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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Økonomi- og 

Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Titel 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forslag til Forslag til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS FORORDNING 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS FORORDNING 

om ændring af forordning (EU) 2016/1011, 

for så vidt angår benchmarks for lille CO2-

effekt og benchmarks for positiv CO2-

effekt 

om ændring af forordning (EU) 2016/1011 

for så vidt angår integrering af 

indikatorerne for bæredygtighed i 

metodologien for benchmarks og for så 

vidt angår benchmarks for positiv 

indvirkning 

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst) 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) I Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/101129 fastsættes 

ensartede regler for benchmarks i Unionen, 

og den omfatter forskellige typer af 

benchmarks. Et stigende antal investorer 

forfølger lavemissionsinvesteringer og 

bruger benchmarks for lille CO2-effekt til 

at henvise til eller måle resultaterne af 

investeringsporteføljer. 

(7) I Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/101130 fastsættes 

ensartede regler for benchmarks i Unionen, 

og den omfatter forskellige typer af 

benchmarks. Et stigende antal investorer 

forfølger bæredygtige 

investeringsstrategier og bruger 

benchmarks til at henvise til eller måle 

resultaterne af investeringsporteføljer. 

__________________ __________________ 

29Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 

30 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 
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om indeks, der bruges som benchmarks i 

finansielle instrumenter og finansielle 

kontrakter eller med henblik på at måle 

investeringsfondes økonomiske resultater, 

og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 

2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 

596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1). 

om indeks, der bruges som benchmarks i 

finansielle instrumenter og finansielle 

kontrakter eller med henblik på at måle 

investeringsfondes økonomiske resultater, 

og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 

2014/17/EU samt forordning (EU) 

nr. 596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, 

s. 1). 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) I øjeblikket er en bred vifte af 

indekser kategoriseret som 

lavemissionsindekser. Disse 

lavemissionsindekser anvendes som 

benchmarks for investeringsporteføljer og 

produkter, der sælges på tværs af 

grænserne. Kvaliteten og integriteten af 

benchmarks for lille CO2-effekt har 

indvirkning på det indre marked for en 

bred vifte af individuelle og kollektive 

investeringsporteføljer. Mange 

lavemissionsindekser, der anvendes som 

resultatindikatorer for 

investeringsporteføljer, navnlig for separat 

forvaltede investeringskonti og kollektive 

investeringsordninger, er udarbejdet i en 

medlemsstat, men anvendes af portefølje- 

og kapitalforvaltere i andre medlemsstater. 

Portefølje- og kapitalforvaltere afdækker 

desuden ofte deres CO2-eksponeringsrisici 

ved brug af benchmarks, der er udarbejdet i 

andre medlemsstater. 

(8) I øjeblikket er en bred vifte af 

indekser kategoriseret som lavemissions- 

eller bæredygtighedsindekser. Disse 

lavemissionsindekser anvendes som 

benchmarks for investeringsporteføljer og 

produkter, der sælges på tværs af 

grænserne. Kvaliteten og integriteten af 

benchmarks har indvirkning på det indre 

marked for en bred vifte af individuelle og 

kollektive investeringsporteføljer. Mange 

lavemissions- og bæredygtighedsindekser, 

der anvendes som resultatindikatorer for 

investeringsporteføljer, navnlig for separat 

forvaltede investeringskonti og kollektive 

investeringsordninger, er udarbejdet i en 

medlemsstat, men anvendes af portefølje- 

og kapitalforvaltere i andre medlemsstater. 

Portefølje- og kapitalforvaltere afdækker 

desuden ofte deres CO2-eksponerings- og 

miljørisici ved brug af benchmarks, der er 

udarbejdet i andre medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Forskellige kategorier af (9) Forskellige kategorier af 
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lavemissionsindekser med forskellige mål 

er dukket op på markedet. Nogle 

benchmarks sigter mod at nedbringe en 

standardinvesteringsporteføljes CO2-

fodaftryk, og andre benchmarks er 

udelukkende baseret på komponenter, der 

bidrager til at nå 2 °C-målet i Parisaftalen 

om klimaændringer. På trods af de 

forskellige mål og strategier markedsføres 

alle disse benchmarks normalt som 

benchmarks for lille CO2-effekt. 

bæredygtighedsindekser med forskellige 

mål er dukket op på markedet. På trods af 

de forskellige mål og strategier 

markedsføres alle disse benchmarks 

normalt som bæredygtighedsbenchmarks. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Som det blev konkluderet af 

Kommissionens ekspertgruppe på højt 

plan om bæredygtig finansiering, er 

benchmarks nødt til at blive bedre 

tilpasset bæredygtighed og afspejle deres 

eksponering for bæredygtighedsrisici. 

