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Ändringsförslag 26
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Avdelning I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av förordning (EU) 2016/1011 
avseende referensvärden för
koldioxidsnåla investeringar och för 
klimatpositiva investeringar
(Text av betydelse för EES)

Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av förordning (EU) 2016/1011 
avseende integrering av 
hållbarhetsindikatorer i metodiken för
referensvärden och avseende
referensvärden för klimatpositiva 
investeringar
(Text av betydelse för EES)

Or. en

Ändringsförslag 27
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Avdelning I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av förordning (EU) 2016/1011 
avseende referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar och för
klimatpositiva investeringar
(Text av betydelse för EES)

Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av förordning (EU) 2016/1011 
avseende referensvärden för investeringar 
med klimatomställning och för
klimatnegativa investeringar
(Text av betydelse för EES)

Or. en

Ändringsförslag 28
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Avdelning I
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av förordning (EU) 2016/1011 
avseende referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar och för klimatpositiva 
investeringar
(Text av betydelse för EES)

Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av förordning (EU) 2016/1011 
avseende referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar och för investeringar med 
klimatomställning
(Text av betydelse för EES)

Or. en

Ändringsförslag 29
Matt Carthy

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den 8 oktober 2018 offentliggjorde 
IPCC sin särskilda rapport med titeln 
Global Warming of 1.5°C (”Global 
uppvärmning på 1,5 °C”), där man 
varnade för de extrema riskerna med att 
nå en global uppvärmning på 2 °C över 
förindustriell nivå och efterlyste en 
begränsning av den globala 
uppvärmningen till 1,5 °C, och 
konstaterade att detta skulle kräva 
”snabba, långtgående och tidigare 
oöverträffade förändringar i samhällets 
alla aspekter”.

Or. en

Ändringsförslag 30
Matt Carthy

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(2b) Unionen bör lyfta fram 
slutsatserna i IPCC:s särskilda rapport 
om global uppvärmning på 1,5 °C som det 
främsta vetenskapliga bidraget till 
konferensen om klimatförändringar i 
Katowice i Polen i december, där 
Parisavtalet ska ses över.

Or. en

Ändringsförslag 31
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/101130 fastställer 
enhetliga regler för referensvärden i 
unionen och omfattar olika typer av 
referensvärden. Koldioxidsnåla 
investeringsstrategier blir allt vanligare och 
investerarna använder i allt högre grad 
referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar för att mäta sina 
investeringsportföljers resultat.

(7) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/101130 fastställer 
enhetliga regler för referensvärden i 
unionen och omfattar olika typer av 
referensvärden baserat på deras 
egenskaper, sårbarheter och risker. 
Koldioxidsnåla investeringsstrategier blir 
allt vanligare och investerarna använder i 
allt högre grad referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar för att mäta 
sina investeringsportföljers resultat.

_________________ _________________

30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 
2016 om index som används som 
referensvärden för finansiella instrument 
och finansiella avtal eller för att mäta 
investeringsfonders resultat, och om 
ändring av direktiven 2008/48/EG och 
2014/17/EU och förordning (EU) nr 
596/2014 (EUT L 171, 29.6.2016, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 
2016 om index som används som 
referensvärden för finansiella instrument 
och finansiella avtal eller för att mäta 
investeringsfonders resultat, och om 
ändring av direktiven 2008/48/EG och 
2014/17/EU och förordning (EU) nr 
596/2014 (EUT L 171, 29.6.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 32
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/101130 fastställer 
enhetliga regler för referensvärden i 
unionen och omfattar olika typer av 
referensvärden. Koldioxidsnåla
investeringsstrategier blir allt vanligare och 
investerarna använder i allt högre grad 
referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar för att mäta sina 
investeringsportföljers resultat.

(7) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/101130 fastställer 
enhetliga regler för referensvärden i 
unionen och omfattar olika typer av 
referensvärden. Hållbara
investeringsstrategier blir allt vanligare och 
investerarna använder i allt högre grad 
referensvärden för investeringar för att 
mäta sina investeringsportföljers resultat.

_________________ _________________

30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 
2016 om index som används som 
referensvärden för finansiella instrument 
och finansiella avtal eller för att mäta 
investeringsfonders resultat, och om 
ändring av direktiven 2008/48/EG och 
2014/17/EU och förordning (EU) nr 
596/2014 (EUT L 171, 29.6.2016, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 
2016 om index som används som 
referensvärden för finansiella instrument 
och finansiella avtal eller för att mäta 
investeringsfonders resultat, och om 
ändring av direktiven 2008/48/EG och
2014/17/EU och förordning (EU) nr 
596/2014 (EUT L 171, 29.6.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 33
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det finns för närvarande en rad 
olika index som fungerar som index för 
koldioxidsnåla investeringar. De används 
som referensvärden för 
investeringsportföljer och -produkter som 
säljs över gränserna. Kvaliteten och 
integriteten hos referensvärdena för 
koldioxidsnåla investeringar påverkar den 
inre marknadens effektiva funktion för en 

(8) Det finns för närvarande en rad 
olika index som fungerar som index för 
koldioxidsnåla eller hållbara investeringar. 
De används som referensvärden för 
investeringsportföljer och -produkter som 
säljs över gränserna. Kvaliteten och 
integriteten hos referensvärdena för 
investeringar påverkar den inre 
marknadens effektiva funktion för en rad 
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rad olika individuella och kollektiva 
investeringsportföljer. Många index för 
koldioxidsnåla investeringar som används 
för att mäta investeringsportföljers resultat, 
särskilt för separerade placeringskonton 
och företag för kollektiva investeringar, 
tillhandahålls i en viss medlemsstat men 
används av portfölj- och kapitalförvaltare i 
andra medlemsstater. Portfölj- och 
kapitalförvaltare säkrar dessutom ofta sina 
klimatexponeringsrisker med hjälp av 
referensvärden som konstrueras i andra 
medlemsstater.

olika individuella och kollektiva 
investeringsportföljer. Många index för 
koldioxidsnåla och hållbara investeringar 
som används för att mäta 
investeringsportföljers resultat, särskilt för 
separerade placeringskonton och företag 
för kollektiva investeringar, tillhandahålls i 
en viss medlemsstat men används av 
portfölj- och kapitalförvaltare i andra 
medlemsstater. Portfölj- och 
kapitalförvaltare säkrar dessutom ofta sina 
klimatexponerings- och miljörisker med 
hjälp av referensvärden som konstrueras i 
andra medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 34
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Olika kategorier av index för 
koldioxidsnåla investeringar, med olika 
hög ambitionsgrad, har dykt upp på 
marknaden. Vissa referensvärden går ut 
på att minska koldioxidavtrycket från en 
standardinvesteringsportfölj, medan 
andra går ut på att enbart ta med 
tillgångar som bidrar till att uppnå 
klimatmålet på två grader enligt 
Parisavtalet. Trots att dessa referensvärden 
bygger på olika mål och strategier 
marknadsförs de gemensamt som gröna
referensvärden.

(9) Olika kategorier av index för 
hållbara investeringar, med olika hög 
ambitionsgrad, har dykt upp på marknaden. 
Trots att dessa referensvärden bygger på 
olika mål och strategier marknadsförs de 
gemensamt som referensvärden för 
hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 35
Syed Kamall

Förslag till förordning
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Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Olika kategorier av index för 
koldioxidsnåla investeringar, med olika 
hög ambitionsgrad, har dykt upp på 
marknaden. Vissa referensvärden går ut på 
att minska koldioxidavtrycket från en 
standardinvesteringsportfölj, medan andra 
går ut på att enbart ta med tillgångar som 
bidrar till att uppnå klimatmålet på två 
grader enligt Parisavtalet. Trots att dessa 
referensvärden bygger på olika mål och 
strategier marknadsförs de gemensamt som 
gröna referensvärden.

(9) Olika kategorier av index för 
koldioxidsnåla investeringar, med olika 
hög ambitionsgrad, har dykt upp på 
marknaden. Vissa referensvärden går ut på 
att minska koldioxidavtrycket från en 
standardinvesteringsportfölj, medan andra 
går ut på att enbart ta med tillgångar som 
bidrar till att uppnå klimatmålet på två 
grader enligt Parisavtalet. Trots att dessa 
referensvärden bygger på olika mål och 
strategier marknadsförs många av dem
gemensamt som gröna referensvärden.

Or. en

Ändringsförslag 36
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Om referensvärden fastställs med 
hjälp av olika metoder leder detta till en 
fragmentering av den inre marknaden, 
eftersom det inte blir tydligt för 
användarna om ett visst index för 
koldioxidsnåla investeringar är ett 
referensvärde som ligger i linje med 
tvågradersmålet eller endast ett 
referensvärde som syftar till att minska 
koldioxidavtrycket i en standardportfölj. 
För att förhindra att administratörer 
eventuellt gör illegitima utfästelser om 
hur klimatvänliga deras referensvärden 
är, kommer medlemsstaterna sannolikt att 
anta olika bestämmelser för att undvika 
osäkerhet och tveksamhet hos 
investerarna vad gäller målen och 
ambitionsnivån för olika typer av index 
som utges för att vara gröna, och som 
används som referensvärden för 

(10) Om referensvärden fastställs med 
hjälp av olika metoder kan detta leda till 
en fragmentering av den inre marknaden, 
eftersom det inte blir tydligt för 
användarna om ett visst index för 
koldioxidsnåla investeringar är ett 
referensvärde som ligger i linje med 
tvågradersmålet eller endast ett 
referensvärde som syftar till att minska 
koldioxidavtrycket i en standardportfölj.
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koldioxidsnåla investeringsportföljer.

Or. en

Motivering

Båda typerna av referensvärden är legitima referensvärden och bör framställas som sådana.

Ändringsförslag 37
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Om referensvärden fastställs med 
hjälp av olika metoder leder detta till en 
fragmentering av den inre marknaden, 
eftersom det inte blir tydligt för 
användarna om ett visst index för 
koldioxidsnåla investeringar är ett 
referensvärde som ligger i linje med 
tvågradersmålet eller endast ett 
referensvärde som syftar till att minska 
koldioxidavtrycket i en standardportfölj. 
För att förhindra att administratörer 
eventuellt gör illegitima utfästelser om hur 
klimatvänliga deras referensvärden är, 
kommer medlemsstaterna sannolikt att
anta olika bestämmelser för att undvika 
osäkerhet och tveksamhet hos investerarna 
vad gäller målen och ambitionsnivån för 
olika typer av index som utges för att vara 
gröna, och som används som 
referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringsportföljer.

(10) Om referensvärden fastställs med 
hjälp av olika metoder leder detta till en 
fragmentering av den inre marknaden, 
eftersom det inte blir tydligt för 
användarna om ett visst index för 
koldioxidsnåla investeringar är ett 
referensvärde som ligger i linje med 
tvågradersmålet eller endast ett 
referensvärde som syftar till att minska 
koldioxidavtrycket i en standardportfölj. 
För att förhindra att administratörer 
eventuellt gör illegitima utfästelser om hur 
klimatvänliga deras referensvärden är, kan
medlemsstaterna anta olika bestämmelser 
för att undvika osäkerhet och tveksamhet 
hos investerarna vad gäller målen och 
ambitionsnivån för olika typer av index 
som utges för att vara gröna, och som 
används som referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringsportföljer.

Or. en

Ändringsförslag 38
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Om referensvärden fastställs med 
hjälp av olika metoder leder detta till en 
fragmentering av den inre marknaden, 
eftersom det inte blir tydligt för 
användarna om ett visst index för 
koldioxidsnåla investeringar är ett 
referensvärde som ligger i linje med 
tvågradersmålet eller endast ett 
referensvärde som syftar till att minska 
koldioxidavtrycket i en standardportfölj. 
För att förhindra att administratörer 
eventuellt gör illegitima utfästelser om hur 
klimatvänliga deras referensvärden är, 
kommer medlemsstaterna sannolikt att
anta olika bestämmelser för att undvika 
osäkerhet och tveksamhet hos investerarna 
vad gäller målen och ambitionsnivån för 
olika typer av index som utges för att vara 
gröna, och som används som 
referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringsportföljer.

(10) Om referensvärden fastställs med 
hjälp av olika metoder leder detta till en 
fragmentering av den inre marknaden, 
eftersom det inte blir tydligt för 
användarna om ett visst index för 
koldioxidsnåla investeringar är ett 
referensvärde som ligger i linje med 
tvågradersmålet eller endast ett 
referensvärde som syftar till att minska 
koldioxidavtrycket i en standardportfölj. 
För att förhindra att administratörer 
eventuellt gör illegitima utfästelser om hur 
klimatvänliga deras referensvärden är, 
skulle medlemsstaterna kunna anta olika 
bestämmelser för att undvika osäkerhet och 
tveksamhet hos investerarna vad gäller 
målen och ambitionsnivån för olika typer 
av index som utges för att vara gröna, och 
som används som referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringsportföljer.

Or. en

Ändringsförslag 39
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Som kommissionens högnivågrupp 
för hållbar finansiering har kommit fram 
till behöver referensvärden anpassas 
bättre efter hållbarhet och återspegla hur 
exponerade de är för hållbarhetsrisker. 
Investerare behöver jämförbar och 
heltäckande information beträffande 
miljörisker och miljöeffekter för att 
bedöma sina portföljer efter mer än 
klimatexponering. Ett snävt fokus på 
klimatexponering skulle kunna få 
negativa spridningseffekter genom att 
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investeringsflödena omdirigeras till mål 
som medför andra miljörisker. Därför bör 
referensvärdesadministratörer bedöma 
och redovisa i vilken utsträckning hänsyn 
till hållbarheten (för miljö, samhälle och 
bolagsstyrning) återspeglas i 
referensvärdesmetoden.

Or. en

Ändringsförslag 40
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Alla referensvärdesadministratörer 
bör införliva viktiga indikatorer på 
resurseffektivitet i sina 
referensvärdesmetoder, som utöver 
koldioxidutsläpp omfattar andra utsläpp, 
konsekvenser för biologisk mångfald, 
avfallsproduktion, energiförbrukning, 
förnybar energi, råvaror, vatten samt 
direkt och indirekt markanvändning, och 
som ska tas fram i enlighet med 
kommissionens meddelanden av den 16 
januari 2018 om en övervakningsram för 
den cirkulära ekonomin och av den 2 
december 2015 med titeln Att sluta 
kretsloppet – en EU-handlingsplan för 
den cirkulära ekonomin och 
Europaparlamentets resolution av den 9 
juli 2015 om resurseffektivitet: på väg mot 
ett kretsloppssamhälle (2014/2208(INI)).

Or. en

Ändringsförslag 41
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 10c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10c) Som föreslagits av kommissionens 
högnivågrupp för hållbar finansiering, 
bör den europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) inkludera 
referenser till miljö, samhällsansvar och 
bolagsstyrning i sin vägledning om 
”referensvärdesdeklarationen”. Esma 
bör, tillsammans med European 
Financial Reporting Advisory Group 
(Efrag), ta fram vägledning för 
referensvärdesadministratörer för att 
införliva indikatorer på hållbarhet och 
cirkulär ekonomi i 
referensvärdesmetoderna.

Or. en

Ändringsförslag 42
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Utan en harmoniserad ram för att 
säkerställa tillförlitlighet och integritet hos 
de viktigaste typerna av referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar som används 
för enskilda eller kollektiva 
investeringsportföljer, är det sannolikt att 
olika behandling i olika medlemsstater 
kommer att skapa hinder för en smidigt 
fungerande inre marknad.

(11) Utan en harmoniserad ram för att 
säkerställa tillförlitlighet och integritet hos 
de referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar som används för enskilda 
eller kollektiva investeringsportföljer, är 
det sannolikt att olika behandling i olika 
medlemsstater kommer att skapa hinder för 
en smidigt fungerande inre marknad.

Or. en

Ändringsförslag 43
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Utan en harmoniserad ram för att 
säkerställa tillförlitlighet och integritet hos 
de viktigaste typerna av referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar som används 
för enskilda eller kollektiva 
investeringsportföljer, är det sannolikt att
olika behandling i olika medlemsstater 
kommer att skapa hinder för en smidigt 
fungerande inre marknad.

(11) Utan en harmoniserad ram för att 
säkerställa tillförlitlighet och integritet hos 
de viktigaste typerna av referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar som används 
för enskilda eller kollektiva 
investeringsportföljer, skulle olika 
behandling i olika medlemsstater kunna
skapa hinder för en smidigt fungerande 
inre marknad.

Or. en

Ändringsförslag 44
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att den inre marknaden ska 
fortsätta att fungera korrekt, för att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för 
dess funktion, och för att säkerställa en hög 
nivå av konsument- och investerarskydd är 
det därför lämpligt att anpassa förordning 
(EU) 2016/1011 för att fastställa en rättslig 
ram för harmoniserade referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar på unionsnivå.

(12) För att den inre marknaden ska 
fortsätta att fungera korrekt, för att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för 
dess funktion, och för att säkerställa en hög 
nivå av konsument- och investerarskydd är 
det därför lämpligt att anpassa förordning 
(EU) 2016/1011 för att fastställa en rättslig 
ram för harmoniserade referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar eller 
klimatomställning på unionsnivå. Att 
erbjuda referensvärden för investeringar 
med klimatomställning eller 
klimatnegativa investeringar är upp till 
referensvärdeskonstruktörerna och ska 
inte påverka deras möjlighet att ta fram 
andra referensvärden som mäter eller tar 
hänsyn till koldioxidavtrycket.

Or. en

Ändringsförslag 45
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att den inre marknaden ska 
fortsätta att fungera korrekt, för att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för 
dess funktion, och för att säkerställa en hög 
nivå av konsument- och investerarskydd är 
det därför lämpligt att anpassa förordning 
(EU) 2016/1011 för att fastställa en rättslig 
ram för harmoniserade referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar på unionsnivå.

(12) För att den inre marknaden ska 
fortsätta att fungera korrekt, för att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för 
dess funktion, och för att säkerställa en hög 
nivå av konsument- och investerarskydd är 
det därför lämpligt att anpassa förordning 
(EU) 2016/1011 för att fastställa en rättslig 
ram för harmoniserade referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar på unionsnivå. 
Denna nya rättsliga ram för 
referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar ska dock inte tillämpas på 
någon annan typ av referensvärde.

Or. en

Ändringsförslag 46
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att den inre marknaden ska 
fortsätta att fungera korrekt, för att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för 
dess funktion, och för att säkerställa en hög 
nivå av konsument- och investerarskydd är 
det därför lämpligt att anpassa förordning 
(EU) 2016/1011 för att fastställa en rättslig 
ram för harmoniserade referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar på 
unionsnivå.

(12) För att den inre marknaden ska 
fortsätta att fungera korrekt, för att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för 
dess funktion, och för att säkerställa en hög 
nivå av konsument- och investerarskydd är 
det därför lämpligt att anpassa förordning 
(EU) 2016/1011 för att fastställa en rättslig 
ram för att integrera indikatorer för 
cirkulär ekonomi i 
referensvärdesmetoderna på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 47
Syed Kamall
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Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att den inre marknaden ska 
fortsätta att fungera korrekt, för att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för 
dess funktion, och för att säkerställa en hög 
nivå av konsument- och investerarskydd är 
det därför lämpligt att anpassa förordning 
(EU) 2016/1011 för att fastställa en rättslig 
ram för harmoniserade referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar på unionsnivå.

