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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval majandus- ja 

rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettepanek: Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS, 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS, 

millega muudetakse määrust (EL) 

2016/1011 vähese CO2-heite ja CO2-heite 

mõju vähendamise võrdlusaluste osas 

millega muudetakse määrust (EL) 

2016/1011 jätkusuutlikkuse näitajate 

võrdlusaluste metoodikasse lõimimise ja 

heite mõju vähendamise võrdlusaluste osas 

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst) 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) 2016/101129 kehtestatakse 

ühtsed eeskirjad võrdlusaluste kohta liidus 

ja esitatakse võrdlusaluste erinevad liigid. 

Järjest rohkem investoreid järgib vähese 

CO2-heitega investeerimisstrateegiaid ja 

kasutab investeerimisportfellide tootluse 

võrdlemisel või mõõtmisel vähese CO2-

heite võrdlusaluseid. 

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) 2016/101129 kehtestatakse 

ühtsed eeskirjad võrdlusaluste kohta liidus 

ja esitatakse võrdlusaluste erinevad liigid. 

Järjest rohkem investoreid järgib 

jätkusuutlikke investeerimisstrateegiaid ja 

kasutab investeerimisportfellide tootluse 

võrdlemisel või mõõtmisel võrdlusaluseid. 

__________________ __________________ 

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 

2016. aasta määrus (EL) 2016/1011, mis 

käsitleb indekseid, mida kasutatakse 

võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -

lepingute puhul või investeerimisfondide 

tootluse mõõtmiseks, ning millega 

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 

2016. aasta määrus (EL) 2016/1011, mis 

käsitleb indekseid, mida kasutatakse 

võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -

lepingute puhul või investeerimisfondide 

tootluse mõõtmiseks, ning millega 
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muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 

2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014 

(ELT L 171, 29.6.2016, lk 1). 

muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 

2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014 

(ELT L 171, 29.6.2016, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Praegu on mõiste „vähese CO2-

heite indeksid“ alla koondatud 

mitmesugused indeksid. Neid vähese CO2-

heite indeksid kasutatakse võrdlusalustena 

selliste investeerimisportfellide ja toodete 

puhul, mida müüakse piiriüleselt. Vähese 

CO2-heite võrdlusaluste kvaliteet ja 

terviklus mõjutavad siseturu tulemuslikku 

toimimist mitmesuguste individuaalsete ja 

ühisinvesteeringute portfellide puhul. 

Paljud vähese CO2-heite indeksid, mida 

kasutatakse investeerimisportfellide, eriti 

lahus hoitavate investeerimiskontode ja 

investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, 

koostatakse ühes liikmesriigis, ent neid 

kasutavad teiste liikmesriikide portfelli 

valitsejad ja varahaldurid. Lisaks sellele 

maandavad portfelli valitsejad ja 

varahaldurid oma CO2-heitega seotud riske 

sageli teistes liikmesriikides koostatud 

võrdlusaluseid kasutades. 

(8) Praegu on mõiste „vähese CO2-

heite või jätkusuutlikkuse indeksid“ alla 

koondatud mitmesugused indeksid. Neid 

indekseid kasutatakse võrdlusalustena 

selliste investeerimisportfellide ja toodete 

puhul, mida müüakse piiriüleselt. 

Võrdlusaluste kvaliteet ja terviklus 

mõjutavad siseturu tulemuslikku toimimist 

mitmesuguste individuaalsete ja 

ühisinvesteeringute portfellide puhul. 

Paljud vähese CO2-heite ja 

jätkusuutlikkuse indeksid, mida 

kasutatakse investeerimisportfellide, eriti 

lahus hoitavate investeerimiskontode ja 

investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, 

koostatakse ühes liikmesriigis, ent neid 

kasutavad teiste liikmesriikide portfelli 

valitsejad ja varahaldurid. Lisaks sellele 

maandavad portfelli valitsejad ja 

varahaldurid oma CO2-heite ja 

keskkonnaga seotud riske sageli teistes 

liikmesriikides koostatud võrdlusaluseid 

kasutades. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Turule on ilmunud mitmesuguseid 

erineva ambitsioonikusega vähese CO2-

heite indeksite kategooriad. Mõnede 

võrdlusaluste eesmärk on vähendada 

standardse investeerimisportfelli CO2-

(9) Turule on ilmunud mitmesuguseid 

erineva ambitsioonikusega 

jätkusuutlikkuse indeksite kategooriaid. 

