emisiile de carbon, 
prezintă informații cu privire la impactul 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon asupra fiecărui activ-suport inclus 
în indicele de referință și precizează 
formula sau calculul utilizat pentru a 
determina dacă reducerile emisiilor de 
dioxid de carbon depășesc amprenta de 
carbon a activului de investiții sau a 
întreprinderii («raportul referitor la 
impactul pozitiv în ceea ce privește 
emisiile de carbon»).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 253
Matt Carthy

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon, pe lângă obligațiile aplicabile 
administratorului indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon, prezintă 
informații cu privire la impactul pozitiv în 
ceea ce privește emisiile de carbon asupra 
fiecărui activ-suport inclus în indicele de 
referință și precizează formula sau 
calculul utilizat pentru a determina dacă 
reducerile emisiilor de dioxid de carbon 
depășesc amprenta de carbon a activului 
de investiții sau a întreprinderii («raportul 
referitor la impactul pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon»).

2. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile de tranziție 
climatică, pe lângă obligațiile aplicabile 
administratorului indicelui de referință 
aliniat la Acordul de la Paris, prezintă 
informații cu privire la obiectivul științific 
măsurabil și cu termen precis, precum și 
legătura cu planul de punere în aplicare 
aferent și raportul anual privind 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
atingerea obiectivului, pentru fiecare
activ-suport inclus în indicele de referință 
și precizează cadrul metodologic științific 
și modalitatea de decarbonizare selectate 
pentru indicele de referință; indicatorii și 
pragurile aferente utilizate pentru a 
selecta, a pondera și a exclude activitățile 
economice în conformitate cu modalitatea 
de decarbonizare, precum și pentru a 
evalua expunerea activelor-suport la 
astfel de activități economice;

Or. en

Amendamentul 254
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon, pe lângă obligațiile aplicabile 
administratorului indicelui de referință
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon, prezintă 

2. Pe lângă obligațiile aplicabile 
administratorului indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon, 
administratorii indicilor de referință 
pentru activitățile de tranziție climatică 
trebuie să prezinte, pentru fiecare activ 
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informații cu privire la impactul pozitiv în 
ceea ce privește emisiile de carbon asupra 
fiecărui activ-suport inclus în indicele de 
referință și precizează formula sau 
calculul utilizat pentru a determina dacă 
reducerile emisiilor de dioxid de carbon 
depășesc amprenta de carbon a activului 
de investiții sau a întreprinderii («raportul 
referitor la impactul pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon»).

inclus în indicele de referință, obiectivele 
măsurabile și cu termen precis, precum și 
detalii cu privire la planurile de 
decarbonizare ale emitenților de active și 
rapoartele lor anuale privind progresele 
înregistrate. Administratorii prezintă, de 
asemenea, informații privind cadrul lor 
metodologic și modul de decarbonizare 
selectate pentru indicele de referință, 
precum și indicatorii și pragurile utilizate 
pentru a selecta, a pondera și a exclude 
activitățile economice în conformitate cu 
modul de decarbonizare și pentru a 
evalua expunerea activelor-suport la 
astfel de activități economice.

Or. en

Amendamentul 255
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon, pe lângă obligațiile aplicabile 
administratorului indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în 
ceea ce privește emisiile de carbon, 
prezintă informații cu privire la impactul 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon asupra fiecărui activ-suport inclus 
în indicele de referință și precizează 
formula sau calculul utilizat pentru a 
determina dacă reducerile emisiilor de 
dioxid de carbon depășesc amprenta de 
carbon a activului de investiții sau a 
întreprinderii («raportul referitor la 
impactul pozitiv în ceea ce privește 
emisiile de carbon»).

2. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv, pe lângă obligațiile menționate 
mai sus, prezintă informații cu privire la 
impactul pozitiv asupra mediului pentru 
fiecare activ-suport inclus în indicele de 
referință și precizează formula sau calculul 
utilizat pentru a determina impactul net.