Investorer har brug for sammenlignelige 

og holistiske oplysninger om miljørisici og 

-indvirkning for at kunne vurdere deres 

porteføljer ud over CO2-eksponering. Et 

snævert fokus på CO2-eksponering kan 

have negative afsmittende virkninger ved 

at flytte investeringer til mål, der medfører 

andre miljørisici. Derfor bør 

benchmarkadministratorer overveje og 

oplyse, i hvilket omfang hensyn til 

bæredygtighed (miljømæssige, sociale og 

ledelsesmæssige hensyn) afspejles i 

metodologien for et benchmark. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 b (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10b) Derfor bør alle 

benchmarkadministratorer i deres 

benchmarkmetodologier indarbejde 

centrale ressourceeffektivitetsindikatorer, 

som ud over CO2-emissioner omfatter 

andre emissioner, indvirkning på 

biodiversiteten, affaldsproduktion og 

anvendelse af energi, vedvarende energi, 

råstoffer, vand og jord, som fastsat i 

Kommissionens overvågningsramme for 

den cirkulære økonomi, EU-

handlingsplanen for den cirkulære 

økonomi og Europa-Parlamentets 

beslutning af 9. juli 2015 om 

ressourceeffektivitet: overgang til en 

cirkulær økonomi. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10c) Som foreslået af Kommissionens 

eksportgruppe på højt niveau om 

bæredygtig økonomi bør Den Europæiske 

Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 

(ESMA) indarbejde henvisninger til 

miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 

mål ("ESG-mål") samt 

bæredygtighedshensyn i sin vejledning om 

"benchmarkerklæringen". ESMA bør 

sammen med Den Europæiske 

Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG), 

udvikle en vejledning til 

benchmarkadministratorer, så de kan 

integrere indikatorer for den cirkulære 

økonomi i benchmarkmetodologier. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Hvis der ikke indføres en 

harmoniseret ramme for at sikre 

nøjagtigheden og integriteten af 

hovedkategorierne af benchmarks for lille 

CO2-effekt, der bruges i individuelle eller 

kollektive investeringsporteføljer, er det 

sandsynligt, at de forskellige tilgange i 

medlemsstaterne vil skabe hindringer for et 

velfungerende indre marked. 

(11) Hvis der ikke indføres en 

harmoniseret ramme for at sikre 

nøjagtigheden og integriteten af 

benchmarks, der bruges i individuelle eller 

kollektive investeringsporteføljer, er det 

sandsynligt, at de forskellige tilgange i 

medlemsstaterne vil skabe hindringer for et 

velfungerende indre marked. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) For at sikre, at det indre marked 

fungerer effektivt, og forbedre 

betingelserne for dets gennemførelse, og 

for at sikre et højt niveau af forbruger- og 

investorbeskyttelse er det hensigtsmæssigt 

at tilpasse forordning (EU) 2016/1011 for 

at fastsætte en retlig ramme for 

harmoniserede benchmarks for lille CO2-

effekt på EU-plan. 

(12) For at sikre, at det indre marked 

fungerer effektivt, og forbedre 

betingelserne for dets gennemførelse, og 

for at sikre et højt niveau af forbruger- og 

investorbeskyttelse er det hensigtsmæssigt 

at tilpasse forordning (EU) 2016/1011 for 

at fastsætte en retlig ramme for integrering 

af indikatorer for den cirkulære økonomi 

i benchmarkmetodologier på EU-plan. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Det er endvidere nødvendigt at 

indføre en klar skelnen mellem 

benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 

CO2-effekt. De underliggende aktiver i et 

benchmark for lille CO2-effekt bør 

udvælges med det formål at reducere 

indeksporteføljens CO2-emissioner i 

forhold til moderindekset, og et 

benchmark for positiv CO2-effekt bør kun 

omfatte bestanddele, hvis 

(13) Det er ganske vist nødvendigt at 

integrere indikatorer for den cirkulære 

økonomi i alle benchmarkmetodologier, 

men der bør indføres en kategori af 

benchmarks for positiv indvirkning. De 

underliggende aktiver i et benchmark for 

positiv indvirkning bør kun omfatte 

bestanddele, hvis nettoindvirkning baseret 

på harmoniserede indikatorer for den 
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emissionsbesparelser overstiger deres 