Hoolimata sellest, et nende võrdlusaluste 

eesmärgid ja strateegiad on erinevad, 
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jalajälge, samas kui teiste puhul on 

eesmärk valida ainult selliseid 

investeeringuid, mis aitavad saavutada 

Pariisi kliimakokkuleppes sätestatud 2 C 

eesmärki. Hoolimata sellest, et nende 

võrdlusaluste eesmärgid ja strateegiad on 

erinevad, reklaamitakse neid kõiki vähese 

CO2-heite võrdlusalustena. 

reklaamitakse neid kõiki jätkusuutlikkuse 

võrdlusalustena. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Komisjoni jätkusuutliku 

rahanduse kõrgetasemelise 

eksperdirühma järelduste kohaselt peavad 

võrdlusalused olema paremini kooskõlas 

jätkusuutlikkuse kriteeriumidega ja 

kajastama nende jätkusuutlikkusega 

seotud riskipositsiooni. Investorid vajavad 

keskkonnariskide ja -mõju kohta 

võrreldavat ja terviklikku teavet, et 

hinnata oma portfelle, võttes arvesse 

enamat kui vaid CO2-heidet. Kitsa 

keskendumisega üksnes CO2-heitele võib 

kaasneda negatiivne järelmõju, mille 

tulemusel suunatakse investeeringuvood 

sihtmärkidele, mis kujutavad endast muid 

keskkonnariske. Seega peaksid 

võrdlusaluste haldurid võtma arvesse ja 

avalikustama, millises ulatuses on 

jätkusuutlikkuse (keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimiskaalutlused) kaalutlused 

kajastatud võrdlusaluste metoodikas. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 b) Seetõttu peaksid kõik võrdlusaluste 

haldurid lõimima oma võrdlusaluste 
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metoodikasse peamised ressursitõhususe 

näitajad, mis koos CO2-heitega hõlmavad 

muud heidet, mõju bioloogilisele 

mitmekesisusele, jäätmeteket, 

energiakasutust, taastuvenergia 

kasutamist, toorainekasutust ning vee- ja 

maakasutust, nagu on sätestatud 

komisjoni ringmajanduse 

seireraamistikus, ELi ringmajanduse 

tegevuskavas ja Euroopa Parlamendi 9. 

juuli 2015. aasta resolutsioonis 

ressursitõhususe ja ringmajandusele 

ülemineku kohta. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 c) Komisjoni jätkusuutliku 

rahanduse kõrgetasemelise 

eksperdirühma ettepaneku põhjal peaks 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

(ESMA) viitama keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimiseesmärkidele ning 

jätkusuutlikkusega seotud kaalutlustele 

oma suunistes võrdlusaluse kirjelduse 

kohta. ESMA peaks koos Euroopa 

finantsaruandluse nõuanderühmaga 

(EFRAG) töötama välja suunised 

võrdlusaluste haldurite jaoks, et lõimida 

võrdlusaluste metoodikasse 

ringmajanduse näitajad. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Kuna puudub ühtlustatud raamistik, 

millega oleks tagatud individuaalsete või 

ühisinvesteeringute portfellide puhul 

kasutatavate vähese CO2-heite 

(11) Kuna puudub ühtlustatud raamistik, 

millega oleks tagatud individuaalsete või 

ühisinvesteeringute portfellide puhul 

kasutatavate võrdlusaluste täpsus ja 
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võrdlusaluste peamiste kategooriate täpsus 

ja terviklus, on tõenäoline, et liikmesriikide 

lähenemisviiside erinevused loovad 

tõkkeid siseturu sujuvale toimimisele. 

terviklus, on tõenäoline, et liikmesriikide 

lähenemisviiside erinevused loovad 

tõkkeid siseturu sujuvale toimimisele. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Seetõttu on siseturu nõuetekohase 

toimimise säilitamiseks, selle toimimise 

tingimuste täiendavaks parandamiseks ning 

tarbijatele ja investoritele kõrgel tasemel 

kaitse tagamiseks asjakohane määrust (EL) 

2016/1011 kohandada, et kehtestada 

vähese CO2-heite ühtlustatud 
võrdlusaluste õigusraamistik liidu tasandil. 

