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AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende informatieverschaffing in 
verband met duurzame beleggingen en 
duurzaamheidsrisico's en tot wijziging 
van Richtlijn (EU) 2016/2341

betreffende informatieverschaffing in 
verband met de duurzaamheidseffecten en 
-risico's van beleggingen en tot wijziging 
van Richtlijn (EU) 2016/2341

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) Een gemeenschappelijke 
doelstelling van Richtlijn 2009/65/EG van 
het Europees Parlement en de Raad32, 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad33, Richtlijn 
2011/61/EU van het Europees Parlement 
en de Raad34, Richtlijn 2014/65/EU van het 
Europees Parlement en de Raad35, Richtlijn 
(EU) 2016/97 van het Europees Parlement 
en de Raad36, Richtlijn (EU) 2016/2341 
van het Europees Parlement en de Raad37, 
Verordening (EU) nr. 345/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad38 en 
Verordening (EU) nr. 346/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad39 is de 
vergemakkelijking van de toegang tot en 

2) Een gemeenschappelijke 
doelstelling van Richtlijn 2009/65/EG van 
het Europees Parlement en de Raad32, 
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad33, Richtlijn 
2011/61/EU van het Europees Parlement 
en de Raad34, Richtlijn 2014/65/EU van het 
Europees Parlement en de Raad35, Richtlijn 
(EU) 2016/97 van het Europees Parlement 
en de Raad36, Richtlijn (EU) 2016/2341 
van het Europees Parlement en de Raad37, 
Verordening (EU) nr. 345/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad38 en 
Verordening (EU) nr. 346/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad39 is de 
vergemakkelijking van de toegang tot en 



PE628.607v01-00 4/31 AD\1165213NL.docx

NL

de uitoefening van de werkzaamheden van 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe's), beheerders van 
alternatieve beleggingsinstellingen (abi-
beheerders), verzekeringsondernemingen, 
beleggingsondernemingen, 
verzekeringstussenpersonen, instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's), 
beheerders van in aanmerking komende 
durfkapitaalfondsen (EuVECA-beheerders) 
en beheerders van in aanmerking komende 
sociaalondernemerschapsfondsen (EuSEF-
beheerders). Deze richtlijnen en 
verordeningen zorgen voor een uniformere 
bescherming van eindbeleggers en maken 
het voor hen gemakkelijker te profiteren 
van een breed scala aan financiële 
producten en diensten, en voorzien 
terzelfder tijd in regels die beleggers in 
staat stellen weloverwogen 
beleggingsbeslissingen te nemen. Hoewel 
deze doelstellingen grotendeels zijn 
verwezenlijkt, is informatieverschaffing 
aan eindbeleggers over de integratie van 
duurzaamheidsrisico's en duurzame 
beleggingsdoelstellingen in de 
beleggingsbeslissingen door icbe-
beheermaatschappijen, abi-beheerders, 
verzekeringsondernemingen, 
beleggingsondernemingen die 
vermogensbeheer verrichten, IBPV's, 
pensioenaanbieders, EuVECA-beheerders 
en EuSEF-beheerders 
(financiëlemarktdeelnemers) en 
informatieverschaffing aan eindbeleggers 
over de integratie van 
duurzaamheidsrisico's in adviesprocessen 
door verzekeringstussenpersonen die 
verzekeringsadvies aanbieden met 
betrekking tot verzekeringsgebaseerde 
beleggingsproducten (IBIP's) en 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies aanbieden (financiële 
adviseurs) onvoldoende ontwikkeld omdat 
dergelijke informatieverschaffing nog niet 
aan geharmoniseerde vereisten 
onderworpen is.

de uitoefening van de werkzaamheden van 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe's), beheerders van 
alternatieve beleggingsinstellingen (abi-
beheerders), verzekeringsondernemingen, 
beleggingsondernemingen, 
verzekeringstussenpersonen, instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's), 
beheerders van in aanmerking komende 
durfkapitaalfondsen (EuVECA-beheerders) 
en beheerders van in aanmerking komende 
sociaalondernemerschapsfondsen (EuSEF-
beheerders). Deze richtlijnen en 
verordeningen zorgen voor een uniformere 
bescherming van eindbeleggers en maken 
het voor hen gemakkelijker te profiteren 
van een breed scala aan financiële 
producten en diensten, en voorzien 
terzelfder tijd in regels die beleggers in 
staat stellen weloverwogen 
beleggingsbeslissingen te nemen. Hoewel 
deze doelstellingen grotendeels zijn 
verwezenlijkt, is informatieverschaffing 
over de duurzaamheidseffecten alsook de 
integratie van duurzaamheidsrisico's en 
duurzame beleggingsdoelstellingen in de 
beleggingsbeslissingen door icbe-
beheermaatschappijen, abi-beheerders, 
verzekeringsondernemingen, 
beleggingsondernemingen die 
vermogensbeheer verrichten, IBPV's, 
pensioenaanbieders, EuVECA-beheerders 
en EuSEF-beheerders 
(financiëlemarktdeelnemers) en 
informatieverschaffing aan eindbeleggers 
over de integratie van 
duurzaamheidsrisico's in adviesprocessen 
door verzekeringstussenpersonen die 
verzekeringsadvies aanbieden met 
betrekking tot verzekeringsgebaseerde 
beleggingsproducten (IBIP's) en 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies aanbieden (financiële 
adviseurs) onvoldoende ontwikkeld omdat 
dergelijke informatieverschaffing nog niet 
aan geharmoniseerde indicatoren en
vereisten onderworpen is. Om aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen met 
betrekking tot de duurzaamheidseffecten 
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en -risico's te kunnen voldoen, hebben de 
financiëlemarktdeelnemers zelf behoefte 
aan betrouwbare, vergelijkbare en 
geharmoniseerde informatieverstrekking 
door ondernemingen waarin wordt 
belegd. Richtlijn 2013/34/EU van het 
Europees Parlement en de Raad39 bis bevat 
verplichtingen met betrekking tot de 
boekhoudkundige en rapportagevereisten 
van ondernemingen. Daarom moet in de 
richtlijn geïntegreerde, gecontroleerde 
rapportage over duurzaamheidseffecten 
en -risico's worden opgenomen, teneinde 
in te spelen op de toenemende behoefte 
om duurzaamheidsoverwegingen in de 
strategie en het risicobeheer van 
ondernemingen te integreren.

