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 EL 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόταση Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1011 σχετικά με τους δείκτες 

αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς 

θετικού αντικτύπου άνθρακα 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1011 σχετικά με την ενσωμάτωση 

δεικτών βιωσιμότητας στη μεθοδολογία 

των δεικτών αναφοράς και σχετικά με 

τους δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου29 θεσπίζει ενιαίους κανόνες 

για τους δείκτες αναφοράς στην Ένωση 

και προβλέπει διαφορετικά είδη δεικτών 

αναφοράς. Ένας αυξανόμενος αριθμός 

επενδυτών ακολουθεί επενδυτικές 

στρατηγικές χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών και προσφεύγει σε δείκτες 

αναφοράς για την καταγραφή ή τη 

μέτρηση της απόδοσης των 

χαρτοφυλακίων επενδύσεων. 

(7) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου29 θεσπίζει ενιαίους κανόνες 

για τους δείκτες αναφοράς στην Ένωση 

και προβλέπει διαφορετικά είδη δεικτών 

αναφοράς. Ένας αυξανόμενος αριθμός 

επενδυτών ακολουθεί βιώσιμες 

επενδυτικές στρατηγικές και προσφεύγει 

σε δείκτες αναφοράς για την καταγραφή ή 

τη μέτρηση της απόδοσης των 

χαρτοφυλακίων επενδύσεων. 
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__________________ __________________ 

29 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, 

σχετικά με τους δείκτες που 

χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε 

χρηματοπιστωτικά μέσα και 

χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη 

μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών 

κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των 

οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014(ΕΕ L 

171 της 29.6.2016, σ. 1). 

29 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, 

σχετικά με τους δείκτες που 

χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε 

χρηματοπιστωτικά μέσα και 

χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη 

μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών 

κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των 

οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014(ΕΕ L 

171 της 29.6.2016, σ. 1). 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Επί του παρόντος, μια μεγάλη 

ποικιλία δεικτών ομαδοποιούνται στην 

κατηγορία των δεικτών χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών. Οι 

συγκεκριμένοι δείκτες χρησιμοποιούνται 

ως δείκτες αναφοράς για χαρτοφυλάκια 

επενδύσεων και προϊόντα που πωλούνται 

διασυνοριακά. Η ποιότητα και η 

ακεραιότητα των δεικτών αναφοράς 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 

επηρεάζουν την αποτελεσματική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε ένα 

ευρύ φάσμα μεμονωμένων και συλλογικών 

χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Πολλοί 

δείκτες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 

που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της 

απόδοσης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, 

ιδίως για χωριστούς λογαριασμούς 

επενδύσεων και καθεστώτα συλλογικών 

επενδύσεων, διατίθενται σε ένα κράτος 

μέλος αλλά χρησιμοποιούνται από 

διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων 

ενεργητικού σε άλλα κράτη μέλη. 

Επιπλέον, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων 

και στοιχείων ενεργητικού συχνά 

αντισταθμίζουν τους κινδύνους έκθεσης σε 

(8) Επί του παρόντος, μια μεγάλη 

ποικιλία δεικτών ομαδοποιούνται στην 

κατηγορία των δεικτών βιωσιμότητας. Οι 

συγκεκριμένοι δείκτες χρησιμοποιούνται 

ως δείκτες αναφοράς για χαρτοφυλάκια 

επενδύσεων και προϊόντα που πωλούνται 

διασυνοριακά. Η ποιότητα και η 

ακεραιότητα των δεικτών επηρεάζουν την 

αποτελεσματική λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς σε ένα ευρύ φάσμα 

μεμονωμένων και συλλογικών 

χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Πολλοί 

δείκτες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 

και βιωσιμότητας που χρησιμοποιούνται 

για τη μέτρηση της απόδοσης 

χαρτοφυλακίων επενδύσεων, ιδίως για 

χωριστούς λογαριασμούς επενδύσεων και 

καθεστώτα συλλογικών επενδύσεων, 

διατίθενται σε ένα κράτος μέλος αλλά 

χρησιμοποιούνται από διαχειριστές 

χαρτοφυλακίων και στοιχείων ενεργητικού 

σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι 

διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων 

ενεργητικού συχνά αντισταθμίζουν τους 

κινδύνους έκθεσης σε ανθρακούχες 

εκπομπές και τους περιβαλλοντικούς 
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ανθρακούχες εκπομπές χρησιμοποιώντας 

δείκτες αναφοράς που παράγονται σε άλλα 

κράτη μέλη. 