(12) För att den inre marknaden ska 
fortsätta att fungera korrekt till förmån för 
slutinvesteraren, för att ytterligare 
förbättra förutsättningarna för dess 
funktion, och för att säkerställa en hög nivå 
av konsument- och investerarskydd är det 
därför lämpligt att anpassa förordning (EU) 
2016/1011 för att fastställa en rättslig ram 
för harmoniserade referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 48
Paul Tang

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att den inre marknaden ska 
fortsätta att fungera korrekt, för att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för 
dess funktion, och för att säkerställa en hög 
nivå av konsument- och investerarskydd är 
det därför lämpligt att anpassa förordning 
(EU) 2016/1011 för att fastställa en rättslig 
ram för harmoniserade referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar på unionsnivå.

(12) För att den inre marknaden ska 
fortsätta att fungera korrekt, för att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för 
dess funktion, och för att säkerställa en hög 
nivå av konsument- och investerarskydd är 
det därför lämpligt att anpassa förordning 
(EU) 2016/1011 för att fastställa en rättslig 
ram för harmonisering och integrering av
referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 49
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att den inre marknaden ska 
fortsätta att fungera korrekt, för att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för 
dess funktion, och för att säkerställa en hög 
nivå av konsument- och investerarskydd är 
det därför lämpligt att anpassa förordning 
(EU) 2016/1011 för att fastställa en rättslig 
ram för harmoniserade referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar på unionsnivå.

(12) För att den inre marknaden ska 
fortsätta att fungera korrekt, för att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för 
dess funktion, och för att säkerställa en hög 
nivå av konsument- och investerarskydd är 
det därför lämpligt att anpassa förordning 
(EU) 2016/1011 för att fastställa ett antal 
minimikrav för referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar på unionsnivå.

Or. fr

Ändringsförslag 50
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är också nödvändigt att införa 
en klar åtskillnad mellan referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar och 
referensvärden för klimatpositiva 
investeringar. I ett referensvärde för 
koldioxidsnåla investeringar bör de 
underliggande tillgångarna väljas med 
syftet att minska koldioxidutsläppen i 
indexportföljen jämfört med motsvarande 
standardindex, medan ett klimatpositivt
index endast bör innehålla komponenter 
vars utsläppsbesparingar överskrider 
deras koldioxidutsläpp.

(13) Att införa en klar åtskillnad mellan 
referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar och investeringar med 
minskade nettoutsläpp, och utveckla 
minimistandarder för var och en av dessa 
typer av referensvärden, kommer att 
underlätta konsekvens mellan 
referensvärden som väljer att lyfta fram 
sig själva som sådana. I ett referensvärde 
för koldioxidsnåla investeringar bör de 
underliggande tillgångarna väljas med 
syftet att minska koldioxidutsläppen i 
indexportföljen jämfört med motsvarande 
standardindex, medan ett index för 
nettoutsläppsminskning endast bör 
innehålla komponenter som bidrar till att 
minska koldioxidutsläpp i en större 
omfattning än den utsläppsnivå de 
producerar. Dessa två nya kategorier 
inför frivilliga krav för industrin och bör 
endast gälla när en 
referensvärdesadministratör beslutar att 
skapa ett referensvärde förenligt med 
BMR-förordningen för koldioxidsnåla 
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investeringar eller investeringar med 
nettoutsläppsminskning. 
Referensvärdesadministratörerna kommer 
att få en betydande flexibilitet när det 
gäller att utforma formeln för att beräkna 
sin metod, så att marknadsaktörer kan 
utveckla nya strategier för att bemöta 
miljöfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 51
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är också nödvändigt att införa 
en klar åtskillnad mellan referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar och 
referensvärden för klimatpositiva
investeringar. I ett referensvärde för 
koldioxidsnåla investeringar bör de 
underliggande tillgångarna väljas med 
syftet att minska koldioxidutsläppen i 
indexportföljen jämfört med motsvarande 
standardindex, medan ett klimatpositivt 
index endast bör innehålla komponenter 
vars utsläppsbesparingar överskrider 
deras koldioxidutsläpp.

(13) Det är också nödvändigt att införa 
en klar åtskillnad mellan referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar och 
referensvärden för investeringar med 
klimatomställning. 
Referensvärdeskategorin för 
koldioxidsnåla investeringar är inriktad på 
företag eller segment på en viss marknad 
som redan uppfyller målen i Parisavtalet 
om klimatförändringar på så sätt att de 
följer en riktning mot utfasning av fossila 
bränslen som skulle hålla den globala 
uppvärmningen på 1,5 °C i slutet av detta 
århundrade. Detta referensvärde väger 
tyngre än de ekonomiska verksamheter 
som påskyndar de minskade 
koldioxidutsläppen för marknaden i 
fråga, och väger lättare än de som måste 
avta för att kunna följa den valda vägen 
för minskade koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 52
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är också nödvändigt att införa 
en klar åtskillnad mellan referensvärden 
för koldioxidsnåla investeringar och 
referensvärden för klimatpositiva
investeringar. I ett referensvärde för 
koldioxidsnåla investeringar bör de 
underliggande tillgångarna väljas med 
syftet att minska koldioxidutsläppen i 
indexportföljen jämfört med motsvarande 
standardindex, medan ett klimatpositivt 
index endast bör innehålla komponenter 
vars utsläppsbesparingar överskrider 
deras koldioxidutsläpp.

(13) Samtidigt som det är nödvändigt att 
införliva indikatorer för cirkulär ekonomi 
i alla referensvärdesmetoder, skulle det 
kunna införas en referensvärdeskategori
för investeringar med positiva 
miljöeffekter. De underliggande 
tillgångarna i ett referensvärde för 
investeringar med positiva miljöeffekter 
bör endast innehålla komponenter vars 
nettoeffekter, baserat på harmoniserade 
indikatorer på cirkulär ekonomi, är 
positiva.

Or. en

Ändringsförslag 53
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är också nödvändigt att införa 
en klar åtskillnad mellan referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar och 
referensvärden för klimatpositiva
investeringar. I ett referensvärde för 
koldioxidsnåla investeringar bör de 
underliggande tillgångarna väljas med 
syftet att minska koldioxidutsläppen i 
indexportföljen jämfört med motsvarande 
standardindex, medan ett klimatpositivt
index endast bör innehålla komponenter 
vars utsläppsbesparingar överskrider deras 
koldioxidutsläpp.

(13) Det är också nödvändigt att införa 
en klar åtskillnad mellan referensvärden för 
investeringar med klimatomställning och 
referensvärden för klimatnegativa
investeringar. I ett referensvärde för 
koldioxidsnåla investeringar bör de 
underliggande tillgångarna väljas med 
syftet att minska växthusgasutsläppen i 
indexportföljen jämfört med motsvarande 
standardindex, medan ett klimatnegativt
index endast bör innehålla komponenter 
vars utsläppsbesparingar överskrider deras 
koldioxidutsläpp.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Neena Gill

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är också nödvändigt att införa 
en klar åtskillnad mellan referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar och 
referensvärden för klimatpositiva
investeringar. I ett referensvärde för 
koldioxidsnåla investeringar bör de 
underliggande tillgångarna väljas med 
syftet att minska koldioxidutsläppen i 
indexportföljen jämfört med motsvarande 
standardindex, medan ett klimatpositivt 
index endast bör innehålla komponenter 
vars utsläppsbesparingar överskrider deras 
koldioxidutsläpp.

(13) Det är också nödvändigt att införa 
en klar åtskillnad mellan referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar och 
referensvärden för investeringar med 
negativa koldioxidutsläpp. I ett 
referensvärde för koldioxidsnåla 
investeringar bör de underliggande 
tillgångarna väljas med syftet att minska 
koldioxidutsläppen i indexportföljen 
jämfört med motsvarande standardindex, 
medan referensvärden för investeringar 
med negativa koldioxidutsläpp endast bör 
innehålla komponenter vars 
utsläppsbesparingar överskrider deras 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 55
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Alla företag vars tillgångar väljs ut 
för att ingå i ett referensvärde för 
klimatpositiva investeringar bör begränsa
koldioxidutsläpp i större utsträckning än 
vad de ger upphov till, och därmed ha en 
positiv inverkan på miljön. Kapital- och 
portföljförvaltare som gör gällande att 
deras investeringsstrategi ligger i linje 
med Parisavtalet om klimatförändringar 
bör därför använda referensvärden för 
klimatpositiva investeringar.

(14) Referensvärdet för investeringar 
med klimatomställning indikerar att ett 
index är på rätt väg för att uppnå 
överensstämmelse med 
uppvärmningsgränsen på 1,5 °C i 
Parisavtalet. Alla företag vars tillgångar 
väljs ut för att ingå måste ha en plan för 
att minska sina koldioxidutsläpp gradvis, i 
enlighet med en riktning för utfasning av 
fossila bränslen som bygger på ett 
klimatscenario där den globala 
uppvärmningen förblir begränsad till 1,5 
°C. Dessa planer måste offentliggöras och 
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vara trovärdiga på så sätt att de 
representerar ett uppriktigt åtagande för 
utfasning av fossila bränslen och på så 
sätt att de är tillräckligt detaljerade och 
tekniskt genomförbara.

Or. en

Ändringsförslag 56
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Alla företag vars tillgångar väljs ut 
för att ingå i ett referensvärde för 
klimatpositiva investeringar bör begränsa 
koldioxidutsläpp i större utsträckning än 
vad de ger upphov till, och därmed ha en 
positiv inverkan på miljön. Kapital- och 
portföljförvaltare som gör gällande att 
deras investeringsstrategi ligger i linje 
med Parisavtalet om klimatförändringar 
bör därför använda referensvärden för 
klimatpositiva investeringar.

(14) Alla företag vars tillgångar väljs ut 
för att ingå i ett referensvärde för 
investeringar med nettoutsläppsminskning
bör begränsa koldioxidutsläpp i större 
utsträckning än vad de ger upphov till.

Or. en

Ändringsförslag 57
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Alla företag vars tillgångar väljs ut 
för att ingå i ett referensvärde för 
klimatpositiva investeringar bör begränsa 
koldioxidutsläpp i större utsträckning än 
vad de ger upphov till, och därmed ha en 
positiv inverkan på miljön. Kapital- och 
portföljförvaltare som gör gällande att 

(14) Alla företag vars tillgångar väljs ut 
för att ingå i ett referensvärde för 
klimatpositiva investeringar bör ha positiva 
nettoeffekter på miljön, utan att avsevärt 
skada någon av de andra indikatorerna 
för miljö och cirkulär ekonomi. Kapital-
och portföljförvaltare som gör gällande att 
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deras investeringsstrategi ligger i linje med 
Parisavtalet om klimatförändringar bör 
därför använda referensvärden för 
klimatpositiva investeringar.

deras investeringsstrategi är hållbar bör 
därför använda referensvärden för 
investeringar med positiva miljöeffekter.

Or. en

Ändringsförslag 58
Neena Gill

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Alla företag vars tillgångar väljs ut 
för att ingå i ett referensvärde för 
klimatpositiva investeringar bör begränsa 
koldioxidutsläpp i större utsträckning än 
vad de ger upphov till, och därmed ha en 
positiv inverkan på miljön. Kapital- och 
portföljförvaltare som gör gällande att 
deras investeringsstrategi ligger i linje med 
Parisavtalet om klimatförändringar bör 
därför använda referensvärden för 
klimatpositiva investeringar.

(14) Alla företag vars tillgångar väljs ut 
för att ingå i ett referensvärde för 
investeringar med negativa 
koldioxidutsläpp bör begränsa 
koldioxidutsläpp i större utsträckning än 
vad de ger upphov till, och därmed ha en 
positiv inverkan på miljön. Kapital- och 
portföljförvaltare som gör gällande att 
deras investeringsstrategi ligger i linje med 
Parisavtalet om klimatförändringar bör 
därför använda referensvärden för 
investeringar med negativa
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 59
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Alla företag vars tillgångar väljs ut 
för att ingå i ett referensvärde för
klimatpositiva investeringar bör begränsa 
koldioxidutsläpp i större utsträckning än 
vad de ger upphov till, och därmed ha en 
positiv inverkan på miljön. Kapital- och 

(14) Alla företag vars tillgångar väljs ut 
för att ingå i ett referensvärde för
klimatnegativa investeringar bör begränsa 
koldioxidutsläpp i större utsträckning än 
vad de ger upphov till, och därmed ha en 
positiv inverkan på miljön. Kapital- och 
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portföljförvaltare som gör gällande att 
deras investeringsstrategi ligger i linje med 
Parisavtalet om klimatförändringar bör 
därför använda referensvärden för 
klimatpositiva investeringar.

portföljförvaltare som gör gällande att 
deras investeringsstrategi ligger i linje med 
Parisavtalet om klimatförändringar bör 
därför använda referensvärden för 
klimatnegativa investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 60
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Alla företag vars tillgångar väljs ut 
för att ingå i ett referensvärde för
klimatpositiva investeringar bör begränsa 
koldioxidutsläpp i större utsträckning än 
vad de ger upphov till, och därmed ha en 
positiv inverkan på miljön. Kapital- och 
portföljförvaltare som gör gällande att 
deras investeringsstrategi ligger i linje med 
Parisavtalet om klimatförändringar bör 
därför använda referensvärden för 
klimatpositiva investeringar.

(14) Alla företag vars tillgångar väljs ut 
för att ingå i ett referensvärde för
klimatnegativa investeringar bör begränsa 
koldioxidutsläpp i större utsträckning än 
vad de ger upphov till, och därmed ha en 
positiv inverkan på miljön. Kapital- och 
portföljförvaltare som gör gällande att 
deras investeringsstrategi ligger i linje med 
Parisavtalet om klimatförändringar bör 
därför använda referensvärden för 
klimatnegativa investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 61
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det finns många 
referensvärdesadministratörer som 
hävdar att deras referensvärden beaktar 
mål för miljö, samhällsansvar och 
bolagsstyrning (ESG). Användarna av 
dessa referensvärden har dock inte alltid 
nödvändig information om i vilken 

(15) För att göra det möjligt för 
marknadsaktörerna att fatta välgrundade 
beslut bör referensvärdesadministratörer 
vara skyldiga att redovisa hur deras metod i 
alla referensvärden eller familjer av 
referensvärden tar ESG-faktorer i 
beaktande. Denna information bör också 
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utsträckning administratörernas metoder 
beaktar ESG-målen. Den befintliga 
informationen är också ofta uppsplittrad 
och fungerar inte för att effektivt jämföra 
investeringar över gränserna. För att göra 
det möjligt för marknadsaktörerna att fatta 
välgrundade beslut bör 
referensvärdesadministratörer vara 
skyldiga att redovisa hur deras metod tar 
hänsyn till ESG-faktorer i alla 
referensvärden eller familjer av 
referensvärden som framhålls som 
förenliga med ESG-målen. Denna 
information bör också lämnas i 
referensvärdesdeklarationen. 
Administratörer av referensvärden som 
inte framhåller eller tar hänsyn till ESG-
målen bör inte omfattas av denna 
upplysningsskyldighet.

lämnas i referensvärdesdeklarationen.

Or. en

Motivering

Dessa ändringsförslag återspeglar behovet av att göra uppmärksamhet på ESG-frågor till en 
integrerad aspekt i alla affärstransaktioner i det finansiella systemet, i stället för att de 
degraderas till en nisch.

Ändringsförslag 62
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det finns många 
referensvärdesadministratörer som 
hävdar att deras referensvärden beaktar 
mål för miljö, samhällsansvar och 
bolagsstyrning (ESG). Användarna av 
dessa referensvärden har dock inte alltid 
nödvändig information om i vilken 
utsträckning administratörernas metoder 
beaktar ESG-målen. Den befintliga 
informationen är också ofta uppsplittrad 
och fungerar inte för att effektivt jämföra 

(15) Användarna av referensvärden har 
dock inte alltid nödvändig information om 
i vilken utsträckning administratörernas 
metoder beaktar risker för och påverkan 
på ESG. Den befintliga informationen är 
ofta uppsplittrad och fungerar inte för att 
effektivt jämföra investeringar över 
gränserna. För att göra det möjligt för 
marknadsaktörerna att fatta välgrundade 
beslut bör alla
referensvärdesadministratörer vara 
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investeringar över gränserna. För att göra 
det möjligt för marknadsaktörerna att fatta 
välgrundade beslut bör 
referensvärdesadministratörer vara 
skyldiga att redovisa hur deras metod tar 
hänsyn till ESG-faktorer i alla 
referensvärden eller familjer av 
referensvärden som framhålls som 
förenliga med ESG-målen. Denna 
information bör också lämnas i 
referensvärdesdeklarationen. 
Administratörer av referensvärden som 
inte framhåller eller tar hänsyn till ESG-
målen bör inte omfattas av denna 
upplysningsskyldighet.

skyldiga att redovisa hur deras metod 
införlivar indikatorer för cirkulär 
ekonomi och risker för ESG i alla 
referensvärden. Denna information bör 
lämnas i referensvärdesdeklarationen.

Or. en

Ändringsförslag 63
Paul Tang

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det finns många 
referensvärdesadministratörer som hävdar 
att deras referensvärden beaktar mål för 
miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning 
(ESG). Användarna av dessa 
referensvärden har dock inte alltid 
nödvändig information om i vilken 
utsträckning administratörernas metoder 
beaktar ESG-målen. Den befintliga 
informationen är också ofta uppsplittrad 
och fungerar inte för att effektivt jämföra 
investeringar över gränserna. För att göra 
det möjligt för marknadsaktörerna att fatta 
välgrundade beslut bör 
referensvärdesadministratörer vara 
skyldiga att redovisa hur deras metod tar 
hänsyn till ESG-faktorer i alla 
referensvärden eller familjer av 
referensvärden som framhålls som 
förenliga med ESG-målen. Denna 
information bör också lämnas i 

(15) Det finns många 
referensvärdesadministratörer som hävdar 
att deras referensvärden beaktar mål för 
miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning 
(ESG). Användarna av dessa 
referensvärden har dock inte alltid 
nödvändig information om i vilken 
utsträckning administratörernas metoder 
beaktar ESG-målen. Den befintliga 
informationen är också ofta uppsplittrad 
och fungerar inte för att effektivt jämföra 
investeringar över gränserna. För att göra 
det möjligt för marknadsaktörerna att fatta 
välgrundade beslut bör 
referensvärdesadministratörer vara 
skyldiga att redovisa hur deras metod tar 
hänsyn till ESG-faktorer i alla 
referensvärden eller familjer av 
referensvärden som framhålls som 
förenliga med ESG-målen. Denna 
information bör också lämnas i 
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referensvärdesdeklarationen. 
Administratörer av referensvärden som 
inte framhåller eller tar hänsyn till ESG-
målen bör inte omfattas av denna 
upplysningsskyldighet.

referensvärdesdeklarationen.

Or. en

Ändringsförslag 64
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det finns många 
referensvärdesadministratörer som hävdar 
att deras referensvärden beaktar mål för 
miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning 
(ESG). Användarna av dessa 
referensvärden har dock inte alltid 
nödvändig information om i vilken 
utsträckning administratörernas metoder 
beaktar ESG-målen. Den befintliga 
informationen är också ofta uppsplittrad 
och fungerar inte för att effektivt jämföra 
investeringar över gränserna. För att göra
det möjligt för marknadsaktörerna att fatta 
välgrundade beslut bör 
referensvärdesadministratörer vara 
skyldiga att redovisa hur deras metod tar 
hänsyn till ESG-faktorer i alla 
referensvärden eller familjer av 
referensvärden som framhålls som 
förenliga med ESG-målen. Denna 
information bör också lämnas i 
referensvärdesdeklarationen. 
Administratörer av referensvärden som inte 
framhåller eller tar hänsyn till ESG-målen 
bör inte omfattas av denna 
upplysningsskyldighet.