__________________ __________________

32 Richtlijn 2009/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot 
coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
bepaalde instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 
van 17.11.2009, blz. 32).

32 Richtlijn 2009/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot 
coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
bepaalde instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 
van 17.11.2009, blz. 32).

33 Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
25 november 2009 betreffende de toegang 
tot en uitoefening van het verzekerings- en 
het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) 
(PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1).

33 Richtlijn 2009/138/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
25 november 2009 betreffende de toegang 
tot en uitoefening van het verzekerings- en 
het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) 
(PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1).

34 Richtlijn 2011/61/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2011 
inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen (PB L 174 van 
1.7.2011, blz. 1).

34 Richtlijn 2011/61/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2011 
inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen en tot wijziging van 
de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG 
en van de Verordeningen (EG) 
nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 
(PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1).

35 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
betreffende markten voor financiële 
instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 
2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU 
(PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

35 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
betreffende markten voor financiële 
instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 
2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU 
(PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

36 Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees 36 Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees 
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Parlement en de Raad van 20 januari 2016 
betreffende verzekeringsdistributie 
(PB L 26 van 2.2.2016, blz. 19).

Parlement en de Raad van 20 januari 2016 
betreffende verzekeringsdistributie 
(PB L 26 van 2.2.2016, blz. 19).

37 Richtlijn (EU) 2016/2341 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 december 2016 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) 
(PB L 354 van 23.12.2016, blz. 37).

37 Richtlijn (EU) 2016/2341 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 december 2016 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) 
(PB L 354 van 23.12.2016, blz. 37).

38 Verordening (EU) nr. 345/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende Europese 
durfkapitaalfondsen (PB L 115 van 
25.4.2013, blz. 1).

38 Verordening (EU) nr. 345/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende Europese 
durfkapitaalfondsen (PB L 115 van 
25.4.2013, blz. 1).

39 Verordening (EU) nr. 346/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 inzake Europese 
sociaalondernemerschapsfondsen 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 18).

39 Verordening (EU) nr. 346/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 inzake Europese 
sociaalondernemerschapsfondsen 
(PB L 115 van 25.4.2013, blz. 18).

39 bis Richtlijn 2013/34/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse 
financiële overzichten, geconsolideerde 
financiële overzichten en aanverwante 
verslagen van bepaalde 
ondernemingsvormen, tot wijziging van 
Richtlijn 2006/43/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking 
van Richtlijnen 78/660/EEG en 
83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 
29.6.2013, blz. 19).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) Door het ontbreken van 
geharmoniseerde Unieregels voor 
informatieverschaffing aan eindbeleggers
over duurzaamheid zullen op nationaal 
niveau waarschijnlijk nog steeds 
afwijkende maatregelen worden genomen 

3) Door het ontbreken van 
geharmoniseerde Unieregels voor 
informatieverschaffing door emittenten en 
beleggers over duurzaamheid zullen op 
nationaal niveau waarschijnlijk nog steeds 
afwijkende maatregelen worden genomen 
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en kunnen verschillende benaderingen in 
de verschillende financiëledienstensectoren 
blijven bestaan. Dergelijke divergerende 
maatregelen en benaderingen zouden 
blijven leiden tot significante 
concurrentieverstoringen als gevolg van 
significante verschillen in de standaarden 
voor informatieverschaffing. Bovendien 
leidt een parallelle ontwikkeling van 
marktgebaseerde praktijken, gebaseerd op 
commercieel gestuurde prioriteiten die 
divergerende resultaten opleveren, 
momenteel tot verdere marktfragmentatie 
en zou deze de werking van de interne 
markt in de toekomst nog verder kunnen 
verslechteren. Divergerende standaarden 
voor informatieverschaffing en 
marktgebaseerde praktijken maken het zeer 
moeilijk om verschillende financiële 
producten en diensten met elkaar te 
vergelijken en creëren een ongelijk 
speelveld tussen deze producten en 
diensten en tussen distributiekanalen, en 
werpen extra belemmeringen op voor de 
interne markt. Dergelijke divergenties 
kunnen ook verwarrend zijn voor 
eindbeleggers en hun 
beleggingsbeslissingen verstoren. Bij het 
waarborgen van de naleving van het 
klimaatakkoord van Parijs zullen de 
lidstaten waarschijnlijk divergente 
nationale maatregelen nemen die 
belemmeringen voor de goede werking van 
de interne markt zouden kunnen opwerpen 
en schadelijk zouden kunnen zijn voor 
financiëlemarktdeelnemers en financiële 
adviseurs. Bovendien maakt het gebrek aan 
geharmoniseerde transparantieregels het 
voor eindbeleggers moeilijk om 
verschillende financiële producten en 
diensten in verschillende lidstaten effectief 
te vergelijken op het punt van hun milieu-, 
sociale en governancerisico's en 
doelstellingen voor duurzame beleggingen. 
Bijgevolg moeten bestaande 
belemmeringen voor de werking van de 
interne markt worden aangepakt en moeten 
mogelijke toekomstige belemmeringen 