CO2-emissioner. 

cirkulære økonomi er positiv. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) CO2-emissionsbesparelserne i det 

enkelte selskab, hvis aktiver udvælges som 

underliggende aktiv i et benchmark for 

positiv CO2-effekt, bør overstige selskabets 

CO2-emissioner og dermed have en 

positiv indvirkning på miljøet. Kapital- og 

porteføljeforvaltere, der angiver, at de 

forfølger en investeringsstrategi, som er i 

overensstemmelse med Parisaftalen om 

klimaændringer, bør derfor bruge 

benchmarks for positiv CO2-effekt. 

(14) Det enkelte selskab, hvis aktiver 

udvælges som underliggende aktiv i et 

benchmark for positiv indvirkning, bør 

have en positiv nettoindvirkning på 

miljøet. Kapital- og porteføljeforvaltere, 

der angiver, at de forfølger en bæredygtig 

investeringsstrategi, bør derfor bruge 

benchmarks for positiv indvirkning. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Mange benchmarkadministratorer 

angiver, at deres benchmarks fremmer 

miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 

mål ("ESG-mål"). Brugerne af disse 

benchmarks har imidlertid ikke altid de 

nødvendige oplysninger om, i hvilket 

omfang der i disse 

benchmarkadministratorers metodologi 

tages højde for disse ESG-mål. De 

foreliggende oplysninger er desuden ofte 

spredte og gør det ikke muligt at foretage 

en effektiv sammenligning i 

investeringsøjemed på tværs af grænserne. 

For at gøre det muligt for 

markedsdeltagerne at foretage 

velovervejede valg bør 

benchmarkadministratorer være forpligtet 

til at redegøre for, hvordan der i deres 

(15) Brugerne af benchmarks har ikke 

altid de nødvendige oplysninger om, i 

hvilket omfang der i 

benchmarkadministratorers metodologi 

tages højde for ESG-risici og -virkninger. 

De foreliggende oplysninger er ofte spredte 

og gør det ikke muligt at foretage en 

effektiv sammenligning i 

investeringsøjemed på tværs af grænserne. 

For at gøre det muligt for 

markedsdeltagerne at foretage 

velovervejede valg bør alle 

benchmarkadministratorer være forpligtet 

til at redegøre for, hvordan der i deres 

metodologi er inkorporeret indikatorer for 

den cirkulære økonomi for hvert enkelt 

benchmark. Disse oplysninger bør også 
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metodologi tages hensyn til ESG-

faktorerne for hvert benchmark eller hver 

benchmarkfamilie, der markedsføres som 

værende baseret på ESG-mål. Disse 

oplysninger bør også anføres i 

benchmarkerklæringen. Administratorer af 

benchmarks, der ikke fremmer eller tager 

hensyn til ESG-målene, bør ikke være 

omfattet af denne oplysningspligt. 

anføres i benchmarkerklæringen. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Af samme årsag bør administratorer 

af benchmarks for lille CO2-effekt og 

positiv CO2-effekt ligeledes offentliggøre 

den metodologi, de anvender til deres 

beregning. Disse oplysninger bør beskrive, 

hvordan de underliggende aktiver blev 

udvalgt og vægtet, og hvilke aktiver, der 

blev udelukket, og hvorfor. 