κινδύνους χρησιμοποιώντας δείκτες 

αναφοράς που παράγονται σε άλλα κράτη 

μέλη. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Έχουν εμφανιστεί στην αγορά 

διαφορετικές κατηγορίες δεικτών χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών με διαφορετικού 

βαθμού φιλοδοξίες. Ορισμένοι δείκτες 

αναφοράς αποσκοπούν στη μείωση του 

αποτυπώματος άνθρακα ενός 

τυποποιημένου χαρτοφυλακίου 

επενδύσεων, ενώ κάποιοι άλλοι 

αποσκοπούν στην επιλογή μόνο των 

στοιχείων που συμβάλλουν στην επίτευξη 

του στόχου των 2°C που καθορίζεται στη 

Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. 
Παρά τις διαφορές όσον αφορά στόχους 

και στρατηγικές, όλοι οι εν λόγω δείκτες 

αναφοράς προωθούνται συνήθως ως 

δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών. 

(9) Έχουν εμφανιστεί στην αγορά 

διαφορετικές κατηγορίες δεικτών 

βιωσιμότητας με διαφορετικού βαθμού 

φιλοδοξίες. Παρά τις διαφορές όσον αφορά 

στόχους και στρατηγικές, όλοι οι εν λόγω 

δείκτες αναφοράς προωθούνται συνήθως 

ως δείκτες βιωσιμότητας. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Όπως συμπεραίνει η ομάδα 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της 

Επιτροπής για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση, οι δείκτες αναφοράς 

πρέπει να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με 

τη βιωσιμότητα και να αντικατοπτρίζουν 

την έκθεσή τους στους κινδύνους 

βιωσιμότητας. Οι επενδυτές χρειάζονται 

συγκρίσιμες και πλήρεις πληροφορίες 

σχετικά με τους περιβαλλοντικούς 

κινδύνους και τις επιπτώσεις για να 
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εκτιμήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους πέρα 

από την έκθεση σε ανθρακούχες 

εκπομπές. Η περιοριστική εστίαση στην 

έκθεση σε ανθρακούχες εκπομπές θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητικές 

δευτερογενείς επιπτώσεις, καθώς οι 

επενδυτικές ροές θα 

αναπροσανατολιστούν σε στόχους που 

ενέχουν άλλους περιβαλλοντικούς 

κινδύνους. Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές 

των δεικτών αναφοράς θα πρέπει να 

εξετάζουν και να γνωστοποιούν σε ποιο 

βαθμό οι εκτιμήσεις περί βιωσιμότητας 

(περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 

σχετικής με τη διακυβέρνηση) 

αντανακλώνται στη μεθοδολογία ενός 

δείκτη αναφοράς. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10β) Ως εκ τούτου, όλοι οι διαχειριστές 

δεικτών αναφοράς θα πρέπει να 

ενσωματώνουν στις μεθοδολογίες 

αναφοράς τους βασικούς δείκτες 

αποδοτικής χρήσης πόρων, οι οποίοι 

παράλληλα με τις εκπομπές CO2, θα 

πρέπει να καλύπτουν τις λοιπές εκπομπές, 

τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, την 

παραγωγή αποβλήτων και τη χρήση 

ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, τις πρώτες ύλες, το νερό και το 

έδαφος, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο 

παρακολούθησης της Επιτροπής για την 

κυκλική οικονομία, το σχέδιο δράσης της 

ΕΕ για την κυκλική οικονομία και το 

ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την 

αποδοτικότητα των πόρων: προς μια 

κυκλική οικονομία. 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10γ) Όπως πρότεινε η ομάδα 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της 

Επιτροπής για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Αρχή 

Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) θα 

πρέπει να συμπεριλάβει στην 

κατευθυντήρια γραμμή της σχετικά με τη 

«Δήλωση δείκτη αναφοράς», αναφορές 

σε ζητήματα στόχων και βιωσιμότητας 

στον περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό και 

τον σχετικό με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») 

τομέα. Η ESMA, από κοινού με την 

Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για 

Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(EFRAG), θα πρέπει να αναπτύξουν 

κατευθυντήρια γραμμή για τους 

διαχειριστές δεικτών αναφοράς ώστε να 

ενσωματώσουν τους δείκτες κυκλικής 

οικονομίας στις μεθοδολογίες δεικτών 

αναφοράς. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Σε περίπτωση απουσίας 

εναρμονισμένου πλαισίου για τη 

διασφάλιση της ακρίβειας και της 

ακεραιότητας των βασικών κατηγοριών 

των δεικτών αναφοράς χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών που 

χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένα ή 

συλλογικά χαρτοφυλάκια επενδύσεων, 

είναι πιθανό οι διαφορετικές προσεγγίσεις 

των κρατών μελών να δημιουργήσουν 

εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. 

(11) Σε περίπτωση απουσίας 

εναρμονισμένου πλαισίου για τη 

διασφάλιση της ακρίβειας και της 

ακεραιότητας των δεικτών αναφοράς που 

χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένα ή 

συλλογικά χαρτοφυλάκια επενδύσεων, 

είναι πιθανό οι διαφορετικές προσεγγίσεις 

των κρατών μελών να δημιουργήσουν 

εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Συνεπώς, προκειμένου να 

διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς, να βελτιωθούν 

περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να 

διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 

των καταναλωτών και των επενδυτών, 

είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο 

κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να 

θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο για την 

εναρμόνιση των δεικτών αναφοράς 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε 

ενωσιακό επίπεδο. 