(15) Det finns många 
referensvärdesadministratörer som hävdar 
att deras referensvärden beaktar mål för 
miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning 
(ESG). Användarna av dessa 
referensvärden har dock inte alltid 
nödvändig information om i vilken 
utsträckning administratörernas metoder 
beaktar ESG-målen, dvs. vilken vikt som 
läggs på dem. Den befintliga 
informationen är också ofta uppsplittrad 
och fungerar inte för att effektivt jämföra 
investeringar över gränserna. För att öka 
transparensen så att det blir möjligt för 
marknadsaktörerna att fatta välgrundade 
beslut bör referensvärdesadministratörer 
vara skyldiga att redovisa hur deras metod 
tar hänsyn till ESG-faktorer i alla 
referensvärden eller familjer av 
referensvärden som framhålls som 
förenliga med ESG-målen. Denna 
information bör också lämnas i 
referensvärdesdeklarationen. 
Administratörer av referensvärden som inte 
framhåller eller tar hänsyn till ESG-målen 
bör inte omfattas av denna 
upplysningsskyldighet.

Or. en
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Ändringsförslag 65
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Av samma skäl bör administratörer 
av koldioxidsnåla och klimatpositiva 
referensvärden även offentliggöra de 
metoder som de använder för att beräkna 
dem. Denna information bör redovisa hur 
de underliggande tillgångarna har valts ut 
och viktats och vilka tillgångar som har 
uteslutits och varför. Administratörer av 
referensvärden bör också precisera hur 
referensvärdena för koldioxidsnåla 
investeringar skiljer sig från 
underliggande standardindex, framför allt 
när det gäller tillämpade vikter, börsvärde 
och ekonomiska resultat för de 
underliggande tillgångarna. För att 
bedöma hur referensvärdet bidrar till 
miljömålen bör 
referensvärdesadministratören redovisa 
hur de underliggande tillgångarnas 
koldioxidavtryck och 
koldioxidbesparingar har mätts, deras 
respektive värden, inklusive 
referensvärdets totala koldioxidavtryck, 
och vilken typ av data som använts samt 
dess källa. För att göra det möjligt för 
kapitalförvaltare att välja det lämpligaste 
referensvärdet för sin investeringsstrategi 
bör administratörer av referensvärden 
förklara vad parametrarna i deras metoder 
stödjer sig på, och hur referensvärdet bidrar 
till miljömålen, inklusive dess bidrag till att 
minska klimatförändringarna. Den 
information som offentliggörs bör också 
omfatta uppgifter om hur ofta översyn görs 
och enligt vilket förfarande.

(16) Av samma skäl bör administratörer 
av referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar och investeringar med 
klimatomställning även offentliggöra de 
metoder som de använder för att beräkna 
dem. Denna information bör redovisa hur 
de underliggande tillgångarna har valts ut 
och viktats och vilka tillgångar som har 
uteslutits och varför. För att göra det 
möjligt för kapitalförvaltare att välja det 
lämpligaste referensvärdet för sin 
investeringsstrategi bör administratörer av 
referensvärden förklara vad parametrarna i 
deras metoder stödjer sig på, och hur 
referensvärdet bidrar till miljömålen, 
inklusive dess bidrag till att minska 
klimatförändringarna. Den information 
som offentliggörs bör också omfatta 
uppgifter om hur ofta översyn görs och 
enligt vilket förfarande.

Or. en

Ändringsförslag 66
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Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Av samma skäl bör administratörer 
av koldioxidsnåla och klimatpositiva 
referensvärden även offentliggöra de 
metoder som de använder för att beräkna 
dem. Denna information bör redovisa hur 
de underliggande tillgångarna har valts ut 
och viktats och vilka tillgångar som har 
uteslutits och varför. Administratörer av 
referensvärden bör också precisera hur 
referensvärdena för koldioxidsnåla 
investeringar skiljer sig från underliggande 
standardindex, framför allt när det gäller 
tillämpade vikter, börsvärde och 
ekonomiska resultat för de underliggande 
tillgångarna. För att bedöma hur 
referensvärdet bidrar till miljömålen bör 
referensvärdesadministratören redovisa hur 
de underliggande tillgångarnas 
koldioxidavtryck och koldioxidbesparingar 
har mätts, deras respektive värden, 
inklusive referensvärdets totala 
koldioxidavtryck, och vilken typ av data 
som använts samt dess källa. För att göra 
det möjligt för kapitalförvaltare att välja 
det lämpligaste referensvärdet för sin 
investeringsstrategi bör administratörer av 
referensvärden förklara vad parametrarna i 
deras metoder stödjer sig på, och hur 
referensvärdet bidrar till miljömålen, 
inklusive dess bidrag till att minska 
klimatförändringarna. Den information 
som offentliggörs bör också omfatta 
uppgifter om hur ofta översyn görs och 
enligt vilket förfarande.

(16) Av samma skäl bör administratörer 
av referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar och investeringar med 
nettoutsläppsminskning även offentliggöra 
de metoder som de använder för att 
beräkna dem. Denna information bör 
redovisa hur de underliggande tillgångarna 
har valts ut och viktats och vilka tillgångar 
som har uteslutits och varför. 
Administratörer av referensvärden bör 
också precisera hur referensvärdena för 
koldioxidsnåla investeringar skiljer sig från 
underliggande standardindex, framför allt 
när det gäller tillämpade vikter, börsvärde 
och ekonomiska resultat för de 
underliggande tillgångarna. För att bedöma 
hur referensvärdet bidrar till miljömålen 
bör referensvärdesadministratören redovisa 
hur de underliggande tillgångarnas 
koldioxidavtryck och koldioxidbesparingar 
har mätts, deras respektive värden, 
inklusive referensvärdets totala 
koldioxidavtryck, och vilken typ av data 
som använts samt dess källa. För att göra 
det möjligt för kapitalförvaltare att välja 
det lämpligaste referensvärdet att hänvisa 
till i sin investeringsstrategi bör 
administratörer av referensvärden förklara 
vad parametrarna i deras metoder stödjer 
sig på, och hur referensvärdet bidrar till 
miljömålen.

Or. en

Ändringsförslag 67
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Av samma skäl bör administratörer 
av koldioxidsnåla och klimatpositiva
referensvärden även offentliggöra de 
metoder som de använder för att beräkna 
dem. Denna information bör redovisa hur 
de underliggande tillgångarna har valts ut 
och viktats och vilka tillgångar som har 
uteslutits och varför. Administratörer av 
referensvärden bör också precisera hur 
referensvärdena för koldioxidsnåla
investeringar skiljer sig från underliggande 
standardindex, framför allt när det gäller 
tillämpade vikter, börsvärde och 
ekonomiska resultat för de underliggande 
tillgångarna. För att bedöma hur 
referensvärdet bidrar till miljömålen bör 
referensvärdesadministratören redovisa hur 
de underliggande tillgångarnas 
koldioxidavtryck och
koldioxidbesparingar har mätts, deras 
respektive värden, inklusive 
referensvärdets totala koldioxidavtryck, 
och vilken typ av data som använts samt 
dess källa. För att göra det möjligt för 
kapitalförvaltare att välja det lämpligaste 
referensvärdet för sin investeringsstrategi 
bör administratörer av referensvärden 
förklara vad parametrarna i deras metoder 
stödjer sig på, och hur referensvärdet bidrar 
till miljömålen, inklusive dess bidrag till 
att minska klimatförändringarna. Den 
information som offentliggörs bör också 
omfatta uppgifter om hur ofta översyn görs 
och enligt vilket förfarande.

(16) Av samma skäl bör administratörer 
av referensvärden för investeringar med 
positiva miljöeffekter även offentliggöra 
de metoder som de använder för att 
beräkna dem. Denna information bör 
redovisa hur de underliggande tillgångarna 
har valts ut och viktats och vilka tillgångar 
som har uteslutits och varför. 
Administratörer av referensvärden bör 
också precisera hur referensvärdena för 
klimatpositiva investeringar skiljer sig från 
underliggande standardindex, framför allt 
när det gäller tillämpade vikter, börsvärde 
och ekonomiska resultat för de 
underliggande tillgångarna. För att bedöma 
hur referensvärdet bidrar till miljömålen 
bör referensvärdesadministratören redovisa 
hur de underliggande tillgångarnas 
miljöeffekter och miljörisker har mätts, 
deras respektive värden, inklusive 
referensvärdets totala miljöavtryck, och 
vilken typ av data som använts samt dess 
källa. För att göra det möjligt för 
kapitalförvaltare att välja det lämpligaste 
referensvärdet för sin investeringsstrategi 
bör administratörer av referensvärden 
förklara vad parametrarna i deras metoder 
stödjer sig på, och hur referensvärdet bidrar 
till miljömålen. Den information som 
offentliggörs bör också omfatta uppgifter 
om hur ofta översyn görs och enligt vilket 
förfarande.

Or. en

Ändringsförslag 68
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Av samma skäl bör administratörer 
av koldioxidsnåla och klimatpositiva
referensvärden även offentliggöra de 
metoder som de använder för att beräkna 
dem. Denna information bör redovisa hur 
de underliggande tillgångarna har valts ut 
och viktats och vilka tillgångar som har 
uteslutits och varför. Administratörer av 
referensvärden bör också precisera hur 
referensvärdena för koldioxidsnåla
investeringar skiljer sig från underliggande 
standardindex, framför allt när det gäller 
tillämpade vikter, börsvärde och 
ekonomiska resultat för de underliggande 
tillgångarna. För att bedöma hur
referensvärdet bidrar till miljömålen bör 
referensvärdesadministratören redovisa hur 
de underliggande tillgångarnas 
koldioxidavtryck och koldioxidbesparingar 
har mätts, deras respektive värden, 
inklusive referensvärdets totala 
koldioxidavtryck, och vilken typ av data 
som använts samt dess källa. För att göra 
det möjligt för kapitalförvaltare att välja 
det lämpligaste referensvärdet för sin 
investeringsstrategi bör administratörer av 
referensvärden förklara vad parametrarna i 
deras metoder stödjer sig på, och hur 
referensvärdet bidrar till miljömålen, 
inklusive dess bidrag till att minska 
klimatförändringarna. Den information 
som offentliggörs bör också omfatta 
uppgifter om hur ofta översyn görs och 
enligt vilket förfarande.

(16) Av samma skäl bör administratörer 
av referensvärden för investeringar med 
klimatomställning och klimatpositiva 
investeringar även offentliggöra de 
metoder som de använder för att beräkna 
dem. Denna information bör redovisa hur 
de underliggande tillgångarna har valts ut 
och viktats och vilka tillgångar som har 
uteslutits och varför. Administratörer av 
referensvärden bör också precisera hur 
referensvärdena för investeringar med 
klimatomställning skiljer sig från 
underliggande standardindex, framför allt 
när det gäller tillämpade vikter, börsvärde 
och ekonomiska resultat för de 
underliggande tillgångarna. För att bedöma 
hur referensvärdet bidrar till miljömålen 
bör referensvärdesadministratören redovisa 
hur de underliggande tillgångarnas 
koldioxidavtryck och koldioxidbesparingar 
har mätts, deras respektive värden, 
inklusive referensvärdets totala 
koldioxidavtryck, och vilken typ av data 
som använts samt dess källa. För att göra 
det möjligt för kapitalförvaltare att välja 
det lämpligaste referensvärdet för sin 
investeringsstrategi bör administratörer av 
referensvärden förklara vad parametrarna i 
deras metoder stödjer sig på, och hur 
referensvärdet bidrar till miljömålen, 
inklusive dess bidrag till att minska 
klimatförändringarna. Den information 
som offentliggörs bör också omfatta 
uppgifter om hur ofta översyn görs och 
enligt vilket förfarande.

Or. en

Ändringsförslag 69
Neena Gill

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Av samma skäl bör administratörer 
av koldioxidsnåla och klimatpositiva
referensvärden även offentliggöra de 
metoder som de använder för att beräkna 
dem. Denna information bör redovisa hur 
de underliggande tillgångarna har valts ut 
och viktats och vilka tillgångar som har 
uteslutits och varför. Administratörer av 
referensvärden bör också precisera hur 
referensvärdena för koldioxidsnåla 
investeringar skiljer sig från underliggande 
standardindex, framför allt när det gäller 
tillämpade vikter, börsvärde och 
ekonomiska resultat för de underliggande 
tillgångarna. För att bedöma hur
referensvärdet bidrar till miljömålen bör 
referensvärdesadministratören redovisa hur 
de underliggande tillgångarnas 
koldioxidavtryck och koldioxidbesparingar 
har mätts, deras respektive värden, 
inklusive referensvärdets totala 
koldioxidavtryck, och vilken typ av data 
som använts samt dess källa. För att göra 
det möjligt för kapitalförvaltare att välja 
det lämpligaste referensvärdet för sin 
investeringsstrategi bör administratörer av 
referensvärden förklara vad parametrarna i 
deras metoder stödjer sig på, och hur 
referensvärdet bidrar till miljömålen, 
inklusive dess bidrag till att minska 
klimatförändringarna. Den information 
som offentliggörs bör också omfatta 
uppgifter om hur ofta översyn görs och 
enligt vilket förfarande.

(16) Av samma skäl bör administratörer 
av referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar och referensvärden med 
negativa koldioxidutsläpp även 
offentliggöra de metoder som de använder 
för att beräkna dem. Denna information bör 
redovisa hur de underliggande tillgångarna 
har valts ut och viktats och vilka tillgångar 
som har uteslutits och varför. 
Administratörer av referensvärden bör 
också precisera hur referensvärdena för 
koldioxidsnåla investeringar skiljer sig från 
underliggande standardindex, framför allt 
när det gäller tillämpade vikter, börsvärde 
och ekonomiska resultat för de 
underliggande tillgångarna. För att bedöma 
hur referensvärdet bidrar till miljömålen 
bör referensvärdesadministratören redovisa 
hur de underliggande tillgångarnas 
koldioxidavtryck och koldioxidbesparingar 
har mätts, deras respektive värden, 
inklusive referensvärdets totala 
koldioxidavtryck, och vilken typ av data 
som använts samt dess källa. För att göra 
det möjligt för kapitalförvaltare att välja 
det lämpligaste referensvärdet för sin 
investeringsstrategi bör administratörer av 
referensvärden förklara vad parametrarna i 
deras metoder stödjer sig på, och hur 
referensvärdet bidrar till miljömålen, 
inklusive dess bidrag till att minska 
klimatförändringarna. Den information 
som offentliggörs bör också omfatta 
uppgifter om hur ofta översyn görs och 
enligt vilket förfarande.

Or. en

Ändringsförslag 70
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Administratörer av referensvärden 
för klimatpositiva investeringar bör 
dessutom redovisa den positiva 
koldioxideffekten för varje underliggande 
tillgång som ingår i referensvärdet, och 
ange vilken metod som används för att 
fastställa om utsläppsminskningarna 
överskrider tillgångens koldioxidavtryck.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 71
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Administratörer av referensvärden 
för klimatpositiva investeringar bör 
dessutom redovisa den positiva
koldioxideffekten för varje underliggande 
tillgång som ingår i referensvärdet, och 
ange vilken metod som används för att 
fastställa om utsläppsminskningarna 
överskrider tillgångens koldioxidavtryck.

(17) Administratörer av referensvärden 
för klimatnegativa investeringar bör 
dessutom redovisa den negativa
koldioxideffekten för varje underliggande 
tillgång som ingår i referensvärdet, och 
ange vilken metod som används för att 
fastställa om utsläppsminskningarna
överskrider tillgångens koldioxidavtryck.

Or. en

Ändringsförslag 72
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Administratörer av referensvärden 
för klimatpositiva investeringar bör 
dessutom redovisa den positiva 
koldioxideffekten för varje underliggande 
tillgång som ingår i referensvärdet, och 

(17) Administratörer av referensvärden 
för investeringar med 
nettoutsläppsminskning bör dessutom 
redovisa den positiva koldioxideffekten för 
varje underliggande tillgång som ingår i 
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ange vilken metod som används för att 
fastställa om utsläppsminskningarna 
överskrider tillgångens koldioxidavtryck.

referensvärdet, och ange vilken metod som 
används för att fastställa om 
utsläppsminskningarna överskrider 
tillgångens koldioxidavtryck.

Or. en

Ändringsförslag 73
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Administratörer av referensvärden 
för klimatpositiva investeringar bör 
dessutom redovisa den positiva 
koldioxideffekten för varje underliggande 
tillgång som ingår i referensvärdet, och 
ange vilken metod som används för att 
fastställa om utsläppsminskningarna 
överskrider tillgångens koldioxidavtryck.

(17) Administratörer av referensvärden 
för klimatpositiva investeringar bör 
dessutom redovisa den positiva 
miljöeffekten för varje underliggande 
tillgång som ingår i referensvärdet, och 
ange vilken metod och vilka indikatorer
som används för att fastställa om 
nettomiljöeffekterna är positiva.

Or. en

Ändringsförslag 74
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Det är viktigt att huvuddelarna i de 
metoder som används för att 
sammanställa referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar och 
investeringar med klimatomställning har 
en stadig grund i klimatvetenskapen. 
Detta uppnås rutinmässigt genom att man 
följer Parisavtalet om klimatförändringar, 
till exempel genom att använda ett 
klimatscenario och motsvarande riktning 
för utfasning av fossila bränslen som är 
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anpassad efter målen i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 75
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att man håller 
fast vid det valda klimatmålet bör 
administratörer av referensvärden för 
koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar regelbundet se över sina 
metoder och informera användarna om de 
tillämpliga förfarandena vid varje väsentlig 
ändring. När administratörer av 
referensvärden gör en väsentlig ändring bör 
de redovisa skälen för denna ändring och 
förklara hur den är förenlig med 
referensvärdets ursprungliga mål.

(18) För att säkerställa att man håller 
fast vid det valda klimatmålet bör 
administratörer av referensvärden för 
investeringar med klimatomställning och 
för klimatnegativa investeringar 
regelbundet se över sina metoder och 
informera användarna om de tillämpliga 
förfarandena vid varje väsentlig ändring. 
När administratörer av referensvärden gör 
en väsentlig ändring bör de redovisa skälen 
för denna ändring och förklara hur den är 
förenlig med referensvärdets ursprungliga 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 76
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att man håller 
fast vid det valda klimatmålet bör 
administratörer av referensvärden för 
koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar regelbundet se över sina 
metoder och informera användarna om de 
tillämpliga förfarandena vid varje väsentlig 
ändring. När administratörer av 
referensvärden gör en väsentlig ändring bör 

(18) För att säkerställa att 
informationen till investerare är korrekt,
bör administratörer av referensvärden för 
investeringar med positiva miljöeffekter
regelbundet se över sina metoder och 
informera användarna om de tillämpliga 
förfarandena vid varje väsentlig ändring. 
När administratörer av referensvärden gör 
en väsentlig ändring bör de redovisa skälen 
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de redovisa skälen för denna ändring och 
förklara hur den är förenlig med 
referensvärdets ursprungliga mål.

för denna ändring och förklara hur den är 
förenlig med referensvärdets ursprungliga 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 77
Neena Gill

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att man håller 
fast vid det valda klimatmålet bör 
administratörer av referensvärden för 
koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar regelbundet se över sina 
metoder och informera användarna om de 
tillämpliga förfarandena vid varje väsentlig 
ändring. När administratörer av 
referensvärden gör en väsentlig ändring bör 
de redovisa skälen för denna ändring och 
förklara hur den är förenlig med 
referensvärdets ursprungliga mål.