Benchmarkadministratorerne bør også 

oplyse, hvordan benchmarkene for lille 

CO2-effekt adskiller sig fra det 

underliggende moderindeks, navnlig med 

hensyn til vægtning, markedskapitalisering 

og finansielle resultater af de 

underliggende aktiver. For at vurdere, 

hvordan benchmarket bidrager til 

miljømålene, bør 

benchmarkadministratoren redegøre for, 

hvordan de underliggende aktivers CO2-

fodaftryk og CO2-besparelser blev målt, 

for deres respektive værdier, herunder 

benchmarkets samlede CO2-fodaftryk, og 

for datatypen og -kilden. For at gøre det 

muligt for kapitalforvaltere at vælge det 

mest hensigtsmæssige benchmark for deres 

investeringsstrategi bør 

benchmarkadministratorer redegøre for 

baggrunden for parametrene for deres 

metodologi og forklare, hvordan 

benchmarket bidrager til miljømålene, 

herunder dets indvirkning på 

(16) Af samme årsag bør administratorer 

af benchmarks for positiv indvirkning 

ligeledes offentliggøre den metodologi, de 

anvender til deres beregning. Disse 

oplysninger bør beskrive, hvordan de 

underliggende aktiver blev udvalgt og 

vægtet, og hvilke aktiver, der blev 

udelukket, og hvorfor. 

Benchmarkadministratorerne bør også 

oplyse, hvordan benchmarkene for positiv 

indvirkning adskiller sig fra det 

underliggende moderindeks, navnlig med 

hensyn til vægtning, markedskapitalisering 

og finansielle resultater af de 

underliggende aktiver. For at vurdere, 

hvordan benchmarket bidrager til 

miljømålene, bør 

benchmarkadministratoren redegøre for, 

hvordan de underliggende aktivers 

miljøindvirkning og -risici blev målt, for 

deres respektive værdier, herunder 

benchmarkets samlede miljøaftryk, og for 

datatypen og -kilden. For at gøre det muligt 

for kapitalforvaltere at vælge det mest 

hensigtsmæssige benchmark for deres 

investeringsstrategi bør 

benchmarkadministratorer redegøre for 

baggrunden for parametrene for deres 

metodologi og forklare, hvordan 

benchmarket bidrager til miljømålene. De 

offentliggjorte oplysninger bør også 
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modvirkning af klimaændringer. De 

offentliggjorte oplysninger bør også 

omfatte nærmere oplysninger om 

hyppigheden af gennemgangen og den 

anvendte procedure. 

omfatte nærmere oplysninger om 

hyppigheden af gennemgangen og den 

anvendte procedure. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Administratoren af benchmarks for 

positiv CO2-effekt bør desuden oplyse om 

den positive CO2-effekt for hvert 

underliggende aktiv, der indgår i disse 

benchmarks, med angivelse af den 

metodologi, der anvendes til at beregne, 

om emissionsbesparelserne overstiger 

aktivets CO2-fodaftryk. 

(17) Administratoren af benchmarks for 

positiv indvirkning bør desuden oplyse om 

den positive miljøindvirkning for hvert 

underliggende aktiv, der indgår i disse 

benchmarks, med angivelse af den 

metodologi, der anvendes til at beregne, 

om nettoindvirkningen på miljøet er 

positiv. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at sikre, at de fastlagte mål om 

modvirkning af klimaændringer fortsat 

forfølges, bør administratorer af 

benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 

CO2-effekt regelmæssigt gennemgå deres 

metodologier og oplyse brugerne om de 

gældende procedurer for enhver væsentlig 

ændring. Ved indførelse af en væsentlig 

ændring bør benchmarkadministratorerne 

oplyse om årsagerne til denne ændring og 

forklare, hvordan ændringen er i 

overensstemmelse med benchmarkets 

oprindelige mål. 

(18) For at sikre nøjagtigheden af 

oplysninger til investorerne, bør 

administratorer af benchmarks for positiv 

indvirkning regelmæssigt gennemgå deres 

metodologier og oplyse brugerne om de 

gældende procedurer for enhver væsentlig 

ændring. Ved indførelse af en væsentlig 

ændring bør benchmarkadministratorerne 

oplyse om årsagerne til denne ændring og 

forklare, hvordan ændringen er i 

overensstemmelse med benchmarkets 

oprindelige mål. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 
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Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) For at øge gennemsigtigheden og 