en kunnen verschillende benaderingen in 
de verschillende financiëledienstensectoren 
blijven bestaan. Dergelijke divergerende 
maatregelen en benaderingen zouden 
blijven leiden tot significante 
concurrentieverstoringen als gevolg van 
significante verschillen in de standaarden 
voor informatieverschaffing. Bovendien 
leidt een parallelle ontwikkeling van 
marktgebaseerde praktijken, gebaseerd op 
commercieel gestuurde prioriteiten die 
divergerende resultaten opleveren, 
momenteel tot verdere marktfragmentatie 
en zou deze de werking van de interne 
markt in de toekomst nog verder kunnen 
verslechteren. Divergerende standaarden 
voor informatieverschaffing en 
marktgebaseerde praktijken evenals het 
gebrek aan een geharmoniseerde reeks 
indicatoren maken het zeer moeilijk om 
verschillende financiële producten en 
diensten met elkaar te vergelijken en 
creëren een ongelijk speelveld tussen deze 
producten en diensten en tussen 
distributiekanalen, en werpen extra 
belemmeringen op voor de interne markt. 
Dergelijke divergenties kunnen ook 
verwarrend zijn voor eindbeleggers en hun 
beleggingsbeslissingen verstoren. Bij het 
waarborgen van de naleving van het 
klimaatakkoord van Parijs zullen de 
lidstaten waarschijnlijk divergente 
nationale maatregelen nemen die 
belemmeringen voor de goede werking van 
de interne markt zouden kunnen opwerpen 
en schadelijk zouden kunnen zijn voor 
financiëlemarktdeelnemers en financiële 
adviseurs. Bovendien maakt het gebrek aan 
geharmoniseerde transparantieregels en -
indicatoren het voor beleggers moeilijk 
om onderliggende ondernemingen waarin 
wordt belegd en verschillende financiële 
producten en diensten in verschillende 
lidstaten effectief te vergelijken op het punt 
van hun milieu-, sociale en 
governancerisico's en -effecten en 
doelstellingen voor duurzame beleggingen. 
Bijgevolg moeten bestaande 
belemmeringen voor de werking van de 
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worden voorkomen. interne markt worden aangepakt en moeten 
mogelijke toekomstige belemmeringen 
worden voorkomen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening coherent wordt toegepast en 
dat de in deze verordening neergelegde 
informatieverschaffingsverplichtingen door 
de financiëlemarktdeelnemers duidelijk en 
consistent worden toegepast, is het 
noodzakelijk een geharmoniseerde definitie 
van "duurzame beleggingen" vast te 
stellen.

4) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening coherent wordt toegepast en 
dat de in deze verordening neergelegde 
informatieverschaffingsverplichtingen door 
de financiëlemarktdeelnemers duidelijk en 
consistent worden toegepast, is het 
noodzakelijk geharmoniseerde definities
van "duurzame beleggingen" en 
"duurzaamheidsrisico's" vast te stellen op 
basis van een geharmoniseerde reeks 
indicatoren. Hoewel de nadruk op 
materiële risico's zal liggen, moeten de 
definities toekomstgericht zijn, zodat 
rekening kan worden gehouden met 
nieuwe risico's.

Motivering

Er zijn duidelijke definities en geharmoniseerde indicatoren nodig om rechtszekerheid en een 
minimumniveau van consistentie tussen nationale autoriteiten en marktdeelnemers te 
waarborgen en fragmentatie van de markt te voorkomen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) Aangezien 
duurzaamheidsbenchmarks de 
standaardreferentiepunten zijn aan de hand 
waarvan duurzame beleggingen worden 
beoordeeld, moeten eindbeleggers door 
middel van precontractuele 

6) Aangezien 
duurzaamheidsbenchmarks de 
standaardreferentiepunten zijn aan de hand 
waarvan duurzame beleggingen worden 
beoordeeld, moeten eindbeleggers door 
middel van precontractuele 
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informatieverschaffing worden 
geïnformeerd over de geschiktheid van de 
aangewezen index, namelijk de 
afstemming van die index op de 
doelstelling inzake duurzame beleggingen. 
Financiëlemarktdeelnemers moeten ook 
informatie verstrekken over de redenen 
voor het verschil in weging en 
bestanddelen van de aangewezen index ten 
opzichte van een brede marktindex. Om de 
transparantie verder te bevorderen, moeten 
financiëlemarktdeelnemers ook aangeven 
waar de methode voor de berekening van 
de aangewezen index en de brede 
marktindex te vinden is, zodat 
eindbeleggers over de nodige informatie 
beschikken over de wijze waarop de 
onderliggende activa van de indexen zijn 
geselecteerd en gewogen, welke activa zijn 
uitgesloten en om welke reden, hoe de 
duurzaamheidsgerelateerde effecten van de 
onderliggende activa zijn gemeten, of 
welke gegevensbronnen zijn gebruikt. 
Deze informatieverschaffing moet een 
doeltreffende vergelijking mogelijk maken 
en bijdragen tot een correct beeld van 
duurzaam beleggen. Indien geen index als 
referentiebenchmark is aangewezen, 
dienen financiëlemarktdeelnemers aan te 
geven hoe de doelstelling op het gebied 
van duurzaam beleggen wordt gerealiseerd.

informatieverschaffing worden 
geïnformeerd over de geschiktheid van de 
aangewezen index, namelijk de 
afstemming van die index op de 
doelstelling inzake duurzame beleggingen. 
Financiëlemarktdeelnemers moeten ook 
informatie verstrekken over de redenen 
voor het verschil in weging en 
bestanddelen van de aangewezen index ten 
opzichte van een brede marktindex. Om de 
transparantie verder te bevorderen, moeten 
financiëlemarktdeelnemers ook aangeven 
waar de methode voor de berekening van 
de aangewezen index en de brede 
marktindex te vinden is, zodat 
eindbeleggers over de nodige informatie 
beschikken over de wijze waarop de 
onderliggende activa van de indexen zijn 
geselecteerd en gewogen, welke activa zijn 
uitgesloten en om welke reden, hoe de 
duurzaamheidsgerelateerde effecten van de 
onderliggende activa zijn gemeten, of 
welke gegevensbronnen zijn gebruikt. 
Deze informatieverschaffing, die 
gebaseerd is op een geharmoniseerde 
reeks indicatoren, moet een doeltreffende 
vergelijking mogelijk maken en bijdragen 
tot een correct beeld van duurzaam 
beleggen. Indien geen index als 
referentiebenchmark is aangewezen, 
dienen financiëlemarktdeelnemers aan te 
geven hoe de doelstelling op het gebied 
van duurzaam beleggen wordt gerealiseerd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis) Indien een financieel product of 
financiële dienst bestaat uit 
schuldbewijzen, obligaties, 
contracts for differences (CFD's), 
derivaten of andere instrumenten die op 
de waarde van de onderliggende activa 
gebaseerd zijn, moet bij de 
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informatieverschaffing in detail worden 
ingegaan op het verband tussen de 
verwezenlijking van de 
duurzaamheidsdoelstellingen en de 
waarde van de activa.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) Om de transparantie te vergroten en 
de eindbeleggers te informeren, moet de 
toegang tot informatie over de wijze 
waarop duurzaamheidsrisico's door 
financiëlemarktdeelnemers in de 
beleggingsbeslissingsprocessen en door 
financiële adviseurs in de adviesprocessen 
zijn geïntegreerd, worden geregeld door 
deze entiteiten te verplichten deze 
informatie op hun website te plaatsen.