(18) För att säkerställa att man håller 
fast vid det valda klimatmålet bör 
administratörer av referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar och för 
investeringar med negativa 
koldioxidutsläpp regelbundet se över sina 
metoder och informera användarna om de 
tillämpliga förfarandena vid varje väsentlig 
ändring. När administratörer av 
referensvärden gör en väsentlig ändring bör 
de redovisa skälen för denna ändring och 
förklara hur den är förenlig med 
referensvärdets ursprungliga mål.

Or. en

Ändringsförslag 78
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att man håller 
fast vid det valda klimatmålet bör 
administratörer av referensvärden för 
koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar regelbundet se över sina 
metoder och informera användarna om de 
tillämpliga förfarandena vid varje väsentlig 

(18) För att säkerställa att man håller 
fast vid det valda klimatmålet bör 
administratörer av referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar och för 
investeringar med nettoutsläppsminskning
regelbundet se över sina metoder och 
informera användarna om de tillämpliga 
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ändring. När administratörer av 
referensvärden gör en väsentlig ändring bör 
de redovisa skälen för denna ändring och 
förklara hur den är förenlig med 
referensvärdets ursprungliga mål.

förfarandena vid varje väsentlig ändring. 
När administratörer av referensvärden gör 
en väsentlig ändring bör de redovisa skälen 
för denna ändring och förklara hur den är 
förenlig med referensvärdets ursprungliga 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 79
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att man håller 
fast vid det valda klimatmålet bör 
administratörer av referensvärden för 
koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar regelbundet se över sina 
metoder och informera användarna om de 
tillämpliga förfarandena vid varje väsentlig 
ändring. När administratörer av 
referensvärden gör en väsentlig ändring bör 
de redovisa skälen för denna ändring och 
förklara hur den är förenlig med 
referensvärdets ursprungliga mål.

(18) För att säkerställa att man håller 
fast vid det valda klimatmålet bör 
administratörer av referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar och för 
investeringar med klimatomställning
regelbundet se över sina metoder och 
informera användarna om de tillämpliga 
förfarandena vid varje väsentlig ändring. 
När administratörer av referensvärden gör 
en väsentlig ändring bör de redovisa skälen 
för denna ändring och förklara hur den är 
förenlig med referensvärdets ursprungliga 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 80
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att öka transparensen och 
säkerställa en lämplig 
harmoniseringsnivå bör befogenhet att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 

utgår
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fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att närmare ange minimiinnehållet i 
de upplysningskrav som bör gälla för 
administratörer av referensvärden som tar 
hänsyn till ESG-målen, och för att 
fastställa minimistandarder för 
harmonisering av metoderna för att 
fastställa referensvärden för 
koldioxidsnåla och för klimatpositiva 
investeringar, inklusive metoden för att 
beräkna de underliggande tillgångarnas 
koldioxidutsläpp och 
koldioxidbesparingar, med beaktande av 
metoderna för produkters miljöavtryck 
(PEF-metoden) och för organisationers 
miljöavtryck (OEF-metoden) enligt 
definitionerna i punkt 2 a och b i 
kommissionens rekommendation 
2013/179/EU31. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

_________________

31 Kommissionens rekommendation 
2013/179/EU av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 
för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda 
utifrån ett livscykelperspektiv (EUT L 
124, 4.5.2013, s. 1).

Or. en
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Ändringsförslag 81
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att öka transparensen och 
säkerställa en lämplig harmoniseringsnivå 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att närmare ange 
minimiinnehållet i de upplysningskrav som 
bör gälla för administratörer av 
referensvärden som tar hänsyn till ESG-
målen, och för att fastställa 
minimistandarder för harmonisering av 
metoderna för att fastställa referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar, inklusive metoden för att 
beräkna de underliggande tillgångarnas 
koldioxidutsläpp och 
koldioxidbesparingar, med beaktande av 
metoderna för produkters miljöavtryck 
(PEF-metoden) och för organisationers 
miljöavtryck (OEF-metoden) enligt 
definitionerna i punkt 2 a och b i 
kommissionens rekommendation 
2013/179/EU31. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

(19) För att öka transparensen och 
säkerställa en lämplig harmoniseringsnivå 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att närmare ange 
minimiinnehållet i de ESG-relaterade
upplysningskrav som bör gälla för 
administratörer av referensvärden som tar 
hänsyn till ESG-målen, och för att 
fastställa minimistandarder för 
harmonisering av metoderna för att 
fastställa referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar och för investeringar med 
klimatomställning. Kommissionen bör 
inte föreskriva en särskild metod, men bör 
säkerställa att metoderna är stabila och 
evidensbaserade. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________

31 Kommissionens rekommendation 
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2013/179/EU av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 
för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda utifrån 
ett livscykelperspektiv (EUT L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 82
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att öka transparensen och 
säkerställa en lämplig harmoniseringsnivå 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att närmare ange 
minimiinnehållet i de upplysningskrav som 
bör gälla för administratörer av 
referensvärden som tar hänsyn till ESG-
målen, och för att fastställa 
minimistandarder för harmonisering av
metoderna för att fastställa referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva 
investeringar, inklusive metoden för att 
beräkna de underliggande tillgångarnas 
koldioxidutsläpp och 
koldioxidbesparingar, med beaktande av 
metoderna för produkters miljöavtryck 
(PEF-metoden) och för organisationers 
miljöavtryck (OEF-metoden) enligt 
definitionerna i punkt 2 a och b i 
kommissionens rekommendation 
2013/179/EU31. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 

(19) För att öka transparensen och 
säkerställa en lämplig harmoniseringsnivå 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att närmare ange 
minimiinnehållet i de upplysningskrav 
beträffande ESG-målen som bör gälla för 
administratörer av referensvärden, och för 
att fastställa minimistandarder för att 
bedöma ESG-risker och införliva 
harmoniserade indikatorer för cirkulär 
ekonomi i metoderna för att fastställa 
referensvärden, inklusive metoden för att 
beräkna de underliggande tillgångarnas 
nettomiljöeffekter, med beaktande av 
metoderna för produkters miljöavtryck 
(PEF-metoden) och för organisationers 
miljöavtryck (OEF-metoden) enligt 
definitionerna i punkt 2 a och b i 
kommissionens rekommendation 
2013/179/EU31 och indikatorer för 
cirkulär ekonomi som ska tas fram i linje 
med kommissionens 
övervakningsplattform för den cirkulära 
ekonomin och kommissionens 
handlingsplan för den cirkulära 
ekonomin. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
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förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________ _________________

31 Kommissionens rekommendation 
2013/179/EU av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 
för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda utifrån 
ett livscykelperspektiv (EUT L 124, 
4.5.2013, s. 1).

31 Kommissionens rekommendation 
2013/179/EU av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 
för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda utifrån 
ett livscykelperspektiv (EUT L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 83
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att öka transparensen och 
säkerställa en lämplig harmoniseringsnivå 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att närmare ange 
minimiinnehållet i de upplysningskrav som 
bör gälla för administratörer av 
referensvärden som tar hänsyn till ESG-
målen, och för att fastställa 
minimistandarder för harmonisering av 
metoderna för att fastställa referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar, inklusive metoden för att 

(19) För att öka transparensen och 
säkerställa en lämplig harmoniseringsnivå 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att närmare ange 
minimiinnehållet i de upplysningskrav som 
bör gälla för administratörer av 
referensvärden som tar hänsyn till ESG-
målen, och för att fastställa 
minimistandarder för harmonisering av 
metoderna för att fastställa referensvärden 
för koldioxidsnåla investeringar och för 
investeringar med 
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beräkna de underliggande tillgångarnas 
koldioxidutsläpp och koldioxidbesparingar, 
med beaktande av metoderna för 
produkters miljöavtryck (PEF-metoden) 
och för organisationers miljöavtryck (OEF-
metoden) enligt definitionerna i punkt 2 a 
och b i kommissionens rekommendation 
2013/179/EU31. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

nettoutsläppsminskning, inklusive 
metoden för att beräkna de underliggande 
tillgångarnas koldioxidutsläpp och 
koldioxidbesparingar, med beaktande av 
metoderna för produkters miljöavtryck 
(PEF-metoden) och för organisationers 
miljöavtryck (OEF-metoden) enligt 
definitionerna i punkt 2 a och b i 
kommissionens rekommendation 
2013/179/EU31. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, att de tar hänsyn till 
framstegen och relevansen för andra 
förslag inom handlingsplanen för 
finansiering av hållbar tillväxt och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. 
För att säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________ _________________

31 Kommissionens rekommendation 
2013/179/EU av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 
för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda utifrån 
ett livscykelperspektiv (EUT L 124, 
4.5.2013, s. 1).

31 Kommissionens rekommendation 
2013/179/EU av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 
för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda utifrån 
ett livscykelperspektiv (EUT L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 84
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att öka transparensen och 
säkerställa en lämplig harmoniseringsnivå 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att närmare ange 
minimiinnehållet i de upplysningskrav som 
bör gälla för administratörer av 
referensvärden som tar hänsyn till ESG-
målen, och för att fastställa 
minimistandarder för harmonisering av 
metoderna för att fastställa referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva 
investeringar, inklusive metoden för att 
beräkna de underliggande tillgångarnas 
koldioxidutsläpp och koldioxidbesparingar, 
med beaktande av metoderna för 
produkters miljöavtryck (PEF-metoden) 
och för organisationers miljöavtryck (OEF-
metoden) enligt definitionerna i punkt 2 a 
och b i kommissionens rekommendation 
2013/179/EU31. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

(19) För att öka transparensen och 
säkerställa en lämplig harmoniseringsnivå 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att närmare ange 
minimiinnehållet i de upplysningskrav som 
bör gälla för administratörer av 
referensvärden som tar hänsyn till ESG-
målen, och för att fastställa 
minimistandarder för harmonisering av 
metoderna för att fastställa referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva 
investeringar, inklusive metoden för att 
beräkna de underliggande tillgångarnas 
koldioxidutsläpp och koldioxidbesparingar, 
med beaktande av metoderna för 
produkters miljöavtryck (PEF-metoden) 
och för organisationers miljöavtryck (OEF-
metoden) enligt definitionerna i punkt 2 a 
och b i kommissionens rekommendation 
2013/179/EU31. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga öppna 
och offentliga samråd under sitt 
förberedande arbete för var och en av de 
delegerade akterna, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________ _________________

31 Kommissionens rekommendation 
2013/179/EU av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 
för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda utifrån 
ett livscykelperspektiv (EUT L 124, 

31 Kommissionens rekommendation 
2013/179/EU av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 
för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda utifrån 
ett livscykelperspektiv (EUT L 124, 
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4.5.2013, s. 1). 4.5.2013, s. 1).

Or. fr

Ändringsförslag 85
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att öka transparensen och 
säkerställa en lämplig harmoniseringsnivå 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att närmare ange 
minimiinnehållet i de upplysningskrav som 
bör gälla för administratörer av 
referensvärden som tar hänsyn till ESG-
målen, och för att fastställa 
minimistandarder för harmonisering av 
metoderna för att fastställa referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar, inklusive metoden för att 
beräkna de underliggande tillgångarnas 
koldioxidutsläpp och koldioxidbesparingar, 
med beaktande av metoderna för 
produkters miljöavtryck (PEF-metoden) 
och för organisationers miljöavtryck (OEF-
metoden) enligt definitionerna i punkt 2 a 
och b i kommissionens rekommendation 
2013/179/EU31. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 

(19) För att öka transparensen och 
säkerställa en lämplig harmoniseringsnivå 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att närmare ange 
minimiinnehållet i de upplysningskrav som 
bör gälla för administratörer av 
referensvärden som tar hänsyn till ESG-
målen, och för att fastställa 
minimistandarder för harmonisering av 
metoderna för att fastställa referensvärden 
för investeringar med klimatomställning
och för klimatnegativa investeringar, 
inklusive metoden för att beräkna de 
underliggande tillgångarnas 
koldioxidutsläpp och koldioxidbesparingar, 
med beaktande av metoderna för 
produkters miljöavtryck (PEF-metoden) 
och för organisationers miljöavtryck (OEF-
metoden) enligt definitionerna i punkt 2 a 
och b i kommissionens rekommendation 
2013/179/EU31. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
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arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________ _________________

31 Kommissionens rekommendation 
2013/179/EU av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 
för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda utifrån 
ett livscykelperspektiv (EUT L 124,
4.5.2013, s. 1).

31 Kommissionens rekommendation 
2013/179/EU av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 
för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda utifrån 
ett livscykelperspektiv (EUT L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 86
Neena Gill

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att öka transparensen och 
säkerställa en lämplig harmoniseringsnivå 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att närmare ange 
minimiinnehållet i de upplysningskrav som 
bör gälla för administratörer av 
referensvärden som tar hänsyn till ESG-
målen, och för att fastställa 
minimistandarder för harmonisering av 
metoderna för att fastställa referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar, inklusive metoden för att 
beräkna de underliggande tillgångarnas 
koldioxidutsläpp och koldioxidbesparingar, 
med beaktande av metoderna för 
produkters miljöavtryck (PEF-metoden) 
och för organisationers miljöavtryck (OEF-
metoden) enligt definitionerna i punkt 2 a 
och b i kommissionens rekommendation 
2013/179/EU31. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 

(19) För att öka transparensen och 
säkerställa en lämplig harmoniseringsnivå 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att närmare ange 
minimiinnehållet i de upplysningskrav som 
bör gälla för administratörer av 
referensvärden som tar hänsyn till ESG-
målen, och för att fastställa 
minimistandarder för harmonisering av 
metoderna för att fastställa referensvärden 
för koldioxidsnåla investeringar och för 
investeringar med negativa 
koldioxidutsläpp, inklusive metoden för att 
beräkna de underliggande tillgångarnas 
koldioxidutsläpp och koldioxidbesparingar, 
med beaktande av metoderna för 
produkters miljöavtryck (PEF-metoden) 
och för organisationers miljöavtryck (OEF-
metoden) enligt definitionerna i punkt 2 a 
och b i kommissionens rekommendation 
2013/179/EU31. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
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expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________ _________________

31 Kommissionens rekommendation 
2013/179/EU av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 
för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda utifrån 
ett livscykelperspektiv (EUT L 124, 
4.5.2013, s. 1).

31 Kommissionens rekommendation 
2013/179/EU av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 
för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda utifrån 
ett livscykelperspektiv (EUT L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 87
Paul Tang

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att öka transparensen och
säkerställa en lämplig harmoniseringsnivå 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att närmare ange 
minimiinnehållet i de upplysningskrav som 
bör gälla för administratörer av 
referensvärden som tar hänsyn till ESG-
målen, och för att fastställa 
minimistandarder för harmonisering av 
metoderna för att fastställa referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva 

(19) För att öka transparensen och 
säkerställa en lämplig harmoniseringsnivå 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att närmare ange 
minimiinnehållet i de upplysningskrav som 
bör gälla för administratörer av 
referensvärden som tar hänsyn till ESG-
målen, och för att fastställa 
minimistandarder för harmonisering av 
metoderna för att fastställa referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva 
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investeringar, inklusive metoden för att 
beräkna de underliggande tillgångarnas 
koldioxidutsläpp och koldioxidbesparingar, 
med beaktande av metoderna för 
produkters miljöavtryck (PEF-metoden) 
och för organisationers miljöavtryck (OEF-
metoden) enligt definitionerna i punkt 2 a 
och b i kommissionens rekommendation 
2013/179/EU31. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

investeringar, inklusive metoden för att 
beräkna de underliggande tillgångarnas 
koldioxidutsläpp och koldioxidbesparingar, 
med beaktande av metoderna för 
produkters miljöavtryck (PEF-metoden) 
och för organisationers miljöavtryck (OEF-
metoden) enligt definitionerna i punkt 2 a 
och b i kommissionens rekommendation 
2013/179/EU31. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga 
offentliga samråd under sitt förberedande 
arbete, och att dessa samråd genomförs i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________ _________________

31 Kommissionens rekommendation 
2013/179/EU av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 
för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda utifrån 
ett livscykelperspektiv (EUT L 124, 
4.5.2013, s. 1).

31 Kommissionens rekommendation 
2013/179/EU av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 
för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda utifrån 
ett livscykelperspektiv (EUT L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 88
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Uppgifter som används för 
referensvärden baserade på reglerade 
uppgifter bör hämtas antingen direkt från 
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en handelsplats eller från en godkänd 
rapporteringsmekanism eller från en 
förmedlare, så länge inte denna 
förmedlare efter eget godtycke får ändra 
dataunderlaget.

Or. en

Ändringsförslag 89
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a) referensvärde för koldioxidsnåla 
investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut så att den resulterande 
referensportföljen har lägre 
koldioxidutsläpp jämfört med de 
tillgångar som utgör ett kapitalviktat 
standardreferensvärde, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2.

23a) Parisavtalsanpassat referensvärde: 
ett brett mångskiftande referensvärde vars 
syfte är att säkerställa representation av 
en given marknad som är förenlig med en 
riktning för utfasning av fossila bränslen 
baserad på ett klimatscenario som 
associeras med en sannolikhet på minst 
75 % att begränsa den globala 
uppvärmningen till långt under 2 °C i 
slutet av 2000-talet, enligt målen i 
Parisavtalet (med tanke på den möjliga 
revideringen av Parisavtalets mål till att 
begränsa den globala uppvärmningen till 
1,5 °C i slutet av 2000-talet grundat på 
den bevisning som presenterades i IPCC:s 
särskilda rapport från oktober), och som 
är konstruerat i enlighet med de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2. Sådana 
referensvärden väger tyngre än de 
ekonomiska verksamheter som bidrar till 
att påskynda utfasningen av fossila 
bränslen på den givna marknaden, och 
väger lättare än de ekonomiska 
verksamheter som är avsedda att avta på 
den utfasade marknaden, enligt de 
proportioner som fastställs i den valda 
riktningen för utfasning av fossila 
bränslen.
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Or. en

Ändringsförslag 90
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a) referensvärde för koldioxidsnåla 
investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt,
väljs ut så att den resulterande 
referensportföljen har lägre 
koldioxidutsläpp jämfört med de 
tillgångar som utgör ett kapitalviktat 
standardreferensvärde, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2.

23a) referensvärde för koldioxidsnåla 
investeringar: ett referensvärde i vilket de 
underliggande tillgångarna väljs ut så att 
deras verksamheter är förenliga med ett 
uppvärmningsmål på 1,5 °C i 
Parisavtalet, och som är konstruerat i 
enlighet med de standarder som fastställs i 
de delegerade akter som avses i artikel 
19a.2 och i vilka portföljen av 
underliggande tillgångar inte exponeras 
för företag som sysslar med någon av 
följande ekonomiska verksamheter:

– Utforskning, utvinning, distribution och 
bearbetning av fossila bränslen.

– Konstruktion och underhåll av kraftverk 
som bränner fossila bränslen.

– Konstruktion, drift och underhåll av 
infrastruktur för luftfart.

Or. en

Ändringsförslag 91
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a) referensvärde för koldioxidsnåla 23a) referensvärde för koldioxidsnåla 
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investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut så att den resulterande 
referensportföljen har lägre 
koldioxidutsläpp jämfört med de tillgångar 
som utgör ett kapitalviktat 
standardreferensvärde, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2.

investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut, viktas eller utesluts på grundval 
av att de har lägre koldioxidutsläpp än de 
underliggande tillgångar som utgör ett 
specificerat standardindex, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2. Standardindex är ett 
index som definierar den underliggande 
massa med tillgångar som är tillgänglig 
för inkludering inom ett referensvärde, 
innan några kriterier för viktning, urval 
eller uteslutning tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 92
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a) referensvärde för koldioxidsnåla 
investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut så att den resulterande 
referensportföljen har lägre 
koldioxidutsläpp jämfört med de tillgångar
som utgör ett kapitalviktat 
standardreferensvärde, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder
som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2.