sikre en tilstrækkelig grad af harmonisering 

bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til Kommissionen 

med henblik på nærmere fastlæggelse af 

mindsteindholdet af de 

oplysningsforpligtelser, som 

benchmarkadministratorer, der tager 

hensyn til ESG-målene, bør være 

underlagt, og fastlæggelse af 

minimumsstandarder for harmonisering af 

metodologien for benchmarks for lille 

CO2-effekt og positiv CO2-effekt, herunder 

metoden til beregning af CO2-emissioner 

og CO2-besparelser forbundet med de 

underliggende aktiver under hensyntagen 

til metoden vedrørende produkters 

miljøaftryk (Product Environmental 

Footprint Method) og metoden vedrørende 

organisationers miljøfodaftryk 

(Organisation Environmental Footprint 

Method) som defineret i punkt 2, litra a) og 

b), i Kommissionens henstilling 

2013/179/EU30. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet 

navnlig alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til møder 

i Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

(19) For at øge gennemsigtigheden og 

sikre en tilstrækkelig grad af harmonisering 

bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til Kommissionen 

med henblik på nærmere fastlæggelse af 

mindsteindholdet af de 

oplysningsforpligtelser, som 

benchmarkadministratorer bør være 

underlagt, og fastlæggelse af 

minimumsstandarder for harmonisering af 

integrering af indikatorer for den 

cirkulære økonomi i metodologien for 

benchmarks, herunder metoden til 

beregning af den nettoindvirkning på 

miljøet, der er forbundet med de 

underliggende aktiver under hensyntagen 

til metoden vedrørende produkters 

miljøaftryk (Product Environmental 

Footprint Method) og metoden vedrørende 

organisationers miljøfodaftryk 

(Organisation Environmental Footprint 

Method) som defineret i punkt 2, litra a) og 

b), i Kommissionens henstilling 

2013/179/EU30 og de indikatorer for den 

cirkulære økonomi, som er blevet fastsat i 

forbindelse med Kommissionens platform 

for overvågning af den cirkulære 

økonomi og Kommissionens 

handlingsplan for den cirkulære 

økonomi. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet 

navnlig alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til møder 

i Kommissionens ekspertgrupper, der 
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beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

__________________ __________________ 

30 Kommissionens henstilling 2013/179/EU 

af 9. april 2013 om brug af fælles metoder 

til at måle og formidle oplysninger om 

produkters og organisationers 

miljøpræstationer over hele deres 

livscyklus (EUT L 124 af 4.5.2013, s. 1). 

30 Kommissionens henstilling 2013/179/EU 

af 9. april 2013 om brug af fælles metoder 

til at måle og formidle oplysninger om 

produkters og organisationers 

miljøpræstationer over hele deres 

livscyklus (EUT L 124 af 4.5.2013, s. 1). 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) 2016/1011  

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

23a) "23a) "benchmark for lille CO2-

effekt": et benchmark, hvor de 

underliggende aktiver med henblik på dette 

stykkes nr. 1), litra b), nr. ii), er udvalgt 

således, at den deraf følgende 

benchmarkportefølje har lavere CO2-

emissioner end de aktiver, der er omfattet 
af et kapitalvægtet standardbenchmark, 

og som er sammensat i overensstemmelse 

med de standarder, der er fastsat i de i 

artikel 19a, stk. 2, omhandlede delegerede 

retsakter" 

23a) "benchmark for positiv 

miljøindvirkning": et benchmark, hvor de 

underliggende aktiver med henblik på dette 

stykkes nr. 1), litra b), nr. ii), er udvalgt på 

grundlag af deres positive 

nettomiljøaftryk, og som er sammensat i 

overensstemmelse med de standarder, der 

er fastsat i de i artikel 19a, stk. 2, 

omhandlede delegerede retsakter" 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) 2016/1011 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

23b) "benchmark for positiv CO2-

effekt": et benchmark, hvor de 

underliggende aktiver med henblik på 

dette stykkes nr. 1), litra b), nr. ii), er 

udvalgt således, at deres CO2-

udgår 
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emissionsbesparelser overstiger aktivets 

CO2-fodaftryk, og som er sammensat i 

overensstemmelse med de standarder, der 

er fastsat i de i artikel 19a, stk. 2, 

omhandlede delegerede retsakter." 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Forordning (EU) 2016/1011 

Artikel 13 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"d) en redegørelse for, hvordan de 

centrale elementer i den metodologi, der er 

fastlagt i litra a), afspejler miljømæssige, 

sociale eller ledelsesmæssige faktorer 

("ESG-kriterier") for hvert benchmark 

eller hver benchmarkfamilie, der fremmer 

eller tager hensyn til ESG-mål." 