8) Om de transparantie en 
vergelijkbaarheid te vergroten, en de 
beleggers te informeren, moet de toegang 
tot informatie over de wijze waarop 
rekening wordt gehouden met 
duurzaamheidseffecten en waarop 
duurzaamheidsrisico's door 
financiëlemarktdeelnemers in de 
beleggingsbeslissingsprocessen en door 
financiële adviseurs in de adviesprocessen 
zijn geïntegreerd, worden geregeld door 
deze entiteiten te verplichten deze 
informatie op hun website te plaatsen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) De huidige 
informatieverschaffingsvereisten in de 
Uniewetgeving bepalen niet dat alle 
informatie die nodig is om eindbeleggers 
naar behoren te informeren over het 
duurzaamheidsgerelateerde effect van hun 
beleggingen moet worden verschaft. Er 
dienen dan ook specifiekere 
informatieverschaffingsvereisten ten 
aanzien van duurzame beleggingen te 
worden vastgesteld. Zo moet het algemene 
duurzaamheidsgerelateerde effect van 
financiële producten regelmatig worden 

9) De huidige 
informatieverschaffingsvereisten in de 
Uniewetgeving bepalen niet dat alle 
informatie die nodig is om eindbeleggers 
naar behoren te informeren over het 
duurzaamheidsgerelateerde effect van hun 
beleggingen moet worden verschaft. Er 
dienen dan ook specifiekere 
informatieverschaffingsvereisten ten 
aanzien van duurzame beleggingen te 
worden vastgesteld. Zo moet het algemene 
duurzaamheidsgerelateerde effect van 
financiële producten regelmatig worden 
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gerapporteerd aan de hand van indicatoren 
die relevant zijn voor de gekozen 
doelstelling voor duurzaam beleggen. 
Indien een passende index als 
referentiebenchmark is aangewezen, moet 
die informatie ook worden verstrekt voor 
de aangewezen index en voor een brede 
marktindex om vergelijking mogelijk te 
maken. Ook moet informatie worden 
verstrekt over de bestanddelen van de 
aangewezen index en van de brede 
marktindex, samen met de wegingen ervan, 
om nadere informatie te verstrekken over 
de wijze waarop de doelstellingen op het 
gebied van duurzaam beleggen worden
bereikt. Indien EuSEF-beheerders 
informatie beschikbaar stellen over het 
positieve sociale effect dat door een 
bepaald fonds wordt beoogd, het algemene 
sociale resultaat en de gerelateerde 
methoden die worden gebruikt in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 346/2013, mogen zij deze informatie, in 
voorkomend geval, gebruiken ten behoeve 
van de informatieverschaffing krachtens 
deze verordening.

gerapporteerd aan de hand van een 
geharmoniseerde reeks indicatoren die 
relevant zijn voor de gekozen doelstelling 
voor duurzaam beleggen. Indien een 
passende index als referentiebenchmark is 
aangewezen, moet die informatie ook 
worden verstrekt voor de aangewezen 
index en voor een brede marktindex om 
vergelijking mogelijk te maken. Ook moet 
informatie worden verstrekt over de 
bestanddelen van de aangewezen index en 
van de brede marktindex, samen met de 
wegingen ervan, om nadere informatie te 
verstrekken over de wijze waarop de 
doelstellingen op het gebied van duurzaam 
beleggen worden bereikt. Indien EuSEF-
beheerders informatie beschikbaar stellen 
over het positieve sociale effect dat door 
een bepaald fonds wordt beoogd, het 
algemene sociale resultaat en de 
gerelateerde methoden die worden gebruikt 
in overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 346/2013, mogen zij deze informatie, in 
voorkomend geval, gebruiken ten behoeve 
van de informatieverschaffing krachtens 
deze verordening.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) Richtlijn 2013/34/EU van het 
Europees Parlement en de Raad40 legt 
transparantieverplichtingen op ten aanzien 
van sociale, milieu- en corporate 
governance-aspecten in niet-financiële 
rapportage. De bij deze richtlijnen 
voorgeschreven vorm en presentatie zijn 
echter niet geschikt om rechtstreeks door 
financiëlemarktdeelnemers en financiële 
adviseurs te worden gebruikt in hun 
betrekkingen met eindbeleggers. De 
financiëlemarktdeelnemers en financiële 
adviseurs moeten de mogelijkheid hebben 
om voor de toepassing van deze 

10) Richtlijn 2013/34/EU van het 
Europees Parlement en de Raad40 legt 
transparantieverplichtingen op ten aanzien 
van sociale, milieu- en corporate 
governance-aspecten in niet-financiële 
rapportage. De bij deze richtlijnen 
voorgeschreven vorm en presentatie zijn 
echter niet geschikt om rechtstreeks door 
financiëlemarktdeelnemers en financiële 
adviseurs te worden gebruikt in hun 
betrekkingen met eindbeleggers. De 
financiëlemarktdeelnemers, financiële 
adviseurs en beursgenoteerde 
ondernemingen moeten voor de toepassing 
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verordening in voorkomend geval gebruik 
te maken van informatie in
managementrapporten en niet-financiële 
overzichten overeenkomstig Richtlijn 
2013/34/EU.

van deze verordening informatie 
verstrekken over de milieu-, sociale en 
corporate governancerisico's en -effecten 
in jaarlijkse managementrapporten en niet-
financiële overzichten overeenkomstig 
Richtlijn 2013/34/EU.

__________________ __________________

40 Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende de jaarlijkse financiële 
overzichten, geconsolideerde financiële 
overzichten en aanverwante verslagen van 
bepaalde ondernemingsvormen, tot 
wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van 
het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 
83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 
29.6.2013, blz. 19).