23a) referensvärde för koldioxidsnåla 
investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut så att den resulterande 
referensportföljen har lägre 
koldioxidutsläpp jämfört med de värden
som använder samma metod men som 
inte tar hänsyn till koldioxidutsläppen och 
som är konstruerat i enlighet med de 
minimistandarder som fastställs i de 
delegerade akter som avses i artikel 19a.2 
eller de värden som kommersialiseras som 
sådana.

Or. fr
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Ändringsförslag 93
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a) referensvärde för koldioxidsnåla
investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut så att den resulterande 
referensportföljen har lägre 
koldioxidutsläpp jämfört med de 
tillgångar som utgör ett kapitalviktat 
standardreferensvärde, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2.

23a) referensvärde för investeringar med 
positiva miljöeffekter: ett referensvärde där 
de underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut på grundval av att deras 
nettomiljöavtryck är positivt, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2.

Or. en

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

Ändringsförslag 94
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a) referensvärde för koldioxidsnåla
investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut så att den resulterande 
referensportföljen har lägre 
koldioxidutsläpp jämfört med de tillgångar 
som utgör ett kapitalviktat 
standardreferensvärde, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som 

23a) referensvärde för investeringar med 
klimatomställning: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut så att den resulterande 
referensportföljen har lägre 
växthusgasutsläpp jämfört med de 
tillgångar som utgör ett kapitalviktat 
standardreferensvärde, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som 
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avses i artikel 19a.2. avses i artikel 19a.2.

Or. en

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

Ändringsförslag 95
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23b) referensvärde för klimatpositiva 
investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut på grundval av att deras 
koldioxidutsläppsbesparingar överskrider 
tillgångens koldioxidavtryck, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 96
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23b) referensvärde för klimatpositiva
investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt,
väljs ut på grundval av att deras 
koldioxidutsläppsbesparingar överskrider 
tillgångens koldioxidavtryck, och som är 

23b) referensvärde för investeringar med 
klimatomställning: ett referensvärde som 
uppfyller samtliga följande krav:
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konstruerat i enlighet med de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2.

i) De underliggande tillgångarna som
väljs ut för referensvärdet är på väg att bli 
anpassade till Parisavtalet för att 
begränsa den globala uppvärmningen till 
1,5 °C.

ii) Planerna för utsläppsminskning från 
emittenterna av tillgångarna måste 
innehålla mätbara mål och tidsbaserade 
mål som är stabila och evidensbaserade.

iii) Företagen som är ansvariga för de 
underliggande tillgångarna har planer för 
utsläppsminskning upprättade som är 
detaljerade och disaggregerade ner till de 
enskilda fysiska tillgångarnas nivå för att 
en bedömning ska kunna göras av dem.

iv) Emittenterna av tillgångarna måste 
rapportera årligen om de framsteg som 
görs i riktning mot dessa mål.

v) Referensvärdet är konstruerat i enlighet 
med de standarder som fastställs i de 
delegerade akter som avses i artikel 19a.2.

Or. en

Ändringsförslag 97
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23b) referensvärde för klimatpositiva 
investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut på grundval av att deras 
koldioxidutsläppsbesparingar överskrider 
tillgångens koldioxidavtryck, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder 

utgår



PE629.650v01-00 52/126 AM\1167632SV.docx

SV

som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2.

Or. en

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

Ändringsförslag 98
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23b) referensvärde för klimatpositiva 
investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut på grundval av att deras
koldioxidutsläppsbesparingar överskrider 
tillgångens koldioxidavtryck, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2.

23b) referensvärde för 
nettoutsläppsminskning: ett referensvärde 
där de underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut på grundval av att tillgångarnas 
bidrag till minskningen av 
koldioxidutsläpp är större än utsläppet, 
och som är konstruerat i enlighet med de 
standarder som fastställs i de delegerade 
akter som avses i artikel 19a.2.

Or. en

Ändringsförslag 99
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23b) referensvärde för klimatpositiva 
investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut på grundval av att deras 
koldioxidutsläppsbesparingar överskrider 

23b) referensvärde för klimatpositiva 
investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut på grundval av att deras 
koldioxidutsläppsbesparingar överskrider 
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tillgångens koldioxidavtryck, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder
som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2.

tillgångens koldioxidavtryck, och som är 
konstruerat i enlighet med de 
minimistandarder som fastställs i de 
delegerade akter som avses i artikel 19a.2.

Or. fr

Ändringsförslag 100
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23b) referensvärde för klimatpositiva
investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut på grundval av att deras 
koldioxidutsläppsbesparingar överskrider 
tillgångens koldioxidavtryck, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2.

23b) referensvärde för klimatnegativa
investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 
väljs ut på grundval av att deras 
koldioxidutsläppsbesparingar överskrider 
tillgångens koldioxidavtryck, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2.

Or. en

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

Ändringsförslag 101
Neena Gill

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23b) referensvärde för klimatpositiva
investeringar: ett referensvärde där de 
underliggande tillgångarna, för 
tillämpningen av led 1 b ii i denna punkt, 

23b) referensvärde för klimatnegativa
investeringar: ett referensvärde där 
indexföretagen, som en portfölj, 
producerar varor på ett sätt som tar bort 
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väljs ut på grundval av att deras 
koldioxidutsläppsbesparingar överskrider 
tillgångens koldioxidavtryck, och som är 
konstruerat i enlighet med de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som 
avses i artikel 19a.2.

mer koldioxidutsläpp ur luften än vad 
som släpps ut. Detta innebär att 
indexkomponenterna måste bevisa att de 
balanserar alla sina kvarvarande utsläpp 
med koldioxidborttagning (vid jämförelse 
med det traditionella sättet att producera 
varor).

Or. en

Ändringsförslag 102
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23ba) referensvärde för investeringar 
med klimatomställning: ett referensvärde 
där de underliggande tillgångarna väljs ut 
på grundval av att de har antagit ett 
tydligt, offentligt, mätbart och tidsbundet 
vetenskapsbaserat mål och tillhörande 
detaljerad genomförandeplan på 
tillgångsnivå för att minska sina utsläpp 
av växthusgaser anpassat efter en riktning 
för utfasning av fossila bränslen baserad 
på ett klimatscenario som associeras med 
en sannolikhet på minst 75 % att 
begränsa den globala uppvärmningen till 
långt under 2 °C i slutet av 2000-talet, 
enligt målen i Parisavtalet (med tanke på 
den möjliga revideringen av Parisavtalets 
mål till att begränsa den globala 
uppvärmningen till 1,5 °C i slutet av 
2000-talet grundat på den bevisning som 
presenterades i IPCC:s särskilda rapport 
från oktober), och rapportera årligen om 
de framsteg som görs mot att uppnå 
målet.

Or. en
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Ändringsförslag 103
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid utarbetandet av de 
referensvärden som avses i leden 23a och 
23b ska administratörerna av 
referensvärden tillåtas tillräcklig 
flexibilitet när de utformar metodens 
beräkningsformel, för att ta hänsyn till 
den snabba utvecklingen av 
hållbarhetsparametrarna och den teknik 
som mäter dessa parametrar.

Or. fr

Ändringsförslag 104
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 24a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Artikel 3.1 ska ändras på följande 
sätt:

a) Led 24a ersätts:

”a) dataunderlag som kommer helt och 
hållet och direkt från”

Stycke 24, led a, strecksats vii ersätts:

”en tjänsteleverantör till vilken 
administratören av referensvärdet har 
utkontrakterat insamlingen av uppgifter i 
enlighet med artikel 10, med undantag för 
artikel 10.3 f, förutsatt att denna 
tjänsteleverantör erhåller uppgifterna helt 
och hållet från en enhet som omfattas av 
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leden i–vi,”

Or. en

Ändringsförslag 105
Paul Tang

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 3.1 ska följande stycke 
läggas till:

”1a) Under fyra år efter att denna 
förordning har trätt i kraft, ska 
referensvärdeskonstruktörerna säkerställa 
att alla referensvärden som tillhandahålls 
och offentliggörs är helt anpassade till 
åtagandena i Parisavtalet om 
klimatförändringar, såsom de har 
genomförts i unionsrätten, och är 
klimatpositiva, på grundval av en 
standardiserad metod som ska utvecklas 
av kommissionen i en delegerad akt som 
ska offentliggöras senast två år efter 
denna förordnings ikraftträdande. 
Kommissionen ska också beakta hur 
referensvärden kan överensstämma med 
andra faktorer sett till miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning.

Or. en

Ändringsförslag 106
Neena Gill

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 11 – punkt 1 – stycke f (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 11.1 ska följande läggas 
till:

”f) Senast 2022 ska administratören av 
kritiska och betydande referensvärden 
endast använda dataunderlag som är 
anpassade till åtagandena i Parisavtalet 
såsom de har genomförts i EU-
lagstiftningen.”

Or. en

Ändringsförslag 107
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led a
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – punkt 1 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En förklaring av hur metodens 
nyckelelement enligt led a beaktar faktorer 
som rör miljö, samhällsansvar och 
bolagsstyrning (ESG) för varje 
referensvärde eller familj av 
referensvärden som strävar mot eller tar 
hänsyn till ESG-mål.

d) En förklaring av hur metodens 
nyckelelement enligt led a beaktar faktorer 
som rör miljö, samhällsansvar och 
bolagsstyrning (ESG), däribland 
huvudindikatorer för cirkulär ekonomi, 
såsom koldioxidutsläpp, andra utsläpp, 
konsekvenser för biologisk mångfald, 
avfallsproduktion, energiförbrukning, 
förnybar energi, råvaror, vatten samt 
direkt och indirekt markanvändning, som 
ska tas fram i linje med kommissionens 
meddelande av den 16 januari 2018 om en 
övervakningsram för den cirkulära 
ekonomin.

Or. en

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

Ändringsförslag 108
Syed Kamall

Förslag till förordning
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Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led a
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – punkt 1 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En förklaring av hur metodens 
nyckelelement enligt led a beaktar faktorer 
som rör miljö, samhällsansvar och 
bolagsstyrning (ESG) för varje 
referensvärde eller familj av 
referensvärden som strävar mot eller tar 
hänsyn till ESG-mål.

d) En förklaring av hur metodens 
nyckelelement enligt led a beaktar faktorer 
som rör miljö, samhällsansvar och 
bolagsstyrning (ESG) för varje 
referensvärde eller familj av 
referensvärden som framhålls som att de 
strävar mot eller tar hänsyn till ESG-mål.

Or. en

Ändringsförslag 109
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led a
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – punkt 1 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En förklaring av hur metodens 
nyckelelement enligt led a beaktar faktorer 
som rör miljö, samhällsansvar och 
bolagsstyrning (ESG) för varje 
referensvärde eller familj av 
referensvärden som strävar mot eller tar 
hänsyn till ESG-mål.

d) En förklaring av hur metodens 
nyckelelement enligt led a beaktar faktorer 
som rör miljö, samhällsansvar och 
bolagsstyrning (ESG) för varje 
referensvärde eller familj av 
referensvärden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar behovet av att göra uppmärksamhet på ESG-frågor till en 
integrerad aspekt i alla affärstransaktioner i det finansiella systemet, i stället för att de 
degraderas till en nisch.

Ändringsförslag 110
Matt Carthy

Förslag till förordning
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Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led a
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – punkt 1 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En förklaring av hur metodens 
nyckelelement enligt led a beaktar faktorer 
som rör miljö, samhällsansvar och 
bolagsstyrning (ESG) för varje 
referensvärde eller familj av 
referensvärden som strävar mot eller tar 
hänsyn till ESG-mål.

d) En förklaring av hur metodens 
nyckelelement enligt led a beaktar faktorer 
som rör miljö, samhällsansvar och 
bolagsstyrning (ESG) för varje 
referensvärde eller familj av 
referensvärden.

Or. en

Ändringsförslag 111
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led aa (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) ”(da) En förklaring av hur 
referensvärdet eller familjen av 
referensvärden påverkar klimatet, framför 
allt graden av samordning med målen i 
Parisavtalet.”

Or. en

Ändringsförslag 112
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led aa (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) da) ”Information om i hur hög 
grad varje referensvärde eller familj av 
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referensvärden är samordnat med målen i 
Parisavtalet om klimatförändringar.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar behovet av att göra uppmärksamhet på ESG-frågor till en 
integrerad aspekt i alla affärstransaktioner i det finansiella systemet, i stället för att de 
degraderas till en nisch.

Ändringsförslag 113
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimiinnehållet i den förklaring som 
avses i punkt 1 d.

2a. Efter samråd med Esma ska
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 49 
med avseende på att närmare ange 
minimiinnehållet i den förklaring som 
avses i punkt 1 d. De delegerade akterna 
ska inte tvinga administratörer av 
referensvärden att avslöja någon 
information som är äganderättsskyddad 
eller konfidentiell till sin karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 114
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 

2a. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
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artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimiinnehållet i den förklaring som 
avses i punkt 1 d.

artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimiinnehållet i den förklaring som 
avses i punkt 1 d i denna artikel, och 
uppdatera vägledning om den 
referensvärdesdeklaration som avses i 
artikel 27 så att den innehåller referenser 
till indikatorer för ESG-risker och 
hållbarhet.

Or. en

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

Ändringsförslag 115
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimiinnehållet i den förklaring som 
avses i punkt 1 d.

2a. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimiinnehållet i den förklaring som 
avses i punkt 1 d och e samt det 
standardformat som ska användas.

Or. en

Ändringsförslag 116
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar

Referensvärden för investeringar med 
klimatomställning och för klimatnegativa
investeringar
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Or. en

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

Ändringsförslag 117
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar

Referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar och för investeringar med 
nettoutsläppsminskning

Or. en

(Denna ändring av definition gäller genom hela förslaget.)

Ändringsförslag 118
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar

Referensvärden för Parisavtalsanpassade 
investeringar och för investeringar med 
klimatomställning

Or. en

Ändringsförslag 119
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar

Referensvärden för koldioxidsnåla
investeringar och för investeringar med 
klimatomställning

Or. en

Ändringsförslag 120
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar

Referensvärden för investeringar med 
positiva miljöeffekter

Or. en

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

Ändringsförslag 121
Neena Gill

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar

Referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar och för investeringar med 
negativa koldioxidutsläpp

Or. en

Ändringsförslag 122
Syed Kamall
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar

Referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar och för investeringar med 
nettoutsläppsminskning

Or. en

Ändringsförslag 123
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar

Referensvärden för koldioxidsnåla
investeringar och för investeringar med 
klimatomställning

Or. en

Ändringsförslag 124
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar

Referensvärden för investeringar med 
positiva miljöeffekter

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kraven i bilaga III ska, utöver eller 
som ersättning för kraven i avdelningarna 
II, III och IV, tillämpas på 
tillhandahållande av och rapportering i 
samband med referensvärden för 
koldioxidsnåla eller för klimatpositiva
investeringar.

(1) Kraven i bilaga III ska, utöver eller 
som ersättning för kraven i avdelningarna 
II, III och IV, tillämpas på 
tillhandahållande av och rapportering i 
samband med referensvärden för
investeringar med klimatomställning eller 
för klimatnegativa investeringar.

Or. en

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

Ändringsförslag 126
Neena Gill

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kraven i bilaga III ska, utöver eller 
som ersättning för kraven i avdelningarna 
II, III och IV, tillämpas på 
tillhandahållande av och rapportering i 
samband med referensvärden för 
koldioxidsnåla eller för klimatpositiva
investeringar.

(1) Kraven i bilaga III ska, utöver eller 
som ersättning för kraven i avdelningarna 
II, III och IV, tillämpas på 
tillhandahållande av och rapportering i 
samband med referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar eller för 
investeringar med negativa 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 127
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Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kraven i bilaga III ska, utöver eller 
som ersättning för kraven i avdelningarna 
II, III och IV, tillämpas på 
tillhandahållande av och rapportering i 
samband med referensvärden för 
koldioxidsnåla eller för klimatpositiva
investeringar.

(1) Kraven i bilaga III ska, utöver eller 
som ersättning för kraven i avdelningarna 
II, III och IV, tillämpas på 
tillhandahållande av och rapportering i 
samband med referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar eller för 
investeringar med 
nettoutsläppsminskning.

Or. en

Ändringsförslag 128
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kraven i bilaga III ska, utöver eller 
som ersättning för kraven i avdelningarna 
II, III och IV, tillämpas på 
tillhandahållande av och rapportering i 
samband med referensvärden för 
koldioxidsnåla eller för klimatpositiva
investeringar.

(1) Kraven i bilaga III ska, utöver eller 
som ersättning för kraven i avdelningarna 
II, III och IV, tillämpas på 
tillhandahållande av och rapportering i 
samband med referensvärden för 
Parisavtalsanpassade investeringar eller 
för investeringar med klimatomställning.

Or. en

Ändringsförslag 129
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
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Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kraven i bilaga III ska, utöver eller 
som ersättning för kraven i avdelningarna 
II, III och IV, tillämpas på 
tillhandahållande av och rapportering i 
samband med referensvärden för 
koldioxidsnåla eller för klimatpositiva
investeringar.

(1) Kraven i bilaga III ska, utöver eller 
som ersättning för kraven i avdelningarna 
II, III och IV, tillämpas på 
tillhandahållande av och rapportering i 
samband med referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar eller för 
investeringar med klimatomställning.

Or. en

Ändringsförslag 130
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kraven i bilaga III ska, utöver eller 
som ersättning för kraven i avdelningarna 
II, III och IV, tillämpas på 
tillhandahållande av och rapportering i 
samband med referensvärden för 
koldioxidsnåla eller för klimatpositiva
investeringar.

(1) Kraven i bilaga III ska, utöver eller 
som ersättning för kraven i avdelningarna 
II, III och IV, tillämpas på 
tillhandahållande av och rapportering i 
samband med referensvärden för 
investeringar med positiva miljöeffekter.

Or. en

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

Ändringsförslag 131
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(2) Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimistandarder för 
referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar, däribland 
följande:

utgår

(a) Kriterier för val av underliggande 
tillgångar, inbegripet, i förekommande 
fall, kriterier för uteslutande av 
tillgångar.

(b) Kriterier och metod för viktning av 
referensvärdets underliggande tillgångar.

(c) Metoden för beräkning av de 
koldioxidutsläpp och 
koldioxidbesparingar som är kopplade till 
de underliggande tillgångarna.