"d) en redegørelse for, hvordan de 

centrale elementer i den metodologi, der er 

fastlagt i litra a), afspejler miljømæssige, 

sociale eller ledelsesmæssige faktorer 

("ESG-kriterier"), herunder centrale 

indikatorer for den cirkulære økonomi 

såsom CO2-emissioner, andre emissioner, 

indvirkning på biodiversitet, 

affaldsproduktion og anvendelse af 

energi, vedvarende energi, råmaterialer, 

vand og jord, som fastsat i Europa-

Kommissionens overvågningsramme for 

den cirkulære økonomi" 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b 

Forordning (EU) 2016/1011 

Artikel 13 – stk. 2a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2a. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 49 for 

yderligere at præcisere minimumsindholdet 

af den i stk. 1, litra d), omhandlede 

redegørelse." 

2a. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 49 for 

yderligere at præcisere minimumsindholdet 

af den i stk. 1, litra d), omhandlede 

redegørelse og for at opdatere 

vejledningen om den i artikel 27, stk.. 2a 

omhandlede benchmarkerklæring, således 

at den omfatter henvisninger til ESG- og 
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bæredygtighedshensyn. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Forordning (EU) 2016/1011 

Afsnit III – kapitel 3a – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 

CO2-effekt 

Benchmarks for positiv miljøindvirkning 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Forordning (EU) 2016/1011 

Artikel 19a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kravene i bilag III finder 

anvendelse på levering af og bidrag til 

benchmarks for lille CO2-effekt eller 

positiv CO2-effekt ud over eller i stedet for 

kravene i afsnit II, III og IV. 

1. Kravene i bilag III finder 

anvendelse på levering af og bidrag til 

benchmarks for positiv miljøindvirkning 

ud over eller i stedet for kravene i afsnit II, 

III og IV. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Forordning (EU) 2016/1011 

Artikel 19 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 49 for 

yderligere at præcisere 

minimumsstandarderne for benchmarks for 

lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt, 

herunder: 

2. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 49 for 

yderligere at præcisere 

minimumsstandarderne for benchmarks for 

positiv miljøindvirkning i 

overensstemmelse med forpligtelserne i 

Parisaftalen som gennemført i EU-retten, 
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herunder: 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Forordning (EU) 2016/1011 

Artikel 19a – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) metoden til beregning af CO2-

emissioner og CO2-besparelser forbundet 

med de underliggende aktiver." 

c) metoden til beregning af CO2-

emissioner, andre emissioner, indvirkning 

på biodiversitet, affaldsproduktion og 

anvendelse af energi, vedvarende energi, 

råmaterialer, vand og jord, der er 
forbundet med de underliggende aktiver. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EU) 2016/1011 

Artikel 27 – stk. 2a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2a. For hvert krav i stk. 2 skal der i 

benchmarkerklæringen redegøres for, 

hvordan de miljømæssige, sociale og 

ledelsesmæssige faktorer afspejles for 

hvert benchmark eller hver 

benchmarkfamilie, der leveres og 

offentliggøres, og som fremmer eller tager 

hensyn til ESG-mål. 

2a. For hvert krav i stk. 2 skal der i 

benchmarkerklæringen redegøres for, 

hvordan de miljømæssige, sociale og 

ledelsesmæssige faktorer afspejles for 

hvert benchmark eller hver 

benchmarkfamilie, der leveres og 

offentliggøres. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EU) 2016/1011 

Artikel 27 – stk. 2b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2b. Kommissionen tillægges beføjelser 2b. Kommissionen tillægges beføjelser 
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til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 49 for 

yderligere at præcisere de i stk. 2a 

omhandlede oplysninger." 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 49 for 

yderligere at præcisere de i stk. 2a 

omhandlede oplysninger og for at opdatere 

vejledningen om benchmarkerklæringen, 

således at den omfatter henvisninger til 

ESG- og bæredygtighedshensyn. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 

CO2-effekt 

Benchmarks for positiv miljøindvirkning 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Metodologien for benchmarks for lille 

CO2-effekt 

Metodologien for benchmarks for positiv 

indvirkning 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Administratoren af et benchmark 

for lille CO2-effekt skal formalisere, 

dokumentere og offentliggøre enhver 

metodologi, som anvendes til beregning af 

benchmarks for lille CO2-effekt, ved at 

redegøre for følgende: 