40 Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende de jaarlijkse financiële 
overzichten, geconsolideerde financiële 
overzichten en aanverwante verslagen van 
bepaalde ondernemingsvormen, tot 
wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van 
het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 
83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 
29.6.2013, blz. 19).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13) De Europese Bankautoriteit 
("EBA"), de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen (" 
EIOPA") en de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten ("ESMA") (tezamen 
"ETA's" genoemd), opgericht bij 
respectievelijk Verordening (EU) 
nr. 1093/2010 van het Europees Parlement 
en de Raad41, Verordening (EU) 
nr. 1094/2010 van het Europees Parlement 
en de Raad42 en Verordening (EU) 
nr. 1095/2010 van het Europees Parlement 
en de Raad43, moeten via het Gemengd 
Comité technische reguleringsnormen 
ontwikkelen waarin nadere regels worden 
vastgesteld voor de presentatie en inhoud 
van de informatie over doelstellingen voor 
duurzaamheidsbeleggingen die 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 en 

13) De Europese Bankautoriteit 
("EBA"), de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
("Eiopa") en de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten ("ESMA") (tezamen 
"ETA's" genoemd), opgericht bij 
respectievelijk Verordening (EU) 
nr. 1093/2010 van het Europees Parlement 
en de Raad41, Verordening (EU) 
nr. 1094/2010 van het Europees Parlement 
en de Raad42 en Verordening (EU) 
nr. 1095/2010 van het Europees Parlement 
en de Raad43, moeten via het Gemengd 
Comité technische reguleringsnormen 
ontwikkelen waarin nadere regels worden 
vastgesteld voor de presentatie en inhoud 
van de informatie over de 
duurzaamheidseffecten en -risico's van 
beleggingen die overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van Verordening 
(EU) nr. 1093/2010, Verordening (EU) 
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Verordening (EU) nr. 1095/2010 in 
precontractuele documenten, periodieke 
verslagen en op websites van 
financiëlemarktdeelnemers moet worden 
bekendgemaakt. De Commissie moet de 
bevoegdheid worden verleend deze 
technische reguleringsnormen vast te 
stellen.

nr. 1094/2010 en Verordening (EU) 
nr. 1095/2010 in precontractuele 
documenten, periodieke en jaarlijkse 
geïntegreerde verslagen en op websites 
van financiëlemarktdeelnemers moet 
worden bekendgemaakt. De Commissie 
moet de bevoegdheid worden verleend 
deze technische reguleringsnormen vast te 
stellen.

__________________ __________________

41 Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 tot oprichting van een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Bankautoriteit), tot wijziging 
van Besluit nr. 716/2009/EG en tot 
intrekking van Besluit 2009/78/EG van de 
Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, 
blz. 12).

41 Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 tot oprichting van een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Bankautoriteit), tot wijziging 
van Besluit nr. 716/2009/EG en tot 
intrekking van Besluit 2009/78/EG van de 
Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, 
blz. 12).

42 Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 tot oprichting van een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen), tot wijziging van 
Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking 
van Besluit 2009/79/EG van de Commissie 
(PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).

42 Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 tot oprichting van een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen), tot wijziging van 
Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking 
van Besluit 2009/79/EG van de Commissie 
(PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).

43 Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 tot oprichting van een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Autoriteit voor effecten en 
markten), tot wijziging van Besluit 
nr. 716/2009/EG en tot intrekking van 
Besluit 2009/77/EG van de Commissie 
(PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

43 Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 tot oprichting van een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Autoriteit voor effecten en 
markten), tot wijziging van Besluit 
nr. 716/2009/EG en tot intrekking van 
Besluit 2009/77/EG van de Commissie 
(PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16 bis) De in deze verordening 
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uiteengezette regels inzake 
informatieverschaffing vormen een 
aanvulling op de invoering van een 
volledig overkoepelend, bindend 
zorgvuldigheidskader voor alle 
marktdeelnemers, zowel voor beleggers 
als voor ondernemingen waarin wordt 
belegd, met inbegrip van een 
zorgplichtcomponent, dat binnen een 
overgangsperiode volledig moet worden 
ingevoerd met inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel, in 
overeenstemming met de richtsnoeren van 
de OESO inzake zorgvuldigheid en 
voortbouwend op de resolutie van het 
Europees Parlement van 29 mei 2018 over 
duurzame financiering, waarin wordt 
gepleit voor een bindend 
zorgvuldigheidskader.

Motivering

Het versterken van het zorgvuldigheidskader voor financiëlemarktdeelnemers helpt beleggers 
om de mogelijke negatieve effecten van hun beleggingen voor de samenleving en het milieu te 
voorkomen, financiële en reputatierisico's te vermijden, in te spelen op de verwachtingen van 
hun cliënten en begunstigden en risico's in overweging te nemen die verder gaan dan een 
financieel besef van hun plichten als beleggers.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18) Daar de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk een betere 
bescherming van eindbeleggers en een 
betere informatieverschaffing aan hen, ook 
bij grensoverschrijdende aankopen van 
eindbeleggers, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, 
maar beter op Unieniveau kunnen worden 
verwezenlijkt omdat uniforme 
informatievereisten op Unieniveau moeten 
worden vastgesteld, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 

18) Daar de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het bevorderen van 
de informatieverstrekking aan beleggers 
en het verwezenlijken van een betere 
informatieverschaffing aan hen, alsook het 
helpen van financiëlemarktdeelnemers, 
beleggingsadviseurs en beursgenoteerde 
ondernemingen om milieu-, sociale en 
governancerisico's in hun 
beleggingsstrategieën en beslissingen van 
de raad van bestuur van ondernemingen 
op te nemen, niet voldoende door de 
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Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
datzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
die doelstellingen te verwezenlijken,

lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, 
maar beter op Unieniveau kunnen worden 
verwezenlijkt omdat uniforme 
informatievereisten op Unieniveau moeten 
worden vastgesteld, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
datzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
die doelstellingen te verwezenlijken,

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18 bis) Om aan de 
zorgvuldigheidsverplichtingen met 
betrekking tot de duurzaamheidseffecten 
en -risico's te kunnen voldoen, hebben de 
financiëlemarktdeelnemers behoefte aan 
betrouwbare, vergelijkbare en 
geharmoniseerde informatieverstrekking 
door ondernemingen waarin wordt 
belegd. Daarom moeten de in deze 
verordening vastgestelde 
informatievereisten voor beursgenoteerde 
ondernemingen gelden na een 
overgangsperiode van 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening. 
De Commissie moet dienovereenkomstig 
onderzoeken of het passend is 
overeenkomstige wijzigingen in 
Richtlijn 2013/34/EU voor te stellen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt geharmoniseerde 
regels vast voor de transparantie die moet 
worden toegepast door 
financiëlemarktdeelnemers, 
verzekeringstussenpersonen die 
verzekeringsadvies aanbieden met 
betrekking tot IBIP's en 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies aanbieden met 
betrekking tot de integratie van
duurzaamheidsrisico's in het 
besluitvormingsproces of het adviesproces 
op beleggingsgebied en de transparantie 
van financiële producten die gericht zijn 
op duurzame investeringen, met inbegrip 
van de vermindering van koolstofemissies.