Or. en

Motivering

Dessa är mycket långtgående beslut som inte bör tas genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 132
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (nytt) – artikel 19a – punkt 2 – PI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimistandarder för referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva 
investeringar, däribland följande:

(2) Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimistandarder för referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva 
investeringar och detta ska vara förenligt 
med hållbarhetsparametrarnas snabba 
utveckling och med en omfattande 
flexibilitet för administratörerna av 
referensvärden när de utformar metodens 
beräkningsformel. Minimistandarderna 
ska omfatta följande:
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Or. fr

Ändringsförslag 133
Lieve Wierinck

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimistandarder för referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar, däribland följande:

(2) Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimistandarder för referensvärden 
för investeringar med klimatomställning
och för klimatnegativa investeringar, 
däribland följande:

Or. en

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

Ändringsförslag 134
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare
ange minimistandarder för referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar, däribland följande:

(2) Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att ange 
minimistandarder för konstruktion av
referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar och för investeringar med 
nettoutsläppsminskning, däribland 
följande:

Or. en
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Ändringsförslag 135
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimistandarder för 
referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar, däribland 
följande:

(2) Administratören av ett 
referensvärde för investeringar med 
klimatomställning eller ett referensvärde 
för klimatnegativa investeringar ska 
formalisera, dokumentera och 
offentliggöra alla metoder som används 
för att beräkna dessa referensvärden, 
däribland följande:

Or. en

Ändringsförslag 136
Neena Gill

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimistandarder för referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar, däribland följande:

(2) Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimistandarder för referensvärden 
för koldioxidsnåla investeringar och för 
investeringar med negativa 
koldioxidutsläpp, däribland följande:

Or. en

Ändringsförslag 137
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
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Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimistandarder för referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar, däribland följande:

(2) Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimistandarder för referensvärden 
för koldioxidsnåla investeringar och för 
investeringar med klimatomställning, 
däribland följande:

Or. en

Ändringsförslag 138
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimistandarder för referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar, däribland följande:

(2) Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimistandarder för referensvärden 
för investeringar med positiva 
miljöeffekter, däribland följande:

Or. en

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

Ändringsförslag 139
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 2 – inledningen – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(c) Metoden för beräkning av de 
koldioxidutsläpp och 
koldioxidbesparingar som är kopplade till 
de underliggande tillgångarna.

(c) Den vetenskapsbaserade 
metodologiska ram och den riktning för 
utfasning av fossila bränslen som valts för 
referensvärdet. De relaterade mått och 
gränsvärden som används för att välja, 
vikta och utesluta de ekonomiska 
verksamheterna i linje med riktningen för 
utfasningen av fossila bränslen, och 
bedöma de underliggande tillgångarnas 
exponering för sådana ekonomiska 
verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 140
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 2 – inledningen – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Metoden för beräkning av de 
koldioxidutsläpp och koldioxidbesparingar
som är kopplade till de underliggande 
tillgångarna.

(c) Metoden för beräkning av de 
koldioxidutsläpp, andra utsläpp, 
konsekvenser för biologisk mångfald, 
avfallsproduktion och energiförbrukning, 
förnybar energi, råvaror, vatten samt 
direkt och indirekt markanvändning som 
kopplas till de underliggande tillgångarna.

Or. en

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

Ändringsförslag 141
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 2 – inledningen – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(c) Metoden för beräkning av de 
koldioxidutsläpp och koldioxidbesparingar 
som är kopplade till de underliggande 
tillgångarna.

(c) Metoden för beräkning av de 
växthusgaser, koldioxidutsläpp och 
koldioxidbesparingar som är kopplade till 
de underliggande tillgångarna.

Or. en

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

Ändringsförslag 142
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 2 – inledningen – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Metoden för beräkning av de 
koldioxidutsläpp och 
koldioxidbesparingar som är kopplade till 
de underliggande tillgångarna.

(c) Referensvärdets allmänna 
metodologiska ram och riktning för 
utfasning av fossila bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 143
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 2 – inledningen – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Jämförelsen av de valda 
ekonomiska verksamheterna med 
unionens taxonomi.

Or. en

Ändringsförslag 144
Molly Scott Cato
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2016/1011
Avdelning III – kapitel 3a (ny) – artikel 19a – punkt 2 – inledningen – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Standardformatet för de 
upplysningar som krävs i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 145
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I artikel 21 ska sista stycket i punkt 
3 ändras på följande sätt:

”Vid slutet av denna period ska den 
behöriga myndigheten se över sitt beslut 
att tvinga administratören att fortsätta 
offentliggöra referensvärdet och får, om 
så krävs, förlänga perioden i lämplig 
utsträckning, dock längst med ytterligare 
tolv månader. Den maximala perioden för 
obligatorisk administration får inte 
överskrida totalt fem månader.”

Or. en

Ändringsförslag 146
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 23 – punkt 6 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. I artikel 23 ska sista stycket i punkt 
6 ändras på följande sätt:

”Den maximala perioden för obligatorisk 
rapportering enligt leden a och b i första 
stycket får inte överstiga totalt fem år.”

Or. en

Ändringsförslag 147
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För varje krav enligt punkt 2 ska en 
referensvärdesdeklaration innehålla en 
förklaring av hur faktorer som rör miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) 
beaktas för varje referensvärde eller familj 
av referensvärden som tillhandahålls och 
offentliggörs, och som strävar mot eller 
tar hänsyn till ESG-mål.

2a. För varje krav enligt punkt 2 ska en 
referensvärdesdeklaration innehålla en 
förklaring av hur faktorer som rör miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) 
beaktas för varje referensvärde eller familj 
av referensvärden som tillhandahålls och 
offentliggörs, inklusive i hur hög grad de 
är anpassade till målen i Parisavtalet. 
Denna information bör lämnas i ett 
standardiserat format, med färgkodad 
information om graden av anpassning till 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 148
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – punkt 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2a. För varje krav enligt punkt 2 ska en 
referensvärdesdeklaration innehålla en 
förklaring av hur faktorer som rör miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) 
beaktas för varje referensvärde eller familj 
av referensvärden som tillhandahålls och 
offentliggörs, och som strävar mot eller tar 
hänsyn till ESG-mål.

2a. För kraven enligt punkt 2 b, c och g
ska en referensvärdesdeklaration innehålla 
en förklaring av hur faktorer som rör miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) 
beaktas för varje referensvärde eller familj 
av referensvärden som tillhandahålls och 
offentliggörs, och som strävar mot eller tar 
hänsyn till ESG-mål.

Or. fr

Ändringsförslag 149
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För varje krav enligt punkt 2 ska en 
referensvärdesdeklaration innehålla en 
förklaring av hur faktorer som rör miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) 
beaktas för varje referensvärde eller familj 
av referensvärden som tillhandahålls och 
offentliggörs, och som strävar mot eller 
tar hänsyn till ESG-mål.

2a. För varje krav enligt punkt 2 ska en 
referensvärdesdeklaration innehålla en 
förklaring av hur faktorer som rör miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) 
beaktas för varje referensvärde eller familj 
av referensvärden som tillhandahålls, 
inklusive i hur hög grad de är anpassade 
till målen i Parisavtalet om 
klimatförändringar.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar behovet av att göra uppmärksamhet på ESG-frågor till en 
integrerad aspekt i alla affärstransaktioner i det finansiella systemet, i stället för att de 
degraderas till en nisch.

Ändringsförslag 150
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EU) 2016/1011
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Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För varje krav enligt punkt 2 ska en 
referensvärdesdeklaration innehålla en 
förklaring av hur faktorer som rör miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) 
beaktas för varje referensvärde eller familj 
av referensvärden som tillhandahålls och 
offentliggörs, och som strävar mot eller 
tar hänsyn till ESG-mål.

2a. För varje krav enligt punkt 2 ska en 
referensvärdesdeklaration innehålla en 
förklaring av hur faktorer som rör miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) 
beaktas för varje referensvärde eller familj 
av referensvärden som tillhandahålls och 
offentliggörs.

Or. en

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

Ändringsförslag 151
Paul Tang

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För varje krav enligt punkt 2 ska en 
referensvärdesdeklaration innehålla en 
förklaring av hur faktorer som rör miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) 
beaktas för varje referensvärde eller familj 
av referensvärden som tillhandahålls och 
offentliggörs, och som strävar mot eller 
tar hänsyn till ESG-mål.

2a. För varje krav enligt punkt 2 ska en 
referensvärdesdeklaration innehålla en 
förklaring av hur faktorer som rör miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) 
beaktas för varje referensvärde eller familj 
av referensvärden som tillhandahålls och 
offentliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 152
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För varje krav enligt punkt 2 ska en 
referensvärdesdeklaration innehålla en 
förklaring av hur faktorer som rör miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) 
beaktas för varje referensvärde eller familj 
av referensvärden som tillhandahålls och 
offentliggörs, och som strävar mot eller tar 
hänsyn till ESG-mål.

2a. För varje krav enligt punkt 2 ska en 
referensvärdesdeklaration innehålla en 
förklaring av hur faktorer som rör miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) 
beaktas för varje referensvärde eller familj 
av referensvärden som framhålls som att 
de strävar mot eller tar hänsyn till ESG-
mål.

Or. en

Ändringsförslag 153
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange den information som avses i punkt 
2a.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 154
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange den information som avses i punkt 2a.

2b. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange minimiinnehållet i den förklaring som 
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avses i punkt 2a, för att uppdatera 
vägledning om 
”referensvärdesdeklarationen” så att den 
innehåller referenser till risker och 
indikatorer för hållbarhet.

Or. en

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

Ändringsförslag 155
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange den information som avses i punkt 2a.

2b. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 49 med avseende på att närmare 
ange den information som avses i punkt 2a
samt standardiserade format för 
presentationen av den.

Or. en

Ändringsförslag 156
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 51 – punkterna 1–5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Artikel 51 ska ändras på följande 
sätt:

a) I punkt 1 ska datumet ”1 januari 2020” 
ersättas med ”1 januari 2022”.

b) I punkt 2 ska datumet ”1 januari 2020” 
ersättas med ”1 januari 2022”.
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c) I punkt 3 ska datumet ”1 januari 2020” 
ersättas med ”1 januari 2022”.

d) I punkt 4 ska datumet ”1 januari 2020” 
ersättas med ”1 januari 2022”.

e) I punkt 5 ska datumet ”1 januari 2020” 
ersättas med ”1 januari 2022”.

Or. en

Ändringsförslag 157
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 51 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I artikel 51 ska följande punkt 
läggas till:

”4a. Ett befintligt referensvärde som 
bedöms som kritiskt genom en 
genomförandeakt som antas av 
kommissionen i enlighet med artikel 20 
som inte uppfyller kraven om att 
godkännas i enlighet med artikel 34 i 
denna förordning av den 1 januari 2020 
får, om den behöriga myndigheten anser 
att dess upphörande skulle påverka den 
finansiella stabiliteten, användas till och 
med den 31 december 2021.”

Or. en

Ändringsförslag 158
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 51 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I artikel 51 ska följande punkt 
införas:

”4a. Ett befintligt referensvärde som 
bedöms som kritiskt genom en 
genomförandeakt som antas av 
kommissionen i enlighet med artikel 20 
får användas i befintliga och nya 
finansiella instrument, finansiella avtal 
eller mätningar av en investeringsfonds 
resultat till och med den 31 december 
2021.”

Or. en

Motivering

Vissa allmänt använda kritiska referensvärden överensstämmer ännu inte med 
referensvärdesförordningen. Att fasa ut dem innan det finns ersättningar kan orsaka svåra 
störningar på marknaden. Därför bör en förlängning på två år beviljas.

Ändringsförslag 159
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 54 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I artikel 54 ska följande punkt 
införas:

”3a. Så fort en omfattande och detaljerad 
ram för hållbara investeringar, där 
[Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av en ram för 
främjande av hållbara investeringar] är 
en första byggsten, har trätt i kraft, ska 
kommissionen utan onödigt dröjsmål 
offentliggöra en rapport om möjligheten 
att i förordning (EU) 2016/1011 ta med 
villkor för ett ”referensvärde för hållbara 
investeringar” eller ”referensvärde för 
ESG” grundat på ramen för hållbara 
investeringar. Denna rapport ska sändas 
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till Europaparlamentet och rådet. 
Kommissionen ska lägga fram 
medföljande förslag efter vad som är 
lämpligt.”

Or. en

Ändringsförslag 160
Neena Gill

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 59 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft dagen efter 
det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft dagen efter 
det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.
För framtida enhetlighet och rättslig 
förutsebarhet är det absolut nödvändigt 
att det från och med EU:s 
taxonomiförordnings ikraftträdande finns 
samstämmighet mellan de båda texterna.

Or. en

Ändringsförslag 161
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 59 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft dagen efter 
det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft tolv 
månader efter det att de delegerade 
akterna enligt denna förordning har 
offentliggjorts.

Or. fr
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Ändringsförslag 162
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar

Referensvärden för investeringar med 
klimatomställning och för klimatnegativa
investeringar

Or. en

Ändringsförslag 163
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar

Referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar och för investeringar med 
nettoutsläppsminskning

Or. en

Ändringsförslag 164
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar

Referensvärden för Parisavtalsanpassade 
investeringar och för investeringar med 
klimatomställning

Or. en



PE629.650v01-00 84/126 AM\1167632SV.docx

SV

Ändringsförslag 165
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar

Referensvärden för koldioxidsnåla
investeringar och för investeringar med 
klimatomställning

Or. en

Ändringsförslag 166
Neena Gill

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar

Referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar och för investeringar med 
negativa koldioxidutsläpp

Or. en

Ändringsförslag 167
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärden för koldioxidsnåla och för 
klimatpositiva investeringar

Referensvärden för investeringar med 
positiva miljöeffekter

Or. en

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

Ändringsförslag 168
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Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metod för referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar

Metod för referensvärden för investeringar 
med positiva miljöeffekter

Or. en

Ändringsförslag 169
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metod för referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar

Metod för referensvärden för investeringar 
med klimatomställning

Or. en

Ändringsförslag 170
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metod för referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar

Upplysningar för referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar

Or. en

Ändringsförslag 171
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Administratören av ett 
referensvärde för koldioxidsnåla
investeringar ska beskriva, dokumentera 
och offentliggöra alla metoder som 
används för att beräkna referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar, där följande 
ska ingå:

1. Administratören av ett 
referensvärde för investeringar med 
positiva miljöeffekter ska beskriva, 
dokumentera och offentliggöra alla 
metoder som används för att beräkna 
nettomiljöeffekter, på grundval av 
indikatorerna för cirkulär ekonomi, där 
följande ska ingå:

Or. en

Ändringsförslag 172
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Administratören av ett 
referensvärde för koldioxidsnåla 
investeringar ska beskriva, dokumentera 
och offentliggöra alla metoder som 
används för att beräkna referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar, där följande 
ska ingå:

1. Administratören av ett 
referensvärde för koldioxidsnåla 
investeringar eller för investeringar med 
nettoutsläppsminskning ska beskriva, 
dokumentera och offentliggöra alla 
metoder som används för att beräkna 
referensvärdena, där följande ska ingå:

Or. en

Ändringsförslag 173
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Administratören av ett 
referensvärde för koldioxidsnåla
investeringar ska beskriva, dokumentera 
och offentliggöra alla metoder som 
används för att beräkna referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar, där följande 

1. Administratören av ett 
referensvärde för investeringar med 
klimatomställning ska beskriva, 
dokumentera och offentliggöra alla 
metoder som används för att beräkna 
referensvärden för investeringar med 
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ska ingå: klimatomställning, där följande ska ingå:

Or. en

Ändringsförslag 174
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Administratören av ett 
referensvärde för koldioxidsnåla
investeringar ska beskriva, dokumentera 
och offentliggöra alla metoder som 
används för att beräkna referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar, där följande 
ska ingå:

1. Administratören av ett 
referensvärde för Parisavtalsanpassade
investeringar ska beskriva, dokumentera 
och offentliggöra alla metoder som 
används för att beräkna referensvärden för 
Parisavtalsanpassade investeringar, där 
följande ska ingå:

Or. en

Ändringsförslag 175
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En förteckning över de 
underliggande tillgångar som används för 
att beräkna referensvärdet för 
koldioxidsnåla investeringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 176
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En förteckning över de 
underliggande tillgångar som används för 
att beräkna referensvärdet för 
koldioxidsnåla investeringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 177
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En förteckning över de 
underliggande tillgångar som används för 
att beräkna referensvärdet för
koldioxidsnåla investeringar.

(a) En förteckning över de 
underliggande tillgångar som används för 
att beräkna referensvärdet för investeringar 
med positiva nettoeffekter.

Or. en

Ändringsförslag 178
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En förteckning över de 
underliggande tillgångar som används för 
att beräkna referensvärdet för 
koldioxidsnåla investeringar.

(a) En förteckning över de 
underliggande tillgångar som används för 
att beräkna referensvärdet för 
Parisavtalsanpassade investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 179
Markus Ferber

Förslag till förordning
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Bilaga I – led 1 – led b
Förordning (EU) 2016/1011
Bilaga

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Alla kriterier och metoder, 
inklusive urvals- och viktningsfaktorer, 
mått och proxyvariabler som används i 
beräkningen av referensvärdet.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är känslig information som inte bör behöva avslöjas för allmänheten.

Ändringsförslag 180
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Alla kriterier och metoder, 
inklusive urvals- och viktningsfaktorer, 
mått och proxyvariabler som används i 
beräkningen av referensvärdet.

(b) Alla kriterier och metoder, 
inklusive urvals-, uteslutnings- och 
viktningsfaktorer, mått och proxyvariabler 
som används i metoden för referensvärdet.

Or. en

Ändringsförslag 181
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De kriterier som tillämpas för att 
utesluta tillgångar eller företag vars 
koldioxidavtryck eller fossila reserver 
ligger på en nivå som gör att de inte kan 
inkluderas i referensvärdet för 

utgår
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koldioxidsnåla investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 182
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De kriterier som tillämpas för att 
utesluta tillgångar eller företag vars 
koldioxidavtryck eller fossila reserver 
ligger på en nivå som gör att de inte kan 
inkluderas i referensvärdet för 
koldioxidsnåla investeringar.

(c) De kriterier som tillämpas för att 
utesluta tillgångar eller företag vars 
koldioxidavtryck eller fossila reserver 
ligger på en nivå som gör att de inte kan 
inkluderas i referensvärdet för 
investeringar med klimatomställning.

Or. en

Ändringsförslag 183
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De kriterier som tillämpas för att 
utesluta tillgångar eller företag vars 
koldioxidavtryck eller fossila reserver 
ligger på en nivå som gör att de inte kan 
inkluderas i referensvärdet för 
koldioxidsnåla investeringar.

(c) De kriterier som tillämpas för att 
utesluta tillgångar eller företag vars 
koldioxidavtryck eller fossila reserver 
ligger på en nivå som gör att de inte kan 
inkluderas i referensvärdet för 
Parisavtalsanpassade investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 184
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De kriterier som tillämpas för att 
utesluta tillgångar eller företag vars 
koldioxidavtryck eller fossila reserver 
ligger på en nivå som gör att de inte kan 
inkluderas i referensvärdet för 
koldioxidsnåla investeringar.

(c) De kriterier som tillämpas för att 
utesluta tillgångar eller företag som 
förknippas med negativa 
nettomiljöeffekter och därför inte kan 
inkluderas i referensvärdet för 
klimatpositiva investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 185
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Kriterier och metoder för hur
referensvärdet för koldioxidsnåla 
investeringar mäter det koldioxidavtryck 
och de koldioxidbesparingar som är 
kopplade till de underliggande 
tillgångarna i indexportföljen.

(d) Den vetenskapsbaserade 
metodologiska ram och den riktning för 
utfasning av fossila bränslen som valts för 
referensvärdet. De relaterade mått och 
gränsvärden som används för att välja, 
vikta och utesluta de ekonomiska 
verksamheterna i linje med riktningen för 
utfasningen av fossila bränslen, och 
bedöma de underliggande tillgångarnas 
exponering för sådana ekonomiska 
verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 186
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Kriterier och metoder för hur
referensvärdet för koldioxidsnåla 
investeringar mäter det koldioxidavtryck 
och de koldioxidbesparingar som är 

(d) Den metodologiska ram och den 
riktning för utfasning av fossila bränslen 
som valts för referensvärdet samt de mått 
och gränsvärden som används för att 
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kopplade till de underliggande 
tillgångarna i indexportföljen.

välja, vikta och utesluta de ekonomiska 
verksamheterna i enlighet med riktningen 
för utfasningen av fossila bränslen, och 
bedöma de underliggande tillgångarnas 
exponering för sådana ekonomiska 
verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 187
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Kriterier och metoder för hur 
referensvärdet för koldioxidsnåla 
investeringar mäter det koldioxidavtryck 
och de koldioxidbesparingar som är 
kopplade till de underliggande tillgångarna 
i indexportföljen.