1. Administratoren af et benchmark 

for positiv indvirkning skal formalisere, 

dokumentere og offentliggøre enhver 

metodologi, som anvendes til beregning af 

benchmarks for indikatorer for den 

cirkulære økonomi, ved at redegøre for 

følgende: 
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Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) listen over de underliggende 

aktiver, der er anvendt til at beregne 

benchmarket for lille CO2-effekt 

a) listen over de underliggende 

aktiver, der er anvendt til at beregne 

benchmarket for positiv nettoindvirkning 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) de kriterier, som er anvendt til at 

udelukke aktiver eller selskaber med et vist 

CO2-fodaftryk eller et niveau af fossile 

reserver, som er uforeneligt med optagelse 

i benchmarket for lille CO2-effekt 

c) de kriterier, som er anvendt til at 

udelukke aktiver eller selskaber, der har en 

negativ nettoindvirkning på miljøet, og 

som derfor er uforenelige med optagelse i 

benchmarket for positiv indvirkning 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) kriterierne og metoderne for, 

hvordan benchmarket for lille CO2-effekt 

måler CO2-fodaftrykket og CO2-

besparelserne forbundet med de 

underliggende aktiver i indeksporteføljen 

d) kriterierne og metoderne for, 

hvordan benchmarket for positiv 

indvirkning måler den miljøindvirkning, 

som er forbundet med de underliggende 

aktiver i indeksporteføljen 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) trackingfejlen mellem benchmarket 

for lille CO2-effekt og moderindekset 

e) trackingfejlen mellem benchmarket 

for positiv indvirkning og moderindekset 
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Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) den positive omvægtning af 

kulstoffattige aktiver i benchmarket for 

lille CO2-effekt versus moderindekset og 

redegørelsen for, hvorfor denne 

omvægtning er nødvendig for at afspejle de 

valgte mål for benchmarket for lille CO2-

effekt 

f) den positive omvægtning af aktiver 

med positiv miljøindvirkning i 

benchmarket versus moderindekset og 

redegørelsen for, hvorfor denne 

omvægtning er nødvendig for at afspejle de 

valgte mål for benchmarket for positiv 

indvirkning 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) forholdet mellem markedsværdien 

af de værdipapirer, der indgår i 

benchmarket for lille CO2-effekt, og 

markedsværdien af værdipapirerne i 

moderindekset 

g) forholdet mellem markedsværdien 

af de værdipapirer, der indgår i 

benchmarket for positiv indvirkning, og 

markedsværdien af værdipapirerne i 

moderindekset 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1 – litra h – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) typen af og kilden til de inputdata, 

der er anvendt ved udvælgelsen af aktiver 

eller virksomheder, der kan indgå i 

benchmarket for lille CO2-effekt, herunder: 

h) typen af og kilden til de inputdata, 

der er anvendt ved udvælgelsen af aktiver 

eller virksomheder, der kan indgå i 

benchmarket for positiv indvirkning, 

herunder: 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 
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Bilag I – punkt 1 – litra h – punkt v a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 va) virkninger baseret på andre 

indikatorer for den cirkulære økonomi 

som fastsat i Europa-Kommissionens 

overvågningsramme for den cirkulære 

økonomi og EU-handlingsplanen for den 

cirkulære økonomi, herunder 

indvirkningen på biodiversitet, 

affaldsproduktion og anvendelse af 

energi, vedvarende energi, råstoffer, vand 

og jord 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1 – litra i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) indeksporteføljens samlede 

eksponering for CO2-fodaftryk og den 

forventede indvirkning på modvirkningen 

af klimaændringer af den 

lavemissionsstrategi, som benchmarket er 

baseret på 

i) indeksporteføljens samlede 

nettomiljøindvirkning og den forventede 

miljøindvirkning af den strategi, som 

benchmarket er baseret på 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1 – litra j 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

j) begrundelsen for at anvende en 

bestemt lavemissionsmetodologi for 

strategien eller målet og en redegørelse 

for, hvorfor den anvendte metodologi er 

hensigtsmæssig til beregning af 

benchmarkets lavemissionsmål 

j) begrundelsen for at anvende en 

bestemt miljømetodologi for strategien 

eller et bestemt bæredygtighedsmål og en 

redegørelse for, hvorfor den anvendte 

metodologi er hensigtsmæssig til beregning 

af benchmarkets miljøindvirkning og 

bæredygtighedsmål 
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Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Metodologien for benchmarks for positiv 