Deze verordening stelt geharmoniseerde 
regels vast voor de transparantie die moet 
worden toegepast door 
financiëlemarktdeelnemers, 
verzekeringstussenpersonen die 
verzekeringsadvies aanbieden met 
betrekking tot IBIP's, 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies aanbieden en 
beursgenoteerde ondernemingen, met 
betrekking tot de wijze waarop
duurzaamheidsrisico's en -effecten worden 
opgenomen in het besluitvormingsproces 
of het adviesproces op beleggingsgebied,
en de transparantie van de 
duurzaamheidseffecten en -risico's van 
beleggingsproducten, voor zover relevant 
en passend.

Motivering

Uit de wettekst moet duidelijk blijken dat de in de verordening bedoelde 
transparantievereisten van toepassing zijn op alle financiële producten.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) 'beursgenoteerde onderneming': 
een onderneming die binnen het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 2013/34/EU valt;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter h – punt ii bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) een pan-Europees persoonlijk 
pensioenproduct (PEPP), zoals 
voorgesteld in Verordening 201X/XXX1 bis

van het Europees Parlement en de Raad;

__________________

1 bis Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende een 
pan-Europees persoonlijk 
pensioenproduct (PEPP) (2017/0143 
(COD)).

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter o – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) 'duurzame beleggingen': een van de 
volgende vormen of een combinatie van 
een van de volgende vormen van 
beleggingen:

(o) 'duurzame beleggingen': producten 
die verband houden met strategieën die 
gericht zijn op het bereiken van milieu-, 
sociale en governancegerelateerde 
effecten, met inbegrip van alle mogelijke 
combinaties van de volgende elementen, 
voor zover de doelstellingen van een 
bepaalde categorie in overeenstemming 
zijn met de doelstellingen van de overige 
genoemde categorieën en daaraan geen 
ernstige afbreuk doen:

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter o – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) beleggingen in een economische 
activiteit die bijdraagt tot het bereiken van 
een milieudoelstelling, met inbegrip van 
een uit milieuoogpunt duurzame belegging 
in de zin van artikel 2 van [PO: Verwijzing 
invoegen naar de verordening tot 

i) beleggingen in een economische 
activiteit die bijdraagt tot het bereiken van 
een milieudoelstelling, met inbegrip van 
een uit milieuoogpunt duurzame belegging 
in de zin van artikel 2 van [PO: Verwijzing 
invoegen naar de verordening tot 
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vaststelling van een kader ter bevordering 
van duurzame beleggingen];

vaststelling van een kader ter bevordering 
van duurzame beleggingen], en gebaseerd 
is op belangrijke indicatoren op het 
gebied van hulpbronnenefficiëntie, zoals 
het gebruik van energie, het gebruik van 
hernieuwbare energie, het gebruik van 
grondstoffen, de productie van afval, 
emissies, CO2-emissies, het gebruik van 
water, het gebruik van land en de 
gevolgen voor de biodiversiteit;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter o – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) beleggingen in ondernemingen die 
praktijken op het gebied van goed bestuur 
volgen, met name ondernemingen met 
goede managementstructuren, die goede 
betrekkingen onderhouden met hun 
werknemers, het betrokken personeel goed 
belonen en de belastingwetgeving goed 
naleven;

iii) beleggingen in ondernemingen die 
praktijken op het gebied van goed bestuur 
volgen, met name ondernemingen met 
goede management- en 
zorgvuldigheidsstructuren, die goede 
betrekkingen onderhouden met hun 
werknemers, het betrokken personeel goed 
belonen en de belastingwetgeving goed 
naleven;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter s bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s bis) 'duurzaamheidsrisico's': 
financiële of niet-financiële risico's die 
zich hebben voorgedaan of zich naar 
verwachting op de lange termijn zullen 
voordoen en die verband houden met 
milieu-, sociale en governancefactoren, 
voor zover relevant voor een bepaalde 
beleggingsaanpak.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transparantie van de gedragslijnen inzake 
duurzaamheidsrisico's

Transparantie van de gedragslijnen inzake 
duurzaamheidsrisico's en 
duurzaamheidseffecten

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Financiëlemarktdeelnemers 
publiceren op hun website schriftelijke 
gedragslijnen inzake de integratie van 
duurzaamheidsrisico's in het 
beleggingsbeslissingsproces.

1. Financiëlemarktdeelnemers leggen
schriftelijke gedragslijnen inzake de 
integratie van duurzaamheidsrisico's en -
effecten in het beleggingsbeslissingsproces 
vast, waaronder op het gebied van 
governance, toewijzing van activa, 
beleggingsstrategie, risicobeheer, en 
betrokkenheid bij ondernemingen waarin 
is belegd en het stembeleid voor 
aandeelhouders van deze ondernemingen, 
en publiceren op hun website een 
samenvatting van deze schriftelijke 
gedragslijnen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Verzekeringstussenpersonen die 
verzekeringsadvies aanbieden met 
betrekking tot IBIP's en 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies aanbieden, publiceren op 
hun website schriftelijke gedragslijnen 
inzake de integratie van 
duurzaamheidsrisico's in beleggingsadvies 