(d) Hur referensvärdet mäter de 
koldioxidutsläpp eller de 
koldioxidbesparingar som är kopplade till 
de underliggande tillgångarna, efter vad 
som är relevant.

Or. en

Ändringsförslag 188
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Kriterier och metoder för hur 
referensvärdet för koldioxidsnåla
investeringar mäter det koldioxidavtryck 
och de koldioxidbesparingar som är 
kopplade till de underliggande tillgångarna 
i indexportföljen.

(d) Kriterier och metoder för hur 
referensvärdet för investeringar med 
klimatomställning mäter det 
koldioxidavtryck och de 
koldioxidbesparingar som är kopplade till 
de underliggande tillgångarna i 
indexportföljen.

Or. en
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Ändringsförslag 189
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Kriterier och metoder för hur 
referensvärdet för koldioxidsnåla
investeringar mäter det koldioxidavtryck 
och de koldioxidbesparingar som är 
kopplade till de underliggande tillgångarna 
i indexportföljen.

(d) Kriterier och metoder för hur 
referensvärdet för investeringar med 
positiva miljöeffekter mäter de 
miljöeffekter som är kopplade till de 
underliggande tillgångarna i 
indexportföljen.

Or. en

Ändringsförslag 190
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Jämförelsen av de valda 
ekonomiska verksamheterna med EU:s 
taxonomi.

Or. en

Ändringsförslag 191
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Aktiv risk avseende skillnaden 
mellan referensvärdet för koldioxidsnåla 
investeringar och motsvarande 
standardindex.

utgår

Or. en
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Motivering

Borttagningen återspeglar att ”referensvärdet för koldioxidsnåla investeringar” omdefinieras 
grönt på ett sätt som inte möjliggör jämförelse med ett motsvarande standardindex.

Ändringsförslag 192
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Aktiv risk avseende skillnaden 
mellan referensvärdet för koldioxidsnåla 
investeringar och motsvarande 
standardindex.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 193
Markus Ferber

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led e
Förordning (EU) 2016/1011
Bilaga

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Aktiv risk avseende skillnaden 
mellan referensvärdet för koldioxidsnåla 
investeringar och motsvarande 
standardindex.

utgår

Or. en

Motivering

Den aktiva risken avseende skillnad ingår inte i metoden utan är snarare ett resultat av 
metoden.

Ändringsförslag 194
Caroline Nagtegaal
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Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Aktiv risk avseende skillnaden 
mellan referensvärdet för koldioxidsnåla
investeringar och motsvarande 
standardindex.

(e) Om referensvärdet följer ett 
standardreferensvärde, aktiv risk avseende 
skillnaden mellan referensvärdet för 
investeringar med klimatomställning och
motsvarande standardindex.

Or. en

Ändringsförslag 195
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Aktiv risk avseende skillnaden 
mellan referensvärdet för koldioxidsnåla 
investeringar och motsvarande 
standardindex.

(e) Aktiv risk avseende skillnaden 
mellan referensvärdet för investeringar 
med positiva miljöeffekter och 
motsvarande standardindex.

Or. en

Ändringsförslag 196
Lieve Wierinck

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Aktiv risk avseende skillnaden 
mellan referensvärdet för koldioxidsnåla
investeringar och motsvarande 
standardindex.

(e) Aktiv risk avseende skillnaden 
mellan referensvärdet för investeringar 
med klimatomställning och motsvarande 
standardindex.

Or. en
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Ändringsförslag 197
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Aktiv risk avseende skillnaden 
mellan referensvärdet för koldioxidsnåla
investeringar och motsvarande 
standardindex.

(e) Aktiv risk avseende skillnaden 
mellan referensvärdet för 
Parisavtalsanpassade investeringar och 
motsvarande standardindex.

Or. en

Ändringsförslag 198
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Den positiva omviktningen av 
koldioxidsnåla tillgångar i referensvärdet 
för koldioxidsnåla investeringar i 
förhållande till motsvarande 
standardindex, och en förklaring till 
varför en omviktning är nödvändig för att 
återspegla de valda målen för 
referensvärdet.

utgår

Or. en

Motivering

Denna borttagning är en del av arbetet med att ur kommissionens förslag få bort villkor som 
tvingar tillhandahållare av index att hålla sig till bara en – inaktuell – metod.

Ändringsförslag 199
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Den positiva omviktningen av 
koldioxidsnåla tillgångar i referensvärdet 
för koldioxidsnåla investeringar i 
förhållande till motsvarande standardindex, 
och en förklaring till varför en omviktning 
är nödvändig för att återspegla de valda 
målen för referensvärdet.

(f) Om referensvärdet följer ett 
standardreferensvärde, den positiva 
omviktningen av koldioxidsnåla tillgångar 
och tillgångar med låga 
växthusgasutsläpp i referensvärdet för 
investeringar med klimatomställning i 
förhållande till motsvarande standardindex, 
och en förklaring till varför en omviktning 
är nödvändig för att återspegla de valda 
målen för referensvärdet.

Or. en

Ändringsförslag 200
Lieve Wierinck

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Den positiva omviktningen av 
koldioxidsnåla tillgångar i referensvärdet 
för koldioxidsnåla investeringar i 
förhållande till motsvarande standardindex, 
och en förklaring till varför en omviktning 
är nödvändig för att återspegla de valda 
målen för referensvärdet.

(f) Den positiva omviktningen av 
koldioxidsnåla tillgångar och tillgångar
med låga växthusgasutsläpp i 
referensvärdet för investeringar med 
klimatomställning i förhållande till 
motsvarande standardindex, och en 
förklaring till varför en omviktning är 
nödvändig för att återspegla de valda 
målen för referensvärdet.

Or. en

Ändringsförslag 201
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Den positiva omviktningen av 
koldioxidsnåla tillgångar i referensvärdet 

(f) Den positiva omviktningen av 
tillgångar med positiva miljöeffekter i 
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för koldioxidsnåla investeringar i 
förhållande till motsvarande standardindex, 
och en förklaring till varför en omviktning 
är nödvändig för att återspegla de valda 
målen för referensvärdet.

referensvärdet för koldioxidsnåla 
investeringar i förhållande till motsvarande 
standardindex, och en förklaring till varför 
en omviktning är nödvändig för att 
återspegla de valda målen för 
referensvärdet.

Or. en

Ändringsförslag 202
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Den positiva omviktningen av 
koldioxidsnåla tillgångar i referensvärdet 
för koldioxidsnåla investeringar i 
förhållande till motsvarande standardindex, 
och en förklaring till varför en omviktning 
är nödvändig för att återspegla de valda
målen för referensvärdet.

(f) Den positiva omviktningen av 
koldioxidsnåla tillgångar i referensvärdet 
för Parisavtalsanpassade investeringar i 
förhållande till motsvarande standardindex, 
och en förklaring till varför en omviktning 
är nödvändig för att återspegla de valda 
målen för referensvärdet.

Or. en

Ändringsförslag 203
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Den positiva omviktningen av 
koldioxidsnåla tillgångar i referensvärdet 
för koldioxidsnåla investeringar i 
förhållande till motsvarande 
standardindex, och en förklaring till varför 
en omviktning är nödvändig för att 
återspegla de valda målen för 
referensvärdet.

(f) När referensvärdet har ett relaterat 
motsvarande standardindex som det är 
alternativt viktat efter, en förklaring till 
varför en omviktning är nödvändig för att 
återspegla de valda målen för 
referensvärdet.

Or. en
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Ändringsförslag 204
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Förhållandet mellan 
marknadsvärdet för de värdepapper som 
ingår i referensvärdet för koldioxidsnåla 
investeringar och marknadsvärdet för de 
värdepapper som ingår i motsvarande 
standardindex.

utgår

Or. en

Motivering

Denna borttagning är en del av arbetet med att ur kommissionens förslag få bort villkor som 
tvingar tillhandahållare av index att hålla sig till bara en – inaktuell – metod.

Ändringsförslag 205
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Förhållandet mellan 
marknadsvärdet för de värdepapper som 
ingår i referensvärdet för koldioxidsnåla 
investeringar och marknadsvärdet för de 
värdepapper som ingår i motsvarande 
standardindex.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 206
Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Förhållandet mellan 
marknadsvärdet för de värdepapper som 
ingår i referensvärdet för koldioxidsnåla
investeringar och marknadsvärdet för de 
värdepapper som ingår i motsvarande 
standardindex.

(g) Om referensvärdet följer ett 
standardreferensvärde, förhållandet 
mellan marknadsvärdet för de värdepapper 
som ingår i referensvärdet för investeringar 
med klimatomställning och 
marknadsvärdet för de värdepapper som 
ingår i motsvarande standardindex.

Or. en

Ändringsförslag 207
Lieve Wierinck

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Förhållandet mellan 
marknadsvärdet för de värdepapper som 
ingår i referensvärdet för koldioxidsnåla
investeringar och marknadsvärdet för de 
värdepapper som ingår i motsvarande 
standardindex.

(g) Förhållandet mellan 
marknadsvärdet för de värdepapper som 
ingår i referensvärdet för investeringar med 
klimatomställning och marknadsvärdet för 
de värdepapper som ingår i motsvarande 
standardindex.

Or. en

Ändringsförslag 208
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Förhållandet mellan 
marknadsvärdet för de värdepapper som 
ingår i referensvärdet för koldioxidsnåla
investeringar och marknadsvärdet för de 
värdepapper som ingår i motsvarande 
standardindex.

(g) Förhållandet mellan 
marknadsvärdet för de värdepapper som 
ingår i referensvärdet för klimatpositiva
investeringar och marknadsvärdet för de 
värdepapper som ingår i motsvarande 
standardindex.
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Or. en

Ändringsförslag 209
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Förhållandet mellan 
marknadsvärdet för de värdepapper som 
ingår i referensvärdet för koldioxidsnåla
investeringar och marknadsvärdet för de 
värdepapper som ingår i motsvarande 
standardindex.

(g) Förhållandet mellan 
marknadsvärdet för de värdepapper som 
ingår i referensvärdet för 
Parisavtalsanpassade investeringar och 
marknadsvärdet för de värdepapper som 
ingår i motsvarande standardindex.

Or. en

Ändringsförslag 210
Markus Ferber

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h
Förordning (EU) 2016/1011
Bilaga

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Typ av data, och dess källa, som 
används vid valet av tillgångar eller 
företag som kvalificerar för att ingå i 
referensvärdet för koldioxidsnåla 
investeringar, inklusive följande:

utgår

(i) Utsläpp från källor som företaget 
kontrollerar.

(ii) Utsläpp från användning av inköpt el, 
ånga eller andra energislag som 
produceras i ett föregående led.

(iii) Utsläpp som är en följd av att ett 
företags verksamhet men som det inte har 
direkt kontroll över.

(iv) Utsläpp som fortfarande skulle 
existera om företagets produkter eller 
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tjänster skulle ersättas av substitut som 
ger upphov till större koldioxidutsläpp 
(utsläppsminskningar).

(v) Huruvida ingångsinformationen 
bygger på metoderna för produkters och 
organisationers miljöavtryck enligt 
definitionerna i punkt 2 a och b i 
kommissionens rekommendation 
2013/179/EU.

Or. en

Motivering

Detta är känslig information som inte bör behöva avslöjas för allmänheten.

Ändringsförslag 211
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Typ av data, och dess källa, som
används vid valet av tillgångar eller 
företag som kvalificerar för att ingå i 
referensvärdet för koldioxidsnåla 
investeringar, inklusive följande:

(h) Typ av data, och dess källa, och 
hur de används i referensvärdesmetoden 
för att avgöra urval, uteslutning eller 
omviktning av de underliggande 
tillgångarna, inklusive följande:

Or. en

Ändringsförslag 212
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Typ av data, och dess källa, som 
används vid valet av tillgångar eller företag 
som kvalificerar för att ingå i 
referensvärdet för koldioxidsnåla
investeringar, inklusive följande:

(h) Typ av data, och dess källa, som 
används vid valet av tillgångar eller företag 
som kvalificerar för att ingå i 
referensvärdet för investeringar med 
positiva miljöeffekter, inklusive följande:
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Or. en

Ändringsförslag 213
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Typ av data, och dess källa, som 
används vid valet av tillgångar eller företag 
som kvalificerar för att ingå i 
referensvärdet för koldioxidsnåla
investeringar, inklusive följande:

(h) Typ av data, och dess källa, som 
används vid valet av tillgångar eller företag 
som kvalificerar för att ingå i 
referensvärdet för investeringar med 
klimatomställning, inklusive följande:

Or. en

Ändringsförslag 214
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Typ av data, och dess källa, som 
används vid valet av tillgångar eller företag 
som kvalificerar för att ingå i 
referensvärdet för koldioxidsnåla
investeringar, inklusive följande:

(h) Typ av data, och dess källa, som 
används vid valet av tillgångar eller företag 
som kvalificerar för att ingå i 
referensvärdet för Parisavtalsanpassade
investeringar:

Or. en

Ändringsförslag 215
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Typ av data, och dess källa, som 
används vid valet av tillgångar eller företag 

(h) Typ av data, och dess källa, som 
används vid valet av tillgångar eller företag 
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som kvalificerar för att ingå i 
referensvärdet för koldioxidsnåla 
investeringar, inklusive följande:

som kvalificerar för att ingå i 
referensvärdet för koldioxidsnåla 
investeringar:

Or. en

Motivering

Dessa redovisningskrav föreskriver effektivt en viss metod som nu är inaktuell.

Ändringsförslag 216
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Utsläpp från källor som företaget 
kontrollerar.

utgår

Or. en

Motivering

Dessa redovisningskrav föreskriver effektivt en viss metod som nu är inaktuell.

Ändringsförslag 217
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Utsläpp från källor som företaget 
kontrollerar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 218
Syed Kamall

Förslag till förordning
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Bilaga I – led 1 – led h – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Utsläpp från källor som företaget 
kontrollerar.

(i) Koldioxidutsläpp som kommer från 
källor som företaget kontrollerar och som 
är kopplade till de underliggande 
tillgångarna.

Or. en

Ändringsförslag 219
Anne Sander

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led i
Förordning (EU) 2016/1011
Bilaga I – led 1 – led h – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Utsläpp från källor som företaget 
kontrollerar.

(i) Utsläpp från källor som det 
utsläppande företaget kontrollerar eller 
som hör till underliggande tillgångar.

Or. fr

Ändringsförslag 220
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Utsläpp från användning av inköpt 
el, ånga eller andra energislag som 
produceras i ett föregående led.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 221
Molly Scott Cato
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Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Utsläpp från användning av inköpt 
el, ånga eller andra energislag som 
produceras i ett föregående led.

utgår

Or. en

Motivering

Dessa redovisningskrav föreskriver effektivt en viss metod som nu är inaktuell.

Ändringsförslag 222
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Utsläpp från användning av inköpt 
el, ånga eller andra energislag som 
produceras i ett föregående led.

(ii) Utsläpp från användning av inköpt 
el, ånga eller andra energislag som 
produceras i ett föregående led och som är 
kopplade till underliggande tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 223
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Utsläpp som är en följd av att ett 
företags verksamhet men som det inte har 
direkt kontroll över.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 224
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Utsläpp som är en följd av att ett 
företags verksamhet men som det inte har 
direkt kontroll över.

utgår

Or. en

Motivering

Dessa redovisningskrav föreskriver effektivt en viss metod som nu är inaktuell.

Ändringsförslag 225
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Utsläpp som är en följd av att ett 
företags verksamhet men som det inte har 
direkt kontroll över.

(iii) Utsläpp som är en följd av 
verksamheten hos ett företag kopplat till 
de underliggande tillgångarna men som 
företaget inte har direkt kontroll över, om 
dessa övervägs i 
referensvärdesmetoderna.

Or. en

Ändringsförslag 226
Anne Sander

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Utsläpp som är en följd av att ett 
företags verksamhet men som det inte har 

(iii) I förekommande fall och när 
uppgifter finns tillgängliga, utsläpp som är 
en följd av att ett företags verksamhet men 
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direkt kontroll över. som det inte har direkt kontroll över.

Or. fr

Ändringsförslag 227
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Utsläpp som fortfarande skulle 
existera om företagets produkter eller 
tjänster skulle ersättas av substitut som 
ger upphov till större koldioxidutsläpp 
(utsläppsminskningar).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 228
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Utsläpp som fortfarande skulle 
existera om företagets produkter eller 
tjänster skulle ersättas av substitut som 
ger upphov till större koldioxidutsläpp 
(utsläppsminskningar).

utgår

Or. en

Motivering

Dessa redovisningskrav föreskriver effektivt en viss metod som nu är inaktuell.

Ändringsförslag 229
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal
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Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Utsläpp som fortfarande skulle 
existera om företagets produkter eller 
tjänster skulle ersättas av substitut som 
ger upphov till större koldioxidutsläpp 
(utsläppsminskningar).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 230
Anne Sander

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led iv
Förordning (EU) 2016/1011
Bilaga I – led 1 – led h – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Utsläpp som fortfarande skulle 
existera om företagets produkter eller 
tjänster skulle ersättas av substitut som ger 
upphov till större koldioxidutsläpp 
(utsläppsminskningar).

(iv) I förekommande fall och när 
uppgifter finns tillgängliga, utsläpp som 
fortfarande skulle existera om företagets 
produkter eller tjänster skulle ersättas av 
substitut som ger upphov till större 
koldioxidutsläpp (utsläppsminskningar).

Or. fr

Ändringsförslag 231
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) Huruvida ingångsinformationen 
bygger på metoderna för produkters och 
organisationers miljöavtryck enligt 
definitionerna i punkt 2 a och b i 
kommissionens rekommendation 

utgår
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2013/179/EU.

Or. en

Motivering

Dessa redovisningskrav föreskriver effektivt en viss metod som nu är inaktuell.

Ändringsförslag 232
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) Huruvida ingångsinformationen 
bygger på metoderna för produkters och 
organisationers miljöavtryck enligt 
definitionerna i punkt 2 a och b i 
kommissionens rekommendation 
2013/179/EU.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 233
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) Huruvida ingångsinformationen 
bygger på metoderna för produkters och 
organisationers miljöavtryck enligt 
definitionerna i punkt 2 a och b i 
kommissionens rekommendation 
2013/179/EU.

(v) Huruvida ingångsinformationen 
bygger på globala standarder såsom 
TCFD (FCB:s arbetsgrupp för 
klimatrelaterad finansiell redovisning).

Or. en

Ändringsförslag 234
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Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(va) Effekter beräknade på grundval av 
andra indikatorer för cirkulär ekonomi 
utöver koldioxidutsläpp, som ska 
utvecklas i linje med kommissionens 
meddelanden av den 16 januari 2018 om 
en övervakningsram för den cirkulära 
ekonomin och av den 2 december 2015 
med titeln Att sluta kretsloppet – en EU-
handlingsplan för den cirkulära 
ekonomin, och innefatta andra utsläpp, 
konsekvenser för den biologiska 
mångfalden, avfallsproduktion, 
energiförbrukning och förnybar energi, 
råvaror, vatten samt direkt och indirekt 
markanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 235
Anne Sander

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led h – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(va) Företagets förmodade utsläpp.