CO2-effekt 

Yderligere metodologi for benchmarks for 

positiv indvirkning 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Administratoren af et benchmark 

for positiv CO2-effekt skal, ud over de 

forpligtelser, der gælder for 

administratoren af et benchmark for lille 

CO2-effekt, oplyse om den positive CO2-

effekt for hvert underliggende aktiv, der 

indgår i benchmarket, med angivelse af den 

formel eller beregning, der anvendes til at 

beregne, om emissionsbesparelserne 

overstiger investeringsaktivets eller 

selskabets CO2-fodaftryk ("positiv CO2-

effekt").  

2. Administratoren af et benchmark 

for positiv indvirkning skal, ud over de 

ovennævnte forpligtelser, oplyse om den 

positive miljøindvirkning for hvert 

underliggende aktiv, der indgår i 

benchmarket, med angivelse af den formel 

eller beregning, der anvendes til at beregne 

nettoindvirkningen. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Administratorerne af benchmarks 

for lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt 

skal vedtage og give brugerne oplysning 

om procedurer og begrundelsen for forslag 

til væsentlige ændringer af deres 

metodologi. Disse procedurer skal være i 

overensstemmelse med det overordnede 

mål om, at benchmarkberegninger altid 

skal være baseret på målene for lille CO2-

effekt eller positiv CO2-effekt. Sådanne 

3. Administratorerne af benchmarks 

for positiv indvirkning skal vedtage og 

give brugerne oplysning om procedurer og 

begrundelsen for forslag til væsentlige 

ændringer af deres metodologi. Disse 

procedurer skal være i overensstemmelse 

med det overordnede mål om, at 

benchmarkberegninger altid skal være 

baseret på målene for positiv 

nettoindvirkning. Sådanne procedurer 
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procedurer skal: skal: 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Administratorerne af benchmarks 

for lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt 

skal regelmæssigt gennemgå deres 

metodologier med henblik på at sikre, at de 

pålideligt afspejler målene for lille CO2-

effekt eller positiv CO2-effekt, og der skal 

være indført en procedure for, hvordan 

relevante brugeres synspunkter tages i 

betragtning." 

4. Administratorerne af benchmarks 

for positiv indvirkning skal regelmæssigt 

gennemgå deres metodologier med henblik 

på at sikre, at de pålideligt afspejler de 

fastsatte mål, og der skal være indført en 

procedure for, hvordan relevante brugeres 

synspunkter tages i betragtning." 

 

 

 



 

PE630.616v01-00 22/23 AD\1169647DA.docx 

DA 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Titel Benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt 

Referencer COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD) 

Korresponderende udvalg 

 Dato for meddelelse på plenarmødet 

ECON 

5.7.2018 
   

Udtalelse fra 

 Dato for meddelelse på plenarmødet 

ENVI 

5.7.2018 

Ordfører for udtalelse 

 Dato for valg 

Adina-Ioana Vălean 

21.6.2018 

Dato for vedtagelse 20.11.2018    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

28 

18 

3 

Til stede ved den endelige afstemning – 

medlemmer 

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo 

Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-

Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc 

Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie 

Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, 

Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas 

Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, 

Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, 

Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga 

Wiśniewska 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, 

Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Carlos 

Zorrinho 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda 

 



 

AD\1169647DA.docx 23/23 PE630.616v01-00 

 DA 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB 
I RÅDGIVENDE UDVALG 

28 + 

ALDE Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, 

Ulrike Müller, Frédérique Ries 

NI Zoltán Balczó 

PPE Innocenzo Leontini, Sirpa Pietikäinen 

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb 

Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo 

Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho 

VERTS/ALE Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana 

Miranda 

 

18 – 

ECR Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

EFDD Julia Reid 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, 

Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Esther Herranz 

García, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, 

Adina-Ioana Vălean 

 

3 0 

ECR Mark Demesmaeker, John Procter 

EFDD Sylvie Goddyn 

 

Tegnforklaring: 

+ : for 

– : imod 

0 : hverken/eller 

 

 