(12) Συνεπώς, προκειμένου να 

διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς, να βελτιωθούν 

περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να 

διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 

των καταναλωτών και των επενδυτών, 

είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο 

κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να 

θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο για την 

ενσωμάτωση δεικτών κυκλικής 

οικονομίας στις μεθοδολογίες δεικτών 

αναφοράς σε ενωσιακό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Επιπλέον, είναι αναγκαία η 

θέσπιση σαφούς διάκρισης μεταξύ των 
δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών και των δεικτών θετικού 

αντικτύπου άνθρακα. Τα υποκείμενα 

στοιχεία ενεργητικού σε έναν δείκτη 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα 

πρέπει να επιλέγονται με στόχο τη μείωση 

των ανθρακούχων εκπομπών του 

χαρτοφυλακίου δεικτών σε σύγκριση με 

τον αρχικό δείκτη. Αντίθετα, ένας δείκτης 
θετικού αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 

αποτελείται μόνο από στοιχεία των οποίων 

η εξοικονόμηση εκπομπών υπερβαίνει τις 

ανθρακούχες εκπομπές. 

(13) Μολονότι είναι αναγκαίο να 

ενσωματωθούν δείκτες κυκλικής 

οικονομίας σε όλες τις μεθοδολογίες 
δεικτών αναφοράς, θα πρέπει να εισαχθεί 

μια κατηγορία δεικτών αναφοράς θετικού 

αντικτύπου. Τα υποκείμενα στοιχεία 

ενεργητικού σε δείκτη αναφοράς θετικού 

αντικτύπου θα πρέπει να αποτελούνται 

μόνο από στοιχεία των οποίων ο καθαρός 

αντίκτυπος, που βασίζεται σε 

εναρμονισμένους δείκτες κυκλικής 

οικονομίας, είναι θετικός. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Κάθε εταιρεία τα στοιχεία 

ενεργητικού της οποίας επιλέγονται ως 

υποκείμενα σε δείκτη αναφοράς θετικού 

αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 

εξοικονομεί περισσότερες εκπομπές από 

εκείνες που παράγει, ώστε να έχει θετικό 

ισοζύγιο για το περιβάλλον. Οι 

διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων 

ενεργητικού που ισχυρίζονται ότι 

εφαρμόζουν επενδυτική στρατηγική η 

οποία είναι συμβατή με τη Συμφωνία του 

Παρισιού για το κλίμα θα πρέπει, ως εκ 

τούτου, να χρησιμοποιούν δείκτες 

αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα. 

(14) Κάθε εταιρεία τα στοιχεία 

ενεργητικού της οποίας επιλέγονται ως 

υποκείμενα σε δείκτη αναφοράς θετικού 

αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να έχει 

θετικό καθαρό αντίκτυπο για το 

περιβάλλον. Οι διαχειριστές 

χαρτοφυλακίων και στοιχείων ενεργητικού 

που ισχυρίζονται ότι εφαρμόζουν βιώσιμη 

επενδυτική στρατηγική θα πρέπει, ως εκ 

τούτου, να χρησιμοποιούν δείκτες 

αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Διάφοροι διαχειριστές δεικτών 

αναφοράς υποστηρίζουν ότι οι δείκτες 

αναφοράς τους επιδιώκουν 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

σχετικούς με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») 

στόχους. Ωστόσο, οι χρήστες των 

συγκεκριμένων δεικτών αναφοράς δεν 

διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες 

πληροφορίες όσον αφορά τον βαθμό στον 

οποίο η μεθοδολογία των εν λόγω 

διαχειριστών δεικτών αναφοράς λαμβάνει 

υπόψη τους στόχους ΠΚΔ. Οι υφιστάμενες 

πληροφορίες συχνά είναι διάσπαρτες και 

δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική 

σύγκριση επενδυτικών στόχων σε 

διασυνοριακό επίπεδο. Για να έχουν οι 

παράγοντες της αγοράς τη δυνατότητα να 

κάνουν συνειδητές επιλογές, θα πρέπει οι 

διαχειριστές δεικτών αναφοράς να 

υποχρεούνται να κοινοποιούν τον τρόπο με 

τον οποίο η μεθοδολογία τους λαμβάνει 

υπόψη του παράγοντες ΠΚΔ για κάθε 

δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών 

(15) Οι χρήστες των δεικτών αναφοράς 

δεν διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες 

πληροφορίες όσον αφορά τον βαθμό στον 

οποίο η μεθοδολογία των διαχειριστών 

δεικτών αναφοράς λαμβάνει υπόψη τους 

κινδύνους ΠΚΔ και τον αντίκτυπο ΠΚΔ. 