2. Verzekeringstussenpersonen die 
verzekeringsadvies aanbieden met 
betrekking tot IBIP's en 
beleggingsondernemingen die 
beleggingsadvies aanbieden, leggen
schriftelijke gedragslijnen inzake de 
integratie van duurzaamheidsrisico's en -
effecten in beleggingsadvies of 
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of verzekeringsadvies. verzekeringsadvies vast, waaronder op het 
gebied van governance, toewijzing van 
activa, beleggingsstrategie, risicobeheer, 
en betrokkenheid bij ondernemingen 
waarin is belegd en het stembeleid voor 
aandeelhouders van deze ondernemingen, 
en publiceren op hun website een 
samenvatting van deze schriftelijke 
gedragslijnen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Financiëlemarktdeelnemers en 
verzekeringstussenpersonen leggen 
zorgvuldigheidsprocessen vast die ervoor 
zorgen dat de signalering en het beheer 
van duurzaamheidsrisico's voldoende 
geïntegreerd zijn in de 
beleggingsbeslissingen, zodat beleggers 
ESG-factoren moeten signaleren, 
voorkomen, beperken en in aanmerking 
moeten nemen, en daarbij rekening 
moeten houden met de richtsnoeren van 
de OESO van 2017, getiteld "Responsible 
business conduct for institutional 
investors: Key considerations for due 
diligence under the OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises", en publiceren 
deze schriftelijk op hun website.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
schriftelijke gedragslijnen omvatten onder 
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meer:

(a) de integratie van de risico's die 
verband houden met de gevolgen van 
klimaatverandering, met inbegrip van 
zowel acute als chronische risico's voor 
beleggingen;

(b) de integratie van risico's en 
kansen in verband met de overgang naar 
een koolstofarme economie, met inbegrip 
van wettelijk voorgeschreven limieten 
voor broeikasgasemissies, 
koolstofbeprijzing, risico's met betrekking 
tot geschillen, reputatierisico's, en risico's 
op het gebied van technologie en de 
markt.

Motivering

Het Europees Comité voor systeemrisico's, De Nederlandsche Bank, de Bank of England, 
evenals vele andere financiële instellingen en adviesorganen onderkennen het systeemrisico 
van klimaatverandering voor het financiële systeem en de economie. De geïntegreerde 
duurzaamheidsrisico's moeten daarom ook duidelijk de risico's van klimaatverandering 
dekken.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De in de leden 1 en 2 
bedoelde schriftelijke gedragslijnen 
omvatten onder meer informatie over het 
proces van vaststelling van 
duurzaamheidsrisico's, de methodologie 
en maatstaven die worden gebruikt om 
duurzaamheidsrisico's te beoordelen, het 
toezicht door het bestuur op de 
vaststelling en het beheer van 
duurzaamheidsrisico's, en een overzicht 
van de door de organisatie vastgestelde 
duurzaamheidsrisico's.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. De Commissie stelt ter 
aanvulling van de verordening, 
overeenkomstig artikel [...], uiterlijk op 
30 juni 2019 gedelegeerde handelingen 
vast, waarin de vereisten voor de 
schriftelijke gedragslijnen en de 
zorgvuldigheidsprocessen voor de 
evaluatie van de tenuitvoerlegging ervan 
nader worden gespecificeerd.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transparantie van de integratie van 
duurzaamheidsrisico's

Transparantie van de integratie van 
duurzaamheidsrisico's en -effecten

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de procedures en voorwaarden
die worden toegepast om 
duurzaamheidsrisico's te integreren in 
beleggingsbeslissingen;

(a) de zorgvuldigheidsprocedures en -
voorwaarden die worden toegepast om 
duurzaamheidsrisico's, waaronder risico's 
die verband houden met de gevolgen van 
klimaatverandering en risico's en kansen 
met betrekking tot de overgang naar een 
koolstofarme economie, te integreren in 
beleggingsbeslissingen;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
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Artikel 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de mate waarin 
duurzaamheidsrisico's naar verwachting 
een relevante impact zullen hebben op het 
rendement van ter beschikking gestelde 
financiële producten;

(b) de mate waarin 
duurzaamheidsrisico's, waaronder risico's 
die verband houden met de gevolgen van 
klimaatverandering en risico's en kansen 
met betrekking tot de overgang naar een 
koolstofarme economie, naar verwachting 
een relevante impact zullen hebben op 
milieu-, sociale en governancekwesties, 
alsook op het rendement van ter 
beschikking gestelde financiële producten;

Motivering

Het Europees Comité voor systeemrisico's, De Nederlandsche Bank, de Bank of England, 
evenals vele andere financiële instellingen en adviesorganen onderkennen het systeemrisico 
van klimaatverandering voor het financiële systeem en de economie. De geïntegreerde 
duurzaamheidsrisico's moeten daarom ook duidelijk de risico's van klimaatverandering 
dekken.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) scenario's en geraamde kosten met 
betrekking tot koolstofbeprijzing, 
voortvloeiend uit de handel in 
emissierechten, belastingen of andere 
relevante wettelijke vereisten, waarmee 
rekening is gehouden bij de beoordeling 
van de duurzaamheidsrisico's;

Motivering

Koolstofbeprijzing, bijvoorbeeld via de EU-regeling voor de emissiehandel of de nationale 
regeling voor de emissiehandel van China, vormt een duidelijk vastgestelde kostenpost. 
Beleggers, kredietverstrekkers, verzekeraars en andere belanghebbenden beschikken echter 
niet altijd over duidelijke informatie met betrekking tot de mogelijke koolstofkosten die 
samenhangen met investeringen. Aangezien de omvang en mate van koolstofbeprijzing 
aanzienlijk kan veranderen als gevolg van de overgang naar een koolstofarme economie, zou 
meer transparantie over koolstofkosten kunnen bijdragen aan de beperking van 
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systeemrisico's.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) de resultaten van een 
klimaatstresstest, aan de hand van een 
scenarioanalyse voor de beoordeling van 
een aantal mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen, waaronder de volgende 
scenario's:

i) een scenario van "snelle 
decarbonisatie", waarin alle economische 
sectoren binnen een mondiale 
overgangsperiode van 15 jaar naar een 
broeikasgasneutrale economie moeten;

ii) een scenario van 
"ongecontroleerde opwarming", met de 
gevolgen van een wereldwijde 
temperatuurstijging van 4 graden Celsius 
ten opzichte van het pre-industriële 
niveau;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) op het gebied van stembeleid voor 
aandeelhouders met betrekking tot 
duurzame beleggingen en beperking van 
duurzaamheidsrisico's, steminstructies en 
de beweegredenen voor stemmen tegen 
het management, stemonthouding en 
omstreden stemmen.