Or. en
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Amendamentul 256
Neena Gill

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon, pe lângă obligațiile aplicabile 
administratorului indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon, prezintă 
informații cu privire la impactul pozitiv în 
ceea ce privește emisiile de carbon asupra 
fiecărui activ-suport inclus în indicele de 
referință și precizează formula sau calculul 
utilizat pentru a determina dacă reducerile 
emisiilor de dioxid de carbon depășesc 
amprenta de carbon a activului de investiții 
sau a întreprinderii («raportul referitor la 
impactul pozitiv în ceea ce privește emisiile 
de carbon»).

2. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
negativ în ceea ce privește emisiile de 
carbon, pe lângă obligațiile aplicabile 
administratorului indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon, prezintă 
informații cu privire la impactul în ceea ce 
privește emisiile de carbon asupra fiecărui 
activ-suport inclus în indicele de referință 
și precizează formula sau calculul utilizat 
pentru a determina dacă reducerile 
emisiilor de dioxid de carbon depășesc 
amprenta de carbon a activului de investiții 
sau a întreprinderii («raportul referitor la 
impactul negativ în ceea ce privește 
emisiile de carbon»).

Or. en

Amendamentul 257
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon, pe lângă obligațiile aplicabile 
administratorului indicelui de referință 
pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon, prezintă 
informații cu privire la impactul pozitiv în 
ceea ce privește emisiile de carbon asupra 

2. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
negativ în ceea ce privește emisiile de 
carbon, pe lângă obligațiile aplicabile 
administratorului indicelui de referință 
pentru activitățile de tranziție climatică, 
prezintă informații cu privire la impactul 
negativ în ceea ce privește emisiile de 
carbon la nivelul portofoliului și 
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fiecărui activ-suport inclus în indicele de 
referință și precizează formula sau calculul 
utilizat pentru a determina dacă reducerile 
emisiilor de dioxid de carbon depășesc 
amprenta de carbon a activului de investiții 
sau a întreprinderii («raportul referitor la 
impactul pozitiv în ceea ce privește emisiile 
de carbon»).

precizează formula sau calculul utilizat 
pentru a determina dacă reducerile 
emisiilor de dioxid de carbon depășesc 
amprenta de carbon a activului de investiții 
sau a întreprinderii («raportul referitor la 
impactul negativ în ceea ce privește 
emisiile de carbon»).

Or. en

Amendamentul 258
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Administratorul unui indice de 
referință pentru activitățile cu impact 
negativ în ceea ce privește emisiile de 
carbon trebuie să documenteze și să facă 
publică orice metodologie utilizată pentru 
calcularea emisiilor care ar continua să 
existe în cazul în care produsele sau 
serviciile întreprinderii ar fi înlocuite de 
mai multe substitute ale emisiilor de 
dioxid de carbon („reduceri ale 
emisiilor”) și valoarea corespunzătoare a 
reducerilor de emisii;

Or. en

Amendamentul 259
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Administratorii de indici de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 

eliminat
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carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon adoptă și fac publice pentru 
utilizatori procedurile și raționamentele 
care stau la baza oricărei propuneri de 
modificare substanțială a metodologiei 
lor. Aceste proceduri trebuie să fie în 
concordanță cu obiectivul imperativ 
potrivit căruia calculele indicelui de 
referință trebuie să respecte în 
permanență obiectivele privind impactul 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și impactul pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon. Aceste 
proceduri prevăd:

(a) notificarea prealabilă într-un termen 
clar, care le oferă utilizatorilor suficiente 
posibilități de a analiza și de a formula 
observații cu privire la impactul acestor 
propuneri de modificări, având în vedere 
aprecierea administratorilor cu privire la 
circumstanțele globale;

(b) posibilitatea utilizatorilor de a formula 
observații cu privire la aceste modificări și 
a administratorilor de a răspunde la 
aceste observații, acestea fiind accesibile 
tuturor utilizatorilor de pe piață după 
perioada de consultare, cu excepția 
cazului în care persoana care a formulat 
observația a solicitat confidențialitatea.