Οι υφιστάμενες πληροφορίες συχνά είναι 

διάσπαρτες και δεν επιτρέπουν την 

αποτελεσματική σύγκριση επενδυτικών 

στόχων σε διασυνοριακό επίπεδο. Για να 

έχουν οι παράγοντες της αγοράς τη 

δυνατότητα να κάνουν συνειδητές 

επιλογές, θα πρέπει όλοι οι διαχειριστές 

δεικτών αναφοράς να υποχρεούνται να 

κοινοποιούν τον τρόπο με τον οποίο η 

μεθοδολογία τους ενσωματώνει δείκτες 

κυκλικής οικονομίας για κάθε δείκτη 

αναφοράς. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 

πρέπει να κοινοποιούνται στη δήλωση 

δείκτη αναφοράς. 
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αναφοράς που θεωρείται ότι επιδιώκει 

την επίτευξη στόχων ΠΚΔ. Οι εν λόγω 

πληροφορίες θα πρέπει επίσης να 

κοινοποιούνται στη δήλωση δείκτη 

αναφοράς. Οι διαχειριστές δεικτών 

αναφοράς που δεν προωθούν ούτε 

λαμβάνουν υπόψη τους στόχους ΠΚΔ δεν 

θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση 

κοινοποίησης. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Για τους ίδιους λόγους, οι 

διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών και θετικού 

αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 

κοινοποιούν τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό τους. 

Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

περιγράφουν τον τρόπο επιλογής και 

στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων 

ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που 

αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική 

αιτιολογία. Οι διαχειριστές δεικτών 

αναφοράς θα πρέπει επίσης να καθορίσουν 

τις διαφορές μεταξύ των δεικτών αναφοράς 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και του 

υποκείμενου αρχικού δείκτη, ιδίως όσον 

αφορά τις ισχύουσες σταθμίσεις, τη 

χρηματιστηριακή αξία και την οικονομική 

απόδοση των υποκείμενων στοιχείων 

ενεργητικού. Για να αξιολογηθεί ο τρόπος 

με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 

συμβάλλει στην επίτευξη των 

περιβαλλοντικών στόχων, ο διαχειριστής 

δείκτη αναφοράς θα πρέπει να 

κοινοποιήσει τον τρόπο μέτρησης του 

αποτυπώματος άνθρακα και της 

εξοικονόμησης άνθρακα των υποκείμενων 

στοιχείων ενεργητικού, τις αντίστοιχες 

αξίες, συμπεριλαμβανομένου του 

συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του 

δείκτη αναφοράς, του τύπου και της πηγής 

(16) Για τους ίδιους λόγους, οι 

διαχειριστές δεικτών αναφοράς θετικού 

αντικτύπου θα πρέπει να κοινοποιούν τη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιούν για τον 

υπολογισμό τους. Οι πληροφορίες αυτές θα 

πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο επιλογής 

και στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων 

ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που 

αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική 

αιτιολογία. Οι διαχειριστές δεικτών 

αναφοράς θα πρέπει επίσης να καθορίσουν 

τις διαφορές μεταξύ των δεικτών αναφοράς 

θετικού αντικτύπου και του υποκείμενου 

αρχικού δείκτη, ιδίως όσον αφορά τις 

ισχύουσες σταθμίσεις, τη χρηματιστηριακή 

αξία και την οικονομική απόδοση των 

υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού. Για 

να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο 

δείκτης αναφοράς συμβάλλει στην 

επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, ο 

διαχειριστής δείκτη αναφοράς θα πρέπει να 

κοινοποιήσει τον τρόπο μέτρησης του 

περιβαλλοντικού αντικτύπου και των 

κινδύνων των υποκείμενων στοιχείων 

ενεργητικού, τις αντίστοιχες αξίες, 

συμπεριλαμβανομένου του συνολικού 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος του 

δείκτη αναφοράς, του τύπου και της πηγής 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Για να 

μπορούν οι διαχειριστές στοιχείων 

ενεργητικού να επιλέγουν τον πλέον 
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δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Για να 

μπορούν οι διαχειριστές στοιχείων 

ενεργητικού να επιλέγουν τον πλέον 

κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την 

επενδυτική στρατηγική τους, οι 

διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει 

να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο 

βασίζονται οι παράμετροι της 

μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο 

με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 

συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς 

στόχους, περιλαμβανομένων των 

επιπτώσεών του στον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής. Οι κοινοποιηθείσες 

πληροφορίες θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη 

συχνότητα των επικαιροποιήσεων και τη 

διαδικασία που ακολουθείται. 

κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την 

επενδυτική στρατηγική τους, οι 

διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει 

να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο 

βασίζονται οι παράμετροι της 

μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο 

με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 

συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς 

στόχους. Οι κοινοποιηθείσες πληροφορίες 

θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 

λεπτομέρειες σχετικά με τη συχνότητα των 

επικαιροποιήσεων και τη διαδικασία που 

ακολουθείται. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Επιπλέον, ο διαχειριστής δεικτών 

αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα θα 

πρέπει να κοινοποιεί τον θετικό αντίκτυπο 

άνθρακα κάθε υποκείμενου στοιχείου 

ενεργητικού που περιλαμβάνουν οι εν 

λόγω δείκτες, προσδιορίζοντας τη μέθοδο 

που χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί 

εάν η εξοικονόμηση εκπομπών υπερβαίνει 

το αποτύπωμα άνθρακα του επενδυτικού 

στοιχείου ενεργητικού. 

(17) Επιπλέον, ο διαχειριστής δεικτών 

αναφοράς θετικού αντικτύπου θα πρέπει να 

κοινοποιεί τον θετικό περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο κάθε υποκείμενου στοιχείου 

ενεργητικού που περιλαμβάνουν οι εν 

λόγω δείκτες, προσδιορίζοντας τη μέθοδο 

που χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί 

εάν είναι θετικός ο καθαρός 

περιβαλλοντικός αντίκτυπος. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Για να διασφαλιστεί η σταθερή 

προσήλωση στον επιλεγμένο στόχο 

μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι 

(18) Για να διασφαλιστεί η ακριβής 

πληροφόρηση των επενδυτών, οι 

διαχειριστές δεικτών θετικού αντικτύπου 
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διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών και θετικού 

αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 

επανεξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες 

τους και να ενημερώνουν τους χρήστες 

σχετικά με τις διαδικασίες που 

εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ουσιαστική 

αλλαγή. Κατά την πραγματοποίηση 

ουσιαστικής αλλαγής, οι διαχειριστές 

δεικτών αναφοράς θα πρέπει να 

κοινοποιούν τους λόγους της 

συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν 

πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς 

στόχους των δεικτών αναφοράς. 

θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά τις 

μεθοδολογίες τους και να ενημερώνουν 

τους χρήστες σχετικά με τις διαδικασίες 

που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε 

ουσιαστική αλλαγή. Κατά την 

πραγματοποίηση ουσιαστικής αλλαγής, οι 

διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει 

να κοινοποιούν τους λόγους της 

συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν 

πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς 

στόχους των δεικτών αναφοράς. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 

να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 

εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 

προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το 

ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 

κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να 

υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών 

αναφοράς που λαμβάνουν υπόψη τους 

στόχους ΠΚΔ, και να καθορίζει τα 

ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της 

μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 

θετικού αντικτύπου άνθρακα, 

περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον 

υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών 

και της εξοικονόμησης άνθρακα που 

συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 

ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 

μεθόδους για το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, 

όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του 

σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 

Επιτροπής30. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 

να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 

εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 

προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το 

ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 

κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να 

υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών 

αναφοράς και να καθορίζει τα ελάχιστα 

πρότυπα εναρμονισμένης ενσωμάτωσης 

δεικτών κυκλικής οικονομίας στη 

μεθοδολογία των δεικτών αναφοράς, 

περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον 

υπολογισμό του καθαρού 

περιβαλλοντικού αντικτύπου που 

συνδέεται με τα υποκείμενα στοιχεία 

ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 

μεθόδους για το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, 

όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του 

σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 

Επιτροπής31 και τους δείκτες κυκλικής 

οικονομίας που ορίζονται από την 

πλατφόρμα της Επιτροπής για την 
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Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 

διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 

διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 

κρατών μελών και έχουν συστηματικά 

πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων. 

παρακολούθηση της κυκλικής οικονομίας 

και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για 

την κυκλική οικονομία. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά 

τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 

διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 

διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 

κρατών μελών και έχουν συστηματικά 

πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων. 

__________________ __________________ 

30 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 

της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 

χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 

τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 

προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 

της 4.5.2013, σ. 1). 

30 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 

της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 

χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 

τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 

προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 

της 4.5.2013, σ. 1). 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23α) “δείκτης αναφοράς χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών”: δείκτης 

αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία 

ενεργητικού του οποίου, για τους σκοπούς 

του σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) 

της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται 

έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο δείκτη 

(23α) “δείκτης αναφοράς θετικού 

περιβαλλοντικού αντικτύπου”: δείκτης 

αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία 

ενεργητικού του οποίου, για τους σκοπούς 

του σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) 

της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται 

βάσει του θετικού καθαρού 
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αναφοράς που προκύπτει να έχει 

λιγότερες ανθρακούχες εκπομπές σε 

σύγκριση με τα στοιχεία ενεργητικού που 

συνθέτουν έναν τυποποιημένο δείκτη 

αναφοράς κεφαλαιακής στάθμισης, ο δε 

δείκτης αναφοράς είναι διαρθρωμένος 

σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται 

στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του 

άρθρου 19α παράγραφος 2· 

περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους και 
ο οποίος είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με 

τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α 

παράγραφος 2· 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23β) “δείκτης αναφοράς θετικού 

αντικτύπου άνθρακα”: δείκτης αναφοράς 

τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του 

οποίου, για τους σκοπούς του σημείου 1 

στοιχείο β) σημείο ii) της παρούσας 

παραγράφου, επιλέγονται βάσει του ότι η 

εξοικονόμηση ανθρακούχων εκπομπών 

υπερβαίνει το αποτύπωμα άνθρακα του 

στοιχείου ενεργητικού, ο δε δείκτης 

αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα 

με τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α 

παράγραφος 2· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο 

τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας που 

ορίζονται στο στοιχείο α) 

αντικατοπτρίζουν περιβαλλοντικούς, 

κοινωνικούς και σχετικούς με τη 

δ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο 

τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας που 

ορίζονται στο στοιχείο α) 

αντικατοπτρίζουν περιβαλλοντικούς, 

κοινωνικούς και σχετικούς με τη 
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διακυβέρνηση (“ΠΚΔ”) παράγοντες για 

κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια 

δεικτών αναφοράς που λαμβάνει υπόψη ή 

επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ· 

διακυβέρνηση (“ΠΚΔ”) παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων βασικών δεικτών 

κυκλικής οικονομίας, όπως οι εκπομπές 

CO2, άλλες εκπομπές, ο αντίκτυπος στη 

βιοποικιλότητα, η παραγωγή αποβλήτων 

και η χρήση ενέργειας, ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, πρώτων υλών, υδάτων 

και γης, όπως ορίζεται στο πλαίσιο 

παρακολούθησης της Επιτροπής για την 

κυκλική οικονομία· 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 

περαιτέρω καθορισμό του ελάχιστου 

περιεχομένου της εξήγησης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ). 

2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 

περαιτέρω καθορισμό του ελάχιστου 

περιεχομένου της εξήγησης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) 

και την επικαιροποίηση των 

κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη 

δήλωση δείκτη αναφοράς που αναφέρεται 

στο άρθρο 27 παράγραφος 2α ώστε να 

συμπεριλάβουν αναφορές σε ζητήματα 

ΠΚΔ και βιωσιμότητας. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011 

Τίτλος III – κεφάλαιο 3α – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών και θετικού αντικτύπου 

άνθρακα 

Δείκτες αναφοράς θετικού 

περιβαλλοντικού αντικτύπου 
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Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011 

Άρθρο 19α – παράγραφος 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή 

και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή 

θετικού αντικτύπου άνθρακα 

επιπροσθέτως ή υποκαθιστώντας τις 

απαιτήσεις των τίτλων II, III και IV. 

1. Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή 

και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς ή 

θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου 

επιπροσθέτως ή υποκαθιστώντας τις 

απαιτήσεις των τίτλων II, III και IV. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011 

Άρθρο 19α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 

περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων 

προτύπων για τους δείκτες αναφοράς 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 

θετικού αντικτύπου άνθρακα, δηλαδή 

μεταξύ άλλων: 

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 

περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων 

προτύπων για τους δείκτες αναφοράς 

θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου 

σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 

συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα 

όπως εφαρμόζονται στο δίκαιο της 

Ένωσης, δηλαδή μεταξύ άλλων: 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011 

Άρθρο 19α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τη μέθοδο υπολογισμού των γ) τη μέθοδο υπολογισμού των 



 

AD\1169647EL.docx 17/25 PE630.616v01-00 

 EL 

ανθρακούχων εκπομπών και της 

εξοικονόμησης άνθρακα που συνδέονται 

με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού. 

ανθρακούχων εκπομπών, άλλων 

εκπομπών, του αντίκτυπου στη 

βιοποικιλότητα, της παραγωγής 

αποβλήτων και της χρήσης ενέργειας, 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρώτων 

υλών, υδάτων και γης, που συνδέονται με 

τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2α. Για κάθε απαίτηση της 

παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς 

επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 

αντικατοπτρίζονται οι περιβαλλοντικοί, 

κοινωνικοί και σχετικοί με τη 

διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε κάθε 

παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη 

αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών 

αναφοράς, που λαμβάνει υπόψη ή 

επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ. 

2α. Για κάθε απαίτηση της 

παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς 

επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 

αντικατοπτρίζονται οι περιβαλλοντικοί, 

κοινωνικοί και σχετικοί με τη 

διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε κάθε 

παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη 

αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών 

αναφοράς. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 

περαιτέρω καθορισμό των πληροφοριών 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2α. 