AD\1165213NL.docx 25/31 PE628.607v01-00

NL

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de procedures en voorwaarden die 
worden toegepast om 
duurzaamheidsrisico's te integreren in 
beleggingsadvies of verzekeringsadvies;

(a) de procedures en voorwaarden die 
worden toegepast om 
duurzaamheidsrisico's, waaronder risico's 
die verband houden met de gevolgen van 
klimaatverandering en risico's en kansen 
met betrekking tot de overgang naar een 
koolstofarme economie, te integreren in 
beleggingsadvies of verzekeringsadvies;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de mate waarin 
duurzaamheidsrisico's naar verwachting 
een relevante impact zullen hebben op het 
rendement van de financiële producten 
waarover advies wordt aangeboden;

(b) de mate waarin 
duurzaamheidsrisico's, waaronder risico's 
die verband houden met de gevolgen van 
klimaatverandering en risico's en kansen 
met betrekking tot de overgang naar een 
koolstofarme economie, naar verwachting 
een relevante impact zullen hebben op 
milieu-, sociale en governancekwesties, 
alsook op het rendement van de financiële 
producten waarover advies wordt 
aangeboden;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) scenario's en geraamde kosten met 
betrekking tot koolstofbeprijzing, 
voortvloeiend uit de handel in 
emissierechten, belastingen of andere 
relevante wettelijke vereisten, waarmee 
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rekening is gehouden bij de kwantitatieve 
beoordeling van de 
duurzaamheidsrisico's;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) de resultaten van een 
klimaatstresstest, aan de hand van een 
scenarioanalyse voor de beoordeling van 
een aantal mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen, waaronder de volgende 
scenario's:

i) een scenario van "snelle 
decarbonisatie", waarin alle economische 
sectoren binnen een mondiale 
overgangsperiode van 15 jaar naar een 
broeikasgasneutrale economie moeten;

ii) een scenario van 
"ongecontroleerde opwarming", met de 
gevolgen van een wereldwijde 
temperatuurstijging van 4 graden Celsius 
ten opzichte van het pre-industriële 
niveau;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) voor beursgenoteerde 
ondernemingen, overeenkomstig 
Richtlijn 2013/34/EU. 

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie bevat alle informatie die van 
belang is voor de beleggingsbeslissing van 
een belegger. Deze informatie geeft een 
getrouw beeld, is niet misleidend of 
bedrieglijk en laat geen wezenlijke 
informatie weg.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transparantie van duurzame beleggingen 
in precontractuele informatieverschaffing

Transparantie van duurzaamheidseffecten 
en -risico's van beleggingen in 
precontractuele informatieverschaffing

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) informatie over de methoden die 
worden gebruikt om de impact van de voor 
het financiële product geselecteerde 
duurzame beleggingen te beoordelen, te 
meten en te monitoren, met inbegrip van de 
gegevensbronnen, de criteria voor de 
screening van de onderliggende activa en 
de relevante duurzaamheidsindicatoren die 
worden gebruikt om de algemene 
duurzame impact van het financiële 
product te meten;

(b) informatie over de methoden die 
worden gebruikt om de 
duurzaamheidseffecten van de voor het 
financiële product geselecteerde 
beleggingen te beoordelen, te meten en te 
monitoren, met inbegrip van de 
gegevensbronnen, de criteria voor de 
screening van de onderliggende activa en 
de relevante duurzaamheidsindicatoren die 
worden gebruikt om de algemene 
duurzame impact van het financiële 
product te meten;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ingevolge de eerste alinea te 
verschaffen informatie wordt op duidelijke 
wijze en op een prominente plaats van de 
website bekendgemaakt.

De ingevolge de eerste alinea te 
verschaffen informatie wordt op duidelijke 
wijze en op een prominente plaats van de 
website bekendgemaakt, zodat deze 
begrijpelijk is voor verschillende 
belanghebbenden, ook voor een niet-
gespecialiseerd publiek met uiteenlopende 
financiële kennis.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien financiëlemarktdeelnemers 
een financieel product beschikbaar stellen 
waarvan sprake in artikel 5, leden 1, 2 en 3, 
nemen zij in periodieke verslagen een 
beschrijving op van het volgende:

1. Indien financiëlemarktdeelnemers 
een financieel product beschikbaar stellen 
waarvan sprake is in artikel 5, leden 1, 2 en 
3, nemen zij ten minste eenmaal per jaar
in periodieke, gecontroleerde en 
geïntegreerde verslagen een beschrijving 
op van het volgende:

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de algemene 
duurzaamheidsgerelateerde impact van het 
financiële product aan de hand van 
relevante duurzaamheidsindicatoren;

(a) de algemene 
duurzaamheidsgerelateerde impact van het 
financiële product aan de hand van 
geharmoniseerde en vergelijkbare
duurzaamheidsindicatoren;

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) beursgenoteerde ondernemingen 
nemen in de in Richtlijn 2013/34/EU 
bedoelde jaarlijkse en geconsolideerde 
financiële overzichten een beschrijving op 
van de wijze waarop de 
duurzaamheidseffecten en -risico's in de 
beheerprocessen en de beleggingsstrategie 
zijn geïntegreerd.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) voor beursgenoteerde 
ondernemingen, overeenkomstig de in 
Richtlijn 2013/34/EU bedoelde periodieke 
overzichten.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen [PO: Datum invoegen die 
60 maanden na de datum van 
inwerkingtreding ligt], evalueert de 
Commissie de toepassing van deze 
verordening.

Tegen [PO: Datum invoegen die 
24 maanden na de datum van 
inwerkingtreding ligt], evalueert de 
Commissie de toepassing van deze 
verordening.

Motivering

Aangezien dit beleid nieuw is en de ontwikkelingen op het gebied van duurzame financiering 
elkaar in rap tempo opvolgen, is een evaluatie na 24 maanden passender.
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