Or. fr

Ändringsförslag 236
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Indexportföljens totala 
koldioxidavtryckexponering och den 

(i) När referensvärdet har ett 
relaterat motsvarande standardindex som 
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uppskattade effekten på begränsningen av 
klimatförändringarna av den 
koldioxidsnåla strategi som referensvärdet 
representerar.

det är alternativt viktat efter på grundval 
av koldioxidutsläpp, skillnaden i 
koldioxidutsläpp mellan referensvärdet 
och standardindexet.

Or. en

Ändringsförslag 237
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Indexportföljens totala 
koldioxidavtryckexponering och den 
uppskattade effekten på begränsningen av 
klimatförändringarna av den 
koldioxidsnåla strategi som referensvärdet 
representerar.

(i) Indexportföljens totala 
koldioxidavtryckexponering och den 
uppskattade effekten på begränsningen av 
klimatförändringarna av den strategi för 
klimatomställning som referensvärdet 
representerar.

Or. en

Ändringsförslag 238
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Indexportföljens totala 
koldioxidavtryckexponering och den 
uppskattade effekten på begränsningen av 
klimatförändringarna av den 
koldioxidsnåla strategi som referensvärdet 
representerar.

(i) Indexportföljens nettomiljöeffekter
och den uppskattade effekten på miljön av 
den strategi som referensvärdet 
representerar.

Or. en

Ändringsförslag 239
Matt Carthy
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Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Indexportföljens totala 
koldioxidavtryckexponering och den 
uppskattade effekten på begränsningen av 
klimatförändringarna av den 
koldioxidsnåla strategi som referensvärdet 
representerar.

(i) Den uppskattade effekten på 
begränsningen av klimatförändringarna av 
den koldioxidsnåla strategi som 
referensvärdet representerar och dess 
bidrag till att uppfylla åtagandena i 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 240
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Indexportföljens totala 
koldioxidavtryckexponering och den 
uppskattade effekten på begränsningen av 
klimatförändringarna av den 
koldioxidsnåla strategi som referensvärdet 
representerar.

(i) Den uppskattade effekten på 
begränsningen av klimatförändringarna, så 
som definieras av målen i Parisavtalet, av 
den koldioxidsnåla strategi som 
referensvärdet representerar.

Or. en

Ändringsförslag 241
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Skälen till varför man har valt en 
viss strategi eller ett visst mål för metoden 
för låga koldioxidutsläpp, och en 
förklaring till varför metoden är lämplig 
för beräkning av referensvärdets mål för

(j) Skälen till varför man har valt en 
viss metod och i relevanta fall en strategi 
eller ett mål för hållbarhet, och en 
förklaring till varför metoden är lämplig 
för beräkning av referensvärdets 
miljöeffekter och i relevanta fall dess 
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låga koldixidutsläpp. strategier eller mål för hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 242
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Skälen till varför man har valt en 
viss strategi eller ett visst mål för metoden 
för låga koldioxidutsläpp, och en 
förklaring till varför metoden är lämplig 
för beräkning av referensvärdets mål för 
låga koldixidutsläpp.

(j) Skälen till varför man har valt en 
viss strategi eller ett visst mål för låga 
koldioxidutsläpp, och en förklaring till hur
metoden är anpassad till denna strategi 
eller detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 243
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Skälen till varför man har valt en 
viss strategi eller ett visst mål för metoden 
för låga koldioxidutsläpp, och en förklaring 
till varför metoden är lämplig för 
beräkning av referensvärdets mål för låga 
koldixidutsläpp.

(j) Skälen till varför man har valt en 
viss strategi eller ett visst mål för metoden 
för låga koldioxidutsläpp, och en förklaring 
till varför metoden är lämplig för 
beräkning av referensvärdets 
Parisavtalsanpassade mål.

Or. en

Ändringsförslag 244
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led k
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Förfarandet för intern översyn och 
godkännande av en given metod, samt hur 
ofta denna interna översyn görs.

utgår

Or. en

Motivering

Överflödigt, eftersom det redan krävs i artikel 13.1 b i förordningen om finansiella 
referensvärden.

Ändringsförslag 245
Markus Ferber

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid redovisningen av de nämnda 
aspekterna ska administratören av 
referensvärden inte behöva redovisa 
information som är äganderättsskyddad 
eller konfidentiell till sin karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 246
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metod för referensvärden för 
klimatpositiva investeringar

utgår

Or. en
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Motivering

Behövs inte längre med tanke på att punkt 1 i bilagan har omarbetats så att den innefattar 
båda referensvärdena.

Ändringsförslag 247
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metod för referensvärden för 
klimatpositiva investeringar

Ytterligare metod för referensvärden för 
investeringar med positiva miljöeffekter

Or. en

Ändringsförslag 248
Neena Gill

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metod för referensvärden för 
klimatpositiva investeringar

Metod för referensvärden för investeringar 
med negativa koldioxidutsläpp

Or. en

Ändringsförslag 249
Lieve Wierinck

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metod för referensvärden för 
klimatpositiva investeringar

Metod för referensvärden för 
klimatnegativa investeringar

Or. en
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Ändringsförslag 250
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metod för referensvärden för 
klimatpositiva investeringar

Redovisningar för referensvärden för 
investeringar med klimatomställning

Or. en

Ändringsförslag 251
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metod för referensvärden för 
klimatpositiva investeringar

Metod för referensvärden för investeringar 
med klimatomställning

Or. en

Ändringsförslag 252
Syed Kamall

Förslag till förordning
Bilaga I – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Administratören av ett 
referensvärde för klimatpositiva 
investeringar ska, utöver uppfyllandet av 
de skyldigheter som gäller för 
administratörer av referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar, redovisa de 
positiva koldioxideffekterna av varje 
underliggande tillgång som ingår i 
referensvärdet och ange den formel eller 
den beräkningsmetod som används för att 

utgår
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fastställa om utsläppsminskningarna är 
större än tillgångens eller företagets 
koldioxidavtryck (kvot för positiv 
klimateffekt).

Or. en

Ändringsförslag 253
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga I – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Administratören av ett 
referensvärde för klimatpositiva
investeringar ska, utöver uppfyllandet av 
de skyldigheter som gäller för 
administratörer av referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar, redovisa de 
positiva koldioxideffekterna av varje 
underliggande tillgång som ingår i 
referensvärdet och ange den formel eller 
den beräkningsmetod som används för att 
fastställa om utsläppsminskningarna är 
större än tillgångens eller företagets 
koldioxidavtryck (kvot för positiv 
klimateffekt).

2. Administratören av ett 
referensvärde för investeringar med 
klimatomställning ska, utöver uppfyllandet 
av de skyldigheter som gäller för 
administratörer av referensvärden för 
Parisavtalsanpassade investeringar, 
redovisa det mätbara och tidsbundna 
vetenskapsbaserade målet, och 
kopplingen till den tillhörande 
genomförandeplanen och årsrapporten 
om framsteg som gjorts mot att nå målet, 
för varje underliggande tillgång som ingår 
i referensvärdet och ange den 
vetenskapsbaserade metodiska ram och 
riktning för utfasning av fossila bränslen 
som valts för referensvärdet. De 
relaterade mått och gränsvärden som 
används för att välja, vikta och utesluta de 
ekonomiska verksamheterna i linje med 
riktningen för utfasningen av fossila 
bränslen, och bedöma de underliggande
tillgångarnas exponering för sådana 
ekonomiska verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 254
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
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Bilaga I – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Administratören av ett 
referensvärde för klimatpositiva 
investeringar ska, utöver uppfyllandet av 
de skyldigheter som gäller för 
administratörer av referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar, redovisa de 
positiva koldioxideffekterna av varje 
underliggande tillgång som ingår i 
referensvärdet och ange den formel eller 
den beräkningsmetod som används för att 
fastställa om utsläppsminskningarna är 
större än tillgångens eller företagets 
koldioxidavtryck (kvot för positiv 
klimateffekt).

2. Utöver uppfyllandet av de 
skyldigheter som gäller för administratörer 
av referensvärden för koldioxidsnåla 
investeringar, ska administratörer av 
referensvärden för investeringar med 
klimatomställning redovisa, för varje 
tillgång som ingår i referensvärdet, de 
mätbara och tidsbaserade målen samt 
uppgifter om de planer som emittenterna 
av tillgångarna har för utfasning av 
fossila bränslen och deras årliga 
framstegsrapporter. Administratörerna 
ska vidare redovisa sina metodologiska 
ramar och de riktningar för utfasning av 
fossila bränslen som valts för 
referensvärdet samt de mått och 
gränsvärden som används för att välja, 
vikta och utesluta de ekonomiska 
verksamheterna i enlighet med riktningen 
för utfasningen av fossila bränslen, och 
bedöma de underliggande tillgångarnas 
exponering för sådana ekonomiska 
verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 255
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Administratören av ett 
referensvärde för klimatpositiva 
investeringar ska, utöver uppfyllandet av 
de skyldigheter som gäller för 
administratörer av referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar, redovisa de 
positiva koldioxideffekterna av varje 
underliggande tillgång som ingår i 
referensvärdet och ange den formel eller 

2. Administratören av ett 
referensvärde för klimatpositiva 
investeringar ska, utöver uppfyllandet av 
de skyldigheter som anges ovan, redovisa 
de positiva miljöeffekterna av varje 
underliggande tillgång som ingår i 
referensvärdet och ange den formel eller 
den beräkningsmetod som används för att 
fastställa nettoeffekterna.
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den beräkningsmetod som används för att 
fastställa om utsläppsminskningarna är 
större än tillgångens eller företagets 
koldioxidavtryck (kvot för positiv 
klimateffekt).

Or. en

Ändringsförslag 256
Neena Gill

Förslag till förordning
Bilaga I – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Administratören av ett 
referensvärde för klimatpositiva
investeringar ska, utöver uppfyllandet av 
de skyldigheter som gäller för 
administratörer av referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar, redovisa de 
positiva koldioxideffekterna av varje 
underliggande tillgång som ingår i 
referensvärdet och ange den formel eller 
den beräkningsmetod som används för att 
fastställa om utsläppsminskningarna är 
större än tillgångens eller företagets 
koldioxidavtryck (kvot för positiv 
klimateffekt).

2. Administratören av ett 
referensvärde för investeringar med 
negativa koldioxidutsläpp ska, utöver 
uppfyllandet av de skyldigheter som gäller 
för administratörer av referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar, redovisa 
koldioxideffekterna av varje underliggande 
tillgång som ingår i referensvärdet och 
ange den formel eller den beräkningsmetod 
som används för att fastställa om 
utsläppsminskningarna är större än 
tillgångens eller företagets 
koldioxidavtryck (kvot för negativa 
effekter av koldioxidutsläpp).

Or. en

Ändringsförslag 257
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Bilaga I – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Administratören av ett 
referensvärde för klimatpositiva
investeringar ska, utöver uppfyllandet av 
de skyldigheter som gäller för 

2. Administratören av ett 
referensvärde för klimatnegativa
investeringar ska, utöver uppfyllandet av 
de skyldigheter som gäller för 
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administratörer av referensvärden för 
koldioxidsnåla investeringar, redovisa de
positiva koldioxideffekterna av varje 
underliggande tillgång som ingår i 
referensvärdet och ange den formel eller 
den beräkningsmetod som används för att 
fastställa om utsläppsminskningarna är 
större än tillgångens eller företagets 
koldioxidavtryck (kvot för positiv
klimateffekt).

administratörer av referensvärden för 
investeringar med klimatomställning, 
redovisa de negativa koldioxideffekterna 
på portföljens nivå och ange den formel 
eller den beräkningsmetod som används för 
att fastställa om utsläppsminskningarna är 
större än tillgångens eller företagets 
koldioxidavtryck (kvot för negativ
klimateffekt).

Or. en

Ändringsförslag 258
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Bilaga I – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Administratören av ett 
referensvärde för klimatnegativa 
investeringar ska dokumentera och 
offentliggöra varje metod som används 
för att beräkna utsläpp som fortfarande 
skulle existera om företagets produkter 
eller tjänster skulle ersättas av substitut 
som ger upphov till större 
koldioxidutsläpp (”utsläppsminskningar”) 
och den motsvarande mängden 
utsläppsminskningar.

Or. en

Ändringsförslag 259
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Administratörer av referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva 

utgår
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investeringar ska anta förfaranden och 
bakomliggande skäl för alla planerade 
väsentliga ändringar av sina metoder, och 
göra dessa upplysningar tillgängliga för 
användarna. Rutinerna ska vara förenliga 
med det överordnade målet att 
referensvärdesberäkningarna alltid ska 
vara i linje med målen för låga 
koldioxidutsläpp eller positiv klimateffekt. 
Rutinerna ska föreskriva följande:

(a) Att användarna underrättas på 
förhand inom en tydlig tidsram som ger 
dem tillräcklig möjlighet att analysera och 
lämna synpunkter på effekterna av 
sådana planerade ändringar, med 
beaktande av administratörernas 
uppskattning av de allmänna 
omständigheterna.

(b) Att användarna ges möjlighet att 
lämna synpunkter på ändringarna och att 
administratörerna ges möjlighet att 
reagera på dessa synpunkter, varvid 
synpunkterna ska göras tillgängliga för 
alla marknadsaktörer efter en viss 
samrådsperiod, utom om den som har 
lämnat synpunkterna har begärt 
sekretess.

Or. en

Motivering

Dessa rutiner motsvarar i praktiken, och har delvis tagit ordalydelsen från, punkt 1 och 2 i 
artikel 13 i förordning 2016/1011.

Ändringsförslag 260
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Bilaga I – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Administratörer av referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar ska anta förfaranden och 

3. Administratörer av referensvärden 
för investeringar med klimatomställning
och för klimatnegativa investeringar ska 
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bakomliggande skäl för alla planerade 
väsentliga ändringar av sina metoder, och 
göra dessa upplysningar tillgängliga för 
användarna. Rutinerna ska vara förenliga 
med det överordnade målet att 
referensvärdesberäkningarna alltid ska vara 
i linje med målen för låga koldioxidutsläpp 
eller positiv klimateffekt. Rutinerna ska 
föreskriva följande:

anta förfaranden och bakomliggande skäl 
för alla planerade väsentliga ändringar av 
sina metoder, och göra dessa upplysningar 
tillgängliga för användarna. Rutinerna ska 
vara förenliga med det överordnade målet 
att referensvärdesberäkningarna alltid ska 
vara i linje med målen för låga 
växthusgasutsläpp, låga koldioxidutsläpp 
eller negativ koldioxideffekt. Rutinerna ska 
föreskriva följande:

Or. en

Ändringsförslag 261
Neena Gill

Förslag till förordning
Bilaga I – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Administratörer av referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar ska anta förfaranden och 
bakomliggande skäl för alla planerade 
väsentliga ändringar av sina metoder, och 
göra dessa upplysningar tillgängliga för 
användarna. Rutinerna ska vara förenliga 
med det överordnade målet att 
referensvärdesberäkningarna alltid ska vara 
i linje med målen för låga koldioxidutsläpp 
eller positiv klimateffekt. Rutinerna ska 
föreskriva följande:

3. Administratörer av referensvärden 
för koldioxidsnåla investeringar och för 
investeringar med negativa 
koldioxidutsläpp ska anta förfaranden och 
bakomliggande skäl för alla planerade 
väsentliga ändringar av sina metoder, och 
göra dessa upplysningar tillgängliga för 
användarna. Rutinerna ska vara förenliga 
med det överordnade målet att 
referensvärdesberäkningarna alltid ska vara 
i linje med målen för låga koldioxidutsläpp 
eller negativa koldioxidutsläpp. Rutinerna 
ska föreskriva följande:

Or. en

Ändringsförslag 262
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Administratörer av referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva 
investeringar ska anta förfaranden och 
bakomliggande skäl för alla planerade 
väsentliga ändringar av sina metoder, och 
göra dessa upplysningar tillgängliga för 
användarna. Rutinerna ska vara förenliga 
med det överordnade målet att 
referensvärdesberäkningarna alltid ska vara 
i linje med målen för låga 
koldioxidutsläpp eller positiv klimateffekt. 
Rutinerna ska föreskriva följande:

3. Administratörer av referensvärden 
för klimatpositiva investeringar ska anta 
förfaranden och bakomliggande skäl för 
alla planerade väsentliga ändringar av sina 
metoder, och göra dessa upplysningar 
tillgängliga för användarna. Rutinerna ska 
vara förenliga med det överordnade målet 
att referensvärdesberäkningarna alltid ska 
vara i linje med målen för hållbarhet eller 
positiva miljöeffekter. Rutinerna ska 
föreskriva följande:

Or. en

Ändringsförslag 263
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Bilaga I – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Administratörer av referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar ska regelbundet granska sina 
metoder för att se till att de ger en god bild 
av de relevanta målen för låga 
koldioxidutsläpp eller positiv klimateffekt, 
och de ska ha rutiner för att kunna beakta 
relevanta användares synpunkter.”.

4. Administratörer av referensvärden 
för investeringar med klimatomställning
och för klimatnegativa investeringar ska 
regelbundet granska sina metoder för att se 
till att de ger en god bild av de relevanta 
målen för låga växthusgasutsläpp, låga 
koldioxidutsläpp eller negativ 
koldioxideffekt, och de ska ha rutiner för 
att kunna beakta relevanta användares 
synpunkter.”.

Or. en

Ändringsförslag 264
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Administratörer av referensvärden 4. Administratörer av referensvärden 
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för koldioxidsnåla och för klimatpositiva 
investeringar ska regelbundet granska sina 
metoder för att se till att de ger en god bild 
av de relevanta målen för låga 
koldioxidutsläpp eller positiv klimateffekt, 
och de ska ha rutiner för att kunna beakta 
relevanta användares synpunkter.”.

för klimatpositiva investeringar ska 
regelbundet granska sina metoder för att se 
till att de ger en god bild av de fastställda
målen, och de ska ha rutiner för att kunna 
beakta relevanta användares synpunkter.”.

Or. en

Ändringsförslag 265
Neena Gill

Förslag till förordning
Bilaga I – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Administratörer av referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar ska regelbundet granska sina 
metoder för att se till att de ger en god bild 
av de relevanta målen för låga 
koldioxidutsläpp eller positiv klimateffekt, 
och de ska ha rutiner för att kunna beakta 
relevanta användares synpunkter.”.

4. Administratörer av referensvärden 
för koldioxidsnåla investeringar och för 
investeringar med negativa 
koldioxidutsläpp ska regelbundet granska 
sina metoder för att se till att de ger en god 
bild av de relevanta målen för låga 
koldioxidutsläpp eller negativa 
koldioxidutsläpp, och de ska ha rutiner för 
att kunna beakta relevanta användares 
synpunkter.”.

Or. en

Ändringsförslag 266
Molly Scott Cato

Förslag till förordning
Bilaga I – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Administratörer av referensvärden 
för koldioxidsnåla och för klimatpositiva
investeringar ska regelbundet granska sina 
metoder för att se till att de ger en god bild 
av de relevanta målen för låga 
koldioxidutsläpp eller positiv klimateffekt, 

4. Administratörer av referensvärden 
för koldioxidsnåla investeringar och för 
investeringar med klimatomställning ska 
se över sina metoder minst en gång per år 
för att se till att de ger en god bild av de 
relevanta målen för låga koldioxidutsläpp 
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och de ska ha rutiner för att kunna beakta 
relevanta användares synpunkter.”.

eller klimatomställning, och de ska ha 
rutiner för att kunna beakta alla relevanta 
användares synpunkter.”.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag gör att texten stämmer överens med artikel 5.3 i förordning 2016/2011. 
Det klargör också att administratörer måste ta hänsyn till alla relevanta användare, inte bara 
de i en utvald grupp.
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