2β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 

περαιτέρω καθορισμό των πληροφοριών 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2α, με 

σκοπό την επικαιροποίηση των 

κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη 

δήλωση δείκτη αναφοράς προκειμένου να 

συμπεριληφθούν οι αναφορές σε 
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ζητήματα ΠΚΔ και βιωσιμότητας. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – υπότιτλος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών και θετικού αντικτύπου 

άνθρακα 

Δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – υπότιτλος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 

θετικού αντικτύπου 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – εισαγωγή 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο διαχειριστής ενός δείκτη 

αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών τυποποιεί, τεκμηριώνει και 

δημοσιοποιεί κάθε μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 

δεικτών αναφοράς χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών, περιγράφοντας 

τα ακόλουθα: 

1. Ο διαχειριστής ενός δείκτη 

αναφοράς θετικού αντικτύπου τυποποιεί, 

τεκμηριώνει και δημοσιοποιεί κάθε 

μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό δεικτών κυκλικής οικονομίας, 

περιγράφοντας τα ακόλουθα: 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τον κατάλογο των υποκείμενων 

στοιχείων ενεργητικού που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 

δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών· 

α) τον κατάλογο των υποκείμενων 

στοιχείων ενεργητικού που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 

θετικού καθαρού αντικτύπου· 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τα κριτήρια που εφαρμόζονται 

όσον αφορά την εξαίρεση στοιχείων 

ενεργητικού ή εταιρειών που συνδέονται 

με επίπεδα αποτυπώματος άνθρακα ή 

ορυκτών αποθεμάτων τα οποία δεν είναι 

δυνατόν να συμπεριληφθούν στον δείκτη 

αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών· 

γ) τα κριτήρια που εφαρμόζονται 

όσον αφορά την εξαίρεση στοιχείων 

ενεργητικού ή εταιρειών που έχουν 

αρνητικό καθαρό περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο και επομένως δεν είναι δυνατόν 

να συμπεριληφθούν στον δείκτη αναφοράς 

θετικού αντικτύπου· 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τα κριτήρια και τις μεθόδους όσον 

αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης 

αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών μετρά το αποτύπωμα άνθρακα 

και την εξοικονόμηση άνθρακα που 

συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 

ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο δείκτη· 

δ) τα κριτήρια και τις μεθόδους όσον 

αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης 

αναφοράς θετικού αντικτύπου μετρά τον 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο που συνδέεται 

με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού 

στο χαρτοφυλάκιο δείκτη· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) την απόκλιση απόδοσης μεταξύ του 

δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών και του μητρικού δείκτη· 

ε) την απόκλιση απόδοσης μεταξύ του 

δείκτη αναφοράς θετικού αντικτύπου και 

του μητρικού δείκτη· 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) τη θετική αναστάθμιση των 

υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στον 

δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών έναντι του μητρικού δείκτη και 

την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της εν 

λόγω αναστάθμισης προκειμένου να 

αντικατοπτρίζονται οι επιλεγμένοι στόχοι 

του δείκτη αναφοράς χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών· 

στ) τη θετική αναστάθμιση των 

στοιχείων ενεργητικού με περιβαλλοντικά 

θετικό αντίκτυπο στον δείκτη αναφοράς 

έναντι του μητρικού δείκτη και την 

αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της εν 

λόγω αναστάθμισης προκειμένου να 

αντικατοπτρίζονται οι επιλεγμένοι στόχοι 

του δείκτη αναφοράς θετικού αντικτύπου· 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) την αναλογία μεταξύ της αγοραίας 

αξίας των τίτλων που υπάγονται στον 

δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών και της αγοραίας αξίας των 

τίτλων στον μητρικό δείκτη· 

ζ) την αναλογία μεταξύ της αγοραίας 

αξίας των τίτλων που υπάγονται στον 

δείκτη αναφοράς θετικού αντικτύπου και 

της αγοραίας αξίας των τίτλων στον 

μητρικό δείκτη· 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο η – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) το είδος και την πηγή των η) το είδος και την πηγή των 
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εισαγόμενων δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται για την επιλογή των 

στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών που 

είναι επιλέξιμες για τον δείκτη αναφοράς 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, 

μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα: 

εισαγόμενων δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται για την επιλογή των 

στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών που 

είναι επιλέξιμες για τον δείκτη αναφοράς 

θετικού αντικτύπου, μεταξύ των οποίων 

είναι και τα ακόλουθα: 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο v α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 v α) ο αντίκτυπος με βάση άλλους 

δείκτες της κυκλικής οικονομίας, όπως 

ορίζεται στο πλαίσιο παρακολούθησης 

της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία 

και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την 

κυκλική οικονομία, 

συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου 

στη βιοποικιλότητα, στην παραγωγή 

αποβλήτων και στη χρήση ενέργειας, 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρώτων 

υλών, υδάτων και γης. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) τη συνολική έκθεση 