Or. en

Justificare

Aceste proceduri sunt efectiv echivalente și parțial preluate cuvânt cu cuvânt de la articolul 
13 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 2016/1011.

Amendamentul 260
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3. Administratorii de indici de 
referință pentru activitățile cu impact
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon adoptă și fac publice pentru 
utilizatori procedurile și raționamentele 
care stau la baza oricărei propuneri de 
modificare substanțială a metodologiei lor. 
Aceste proceduri trebuie să fie în 
concordanță cu obiectivul imperativ 
potrivit căruia calculele indicelui de 
referință trebuie să respecte în permanență 
obiectivele privind impactul scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și impactul 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon. Aceste proceduri prevăd:

3. Administratorii de indici de 
referință pentru activitățile de tranziție 
climatică și cu impact negativ în ceea ce 
privește emisiile de carbon adoptă și fac 
publice pentru utilizatori procedurile și 
raționamentele care stau la baza oricărei 
propuneri de modificare substanțială a 
metodologiei lor. Aceste proceduri trebuie 
să fie în concordanță cu obiectivul 
imperativ potrivit căruia calculele indicelui 
de referință trebuie să respecte în 
permanență obiectivele privind impactul 
scăzut în ceea ce privește gazele cu efect 
de seră, emisiile de carbon sau impactul 
negativ în ceea ce privește emisiile de 
carbon. Aceste proceduri prevăd:

Or. en

Amendamentul 261
Neena Gill

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Administratorii de indici de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon adoptă și fac publice pentru 
utilizatori procedurile și raționamentele 
care stau la baza oricărei propuneri de 
modificare substanțială a metodologiei lor. 
Aceste proceduri trebuie să fie în 
concordanță cu obiectivul imperativ 
potrivit căruia calculele indicelui de 
referință trebuie să respecte în permanență 
obiectivele privind impactul scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și impactul 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon. Aceste proceduri prevăd:

3. Administratorii de indici de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și pentru activitățile cu impact 
negativ în ceea ce privește emisiile de 
carbon adoptă și fac publice pentru 
utilizatori procedurile și raționamentele 
care stau la baza oricărei propuneri de 
modificare substanțială a metodologiei lor. 
Aceste proceduri trebuie să fie în 
concordanță cu obiectivul imperativ 
potrivit căruia calculele indicelui de 
referință trebuie să respecte în permanență 
obiectivele privind impactul scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon sau impactul 
negativ în ceea ce privește emisiile de 
carbon. Aceste proceduri prevăd:

Or. en
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Amendamentul 262
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Administratorii de indici de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon adoptă și fac publice pentru 
utilizatori procedurile și raționamentele 
care stau la baza oricărei propuneri de 
modificare substanțială a metodologiei lor. 
Aceste proceduri trebuie să fie în 
concordanță cu obiectivul imperativ 
potrivit căruia calculele indicelui de 
referință trebuie să respecte în permanență 
obiectivele privind impactul scăzut în ceea 
ce privește emisiile de carbon și impactul 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon. Aceste proceduri prevăd:

3. Administratorii de indici de 
referință pentru activitățile impact pozitiv 
adoptă și fac publice pentru utilizatori 
procedurile și raționamentele care stau la 
baza oricărei propuneri de modificare 
substanțială a metodologiei lor. Aceste
proceduri trebuie să fie în concordanță cu 
obiectivul imperativ potrivit căruia 
calculele indicelui de referință trebuie să 
respecte în permanență obiectivele privind 
sustenabilitatea sau impactul pozitiv 
asupra mediului. Aceste proceduri prevăd:

Or. en

Amendamentul 263
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Administratorii de indici de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon își examinează în mod regulat 
metodologiile pentru a se asigura că 
reflectă în mod fiabil obiectivele relevante 
privind impactul scăzut în ceea ce privește 

4. Administratorii de indici de 
referință pentru activitățile de tranziție 
climatică și pentru activitățile cu impact 
negativ în ceea ce privește emisiile de 
carbon își examinează în mod regulat 
metodologiile pentru a se asigura că 
reflectă în mod fiabil obiectivele relevante 
privind emisiile reduse de gaze cu efect de 
seră, impactul scăzut în ceea ce privește 
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emisiile de carbon sau impactul pozitiv în 
ceea ce privește emisiile de carbon și 
prevăd o procedură pentru luarea în 
considerare a opiniilor utilizatorilor 
relevanți.”.

emisiile de carbon sau impactul negativ în 
ceea ce privește emisiile de carbon și 
prevăd o procedură pentru luarea în 
considerare a opiniilor utilizatorilor 
relevanți.”.

Or. en

Amendamentul 264
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Administratorii de indici de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon își examinează în mod regulat 
metodologiile pentru a se asigura că 
reflectă în mod fiabil obiectivele relevante 
privind impactul scăzut în ceea ce privește 
emisiile de carbon sau impactul pozitiv în 
ceea ce privește emisiile de carbon și 
prevăd o procedură pentru luarea în 
considerare a opiniilor utilizatorilor 
relevanți.”.

4. Administratorii de indici de 
referință pentru activitățile cu impact 
pozitiv își examinează în mod regulat 
metodologiile pentru a se asigura că
reflectă în mod fiabil obiectivele declarate
și prevăd o procedură pentru luarea în 
considerare a opiniilor utilizatorilor 
relevanți.”.

Or. en

Amendamentul 265
Neena Gill

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Administratorii de indici de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și pentru activitățile cu impact 

4. Administratorii de indici de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și pentru activitățile cu impact 
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pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon își examinează în mod regulat 
metodologiile pentru a se asigura că 
reflectă în mod fiabil obiectivele relevante 
privind impactul scăzut în ceea ce privește 
emisiile de carbon sau impactul pozitiv în 
ceea ce privește emisiile de carbon și 
prevăd o procedură pentru luarea în 
considerare a opiniilor utilizatorilor 
relevanți.”.

negativ în ceea ce privește emisiile de 
carbon își examinează în mod regulat 
metodologiile pentru a se asigura că 
reflectă în mod fiabil obiectivele relevante 
privind impactul scăzut în ceea ce privește 
emisiile de carbon sau impactul negativ în 
ceea ce privește emisiile de carbon și 
prevăd o procedură pentru luarea în 
considerare a opiniilor utilizatorilor 
relevanți.”.

Or. en

Amendamentul 266
Molly Scott Cato

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Administratorii de indici de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și pentru activitățile cu impact 
pozitiv în ceea ce privește emisiile de 
carbon își examinează în mod regulat 
metodologiile pentru a se asigura că 
reflectă în mod fiabil obiectivele relevante 
privind impactul scăzut în ceea ce privește 
emisiile de carbon sau impactul pozitiv în 
ceea ce privește emisiile de carbon și 
prevăd o procedură pentru luarea în 
considerare a opiniilor utilizatorilor 
relevanți.”.

4. Administratorii de indici de 
referință pentru activitățile cu impact 
scăzut în ceea ce privește emisiile de 
carbon și pentru activitățile de tranziție 
climatică își examinează metodologiile cel 
puțin anual pentru a se asigura că reflectă 
în mod fiabil obiectivele relevante privind 
impactul scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon sau activitățile de tranziție 
climatică și prevăd o procedură pentru 
luarea în considerare a opiniilor tuturor
utilizatorilor relevanți.”.

Or. en

Justificare

Acest amendament aliniază textul cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul 2016/1011. 
Acesta clarifică, de asemenea, faptul că administratorii trebuie să ia în considerare punctele 
de vedere ale tuturor utilizatorilor relevanți, nu doar pe cele ale unui grup restrâns.
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