αποτυπώματος άνθρακα του 

χαρτοφυλακίου δείκτη και τις εκτιμώμενες 

επιπτώσεις που έχει, στον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής, η στρατηγική 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που 

επιδιώκεται από τον δείκτη αναφοράς· 

θ) τον συνολικό καθαρό 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 

χαρτοφυλακίου δείκτη και τον εκτιμώμενο 

αντίκτυπο που έχει επί του περιβάλλοντος 

η στρατηγική που επιδιώκεται από τον 

δείκτη αναφοράς· 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο ι 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) το σκεπτικό για την υιοθέτηση 

συγκεκριμένης στρατηγικής ή στόχου 

μεθοδολογίας χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών και την επεξήγηση του λόγου 

για τον οποίο η μεθοδολογία είναι 

κατάλληλη για τον υπολογισμό των 

στόχων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 

του δείκτη αναφοράς· 

ι) το σκεπτικό για την υιοθέτηση 

συγκεκριμένης στρατηγικής 

περιβαλλοντικής μεθοδολογίας ή στόχου 

βιωσιμότητας και την επεξήγηση του 

λόγου για τον οποίο η μεθοδολογία είναι 

κατάλληλη για τον υπολογισμό των 

στόχων περιβαλλοντικού αντικτύπου και 

βιωσιμότητας του δείκτη αναφοράς· 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – υπότιτλος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 

θετικού αντικτύπου άνθρακα 

Περαιτέρω μεθοδολογία για δείκτες 

αναφοράς θετικού αντικτύπου 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς 

θετικού αντικτύπου άνθρακα, εκτός από 

τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τον 

διαχειριστή δείκτη αναφοράς χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών, κοινοποιεί τον 

θετικό αντίκτυπο άνθρακα για κάθε 

υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού που 

περιλαμβάνεται στον δείκτη αναφοράς και 

καθορίζει τον τύπο ή τον υπολογισμό που 

χρησιμοποιείται προκειμένου να 

διαπιστωθεί εάν η εξοικονόμηση 

εκπομπών υπερβαίνει το αποτύπωμα 

άνθρακα των επενδυτικών στοιχείων 

ενεργητικού ή της εταιρείας («λόγος 

θετικού αντικτύπου άνθρακα»). 

2. Ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς 

θετικού αντικτύπου, εκτός από τις 

προαναφερθείσες υποχρεώσεις, 

κοινοποιεί τον θετικό περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο για κάθε υποκείμενο στοιχείο 

ενεργητικού που περιλαμβάνεται στον 

δείκτη αναφοράς και καθορίζει τον τύπο ή 

τον υπολογισμό που χρησιμοποιείται 

προκειμένου να διαπιστωθεί ο καθαρός 

αντίκτυπος). 
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Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 

θετικού αντικτύπου άνθρακα εγκρίνουν 

και κοινοποιούν στους χρήστες τις 

διαδικασίες και το σκεπτικό για κάθε 

προτεινόμενη ουσιώδη μεταβολή στη 

μεθοδολογία. Οι εν λόγω διαδικασίες 

συνάδουν με τον επιτακτικό στόχο οι 

δείκτες αναφοράς να συμμορφώνονται 

συνεχώς με τον στόχο για χαμηλές 

ανθρακούχες εκπομπές ή θετικό 

αντίκτυπο άνθρακα. Οι εν λόγω 

διαδικασίες παρέχουν: 

3. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 

θετικού αντικτύπου εγκρίνουν και 

κοινοποιούν στους χρήστες τις διαδικασίες 

και το σκεπτικό για κάθε προτεινόμενη 

ουσιώδη μεταβολή στη μεθοδολογία. Οι εν 

λόγω διαδικασίες συνάδουν με τον 

επιτακτικό στόχο οι δείκτες αναφοράς να 

συμμορφώνονται συνεχώς με τους 

στόχους θετικού καθαρού αντικτύπου. Οι 

εν λόγω διαδικασίες παρέχουν: 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – σημείο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 

θετικού αντικτύπου άνθρακα εξετάζουν 

τακτικά τις μεθοδολογίες τους για να 

διασφαλίσουν ότι αντικατοπτρίζουν 

αξιόπιστα τους συναφείς στόχους για 

χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές ή για 

θετικό αντίκτυπο άνθρακα και 

εφαρμόζουν διαδικασία για να λαμβάνουν 

υπόψη τις απόψεις που διατυπώνονται από 

τους σχετικούς χρήστες. 

4. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 

θετικού αντικτύπου εξετάζουν τακτικά τις 

μεθοδολογίες τους για να διασφαλίσουν 

ότι αντικατοπτρίζουν αξιόπιστα τους 

δεδηλωμένους στόχους και εφαρμόζουν 

διαδικασία για να λαμβάνουν υπόψη τις 

απόψεις που διατυπώνονται από τους 

σχετικούς χρήστες. 
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