(12) Seetõttu on siseturu nõuetekohase 

toimimise säilitamiseks, selle toimimise 

tingimuste täiendavaks parandamiseks ning 

tarbijatele ja investoritele kõrgel tasemel 

kaitse tagamiseks asjakohane määrust (EL) 

2016/1011 kohandada, et kehtestada 

õigusraamistik ringmajanduse näitajate 

lõimimiseks võrdlusaluste metoodikasse 

liidu tasandil. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Lisaks sellele tuleb teha selget 

vahet vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju 

vähendamise võrdlusaluste vahel. Kui 

vähese CO2-heite võrdlusaluse alusvara 

tuleks valida eesmärgiga vähendada 

indeksiportfelli CO2-heidet võrreldes 

üldise võrdlusalusega, siis CO2-heite mõju 

vähendamise indeksisse peaksid kuuluma 
ainult sellised elemendid, mille puhul 

CO2-heite sääst ületab nende CO2-heite 

koguse. 

(13) Ehkki on vaja lõimida 

ringmajanduse näitajad kõikidesse 

võrdlusaluste metoodikatesse, tuleks 

kehtestada heite mõju vähendamise 

võrdlusaluste kategooria. Heite mõju 

vähendamise võrdlusaluse alusvara peaks 

sisaldama ainult selliseid elemente, mille 

ühtlustatud ringmajanduse näitajatel 

põhinev netomõju on positiivne.  

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Kõik ettevõtted, kelle varad on 

valitud CO2-heite mõju vähendamise 

võrdlusaluse alusvaraks, peaksid CO2-

heidet vähendama rohkem kui nad seda 

toodavad ja seega peaks neil olema 

keskkonnale positiivne mõju. Varahaldurid 

ja portfelli valitsejad, kes väidavad, et nad 

järgivad Pariisi kliimakokkuleppega 

kooskõlas olevat investeerimisstrateegiat, 

peaksid seega kasutama CO2-heite mõju 

vähendamise võrdlusaluseid. 

(14) Kõikidel ettevõtetel, kelle varad on 

valitud CO2-heite mõju vähendamise 

võrdlusaluse alusvaraks, peaks olema 

keskkonnale positiivne netomõju. 

Varahaldurid ja portfelli valitsejad, kes 

väidavad, et nad järgivad jätkusuutlikku 

investeerimisstrateegiat, peaksid seega 

kasutama heite mõju vähendamise 

võrdlusaluseid. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Mitmed võrdlusaluste haldurid 

väidavad, et nende võrdlusalused 

taotlevad keskkonnaalaseid, sotsiaalseid 

ja juhtimisalaseid (Environmental, Social 

and Governance – ESG, edaspidi „ESG“) 

eesmärke. Siiski ei ole nende 

võrdlusaluste kasutajatel alati vajalikku 

teavet selle kohta, mil määral võetakse 

nende võrdlusaluste haldurite metoodikas 

arvesse nimetatud ESG eesmärke. Samuti 

on olemasolev teave sageli hajus ja ei 

võimalda selle tulemuslikku võrdlemist 

piiriüleste investeeringute tegemise 

eesmärgil. Selleks et anda turuosalistele 

võimalus teha teadlikke valikuid, tuleks 

võrdlusaluste halduritelt nõuda, et nad 

avalikustaksid iga sellise võrdlusaluse või 

võrdlusaluste kogumi puhul, mida 

reklaamitakse ESG eesmärke taotlevana, 

mil viisil nende metoodikas ESG tegureid 

arvesse võetakse. See teave tuleks esitada 

ka võrdlusaluse kirjelduses. See 

avalikustamiskohustus ei peaks kehtima 

selliste võrdlusaluste haldurite suhtes, mis 

ei edenda ega võta arvesse ESG eesmärke. 

(15) Võrdlusaluste kasutajatel ei ole 

alati vajalikku teavet selle kohta, mil 

määral võetakse võrdlusaluste haldurite 

metoodikas arvesse ESG riske ja mõju. 

Olemasolev teave on sageli hajus ja ei 

võimalda selle tulemuslikku võrdlemist 

piiriüleste investeeringute tegemise 

eesmärgil. Selleks et anda turuosalistele 

võimalus teha teadlikke valikuid, tuleks 

kõigilt võrdlusaluste halduritelt nõuda, et 

nad avalikustaksid iga sellise võrdlusaluse 

puhul, mil viisil ringmajanduse näitajad 

nende metoodikasse lõimitakse. See teave 

tuleks esitada võrdlusaluse kirjelduses. 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Samal põhjusel peaksid vähese 

CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise 

võrdlusaluste haldurid avaldama ka 

arvutuste tegemisel kasutatud metoodika. 

Seejuures tuleks kirjeldada, kuidas alusvara 

valiti, kuidas seda kaaluti ning millised 

varad ja mis põhjusel välja jäeti. Samuti 

peaksid võrdlusaluse haldurid täpsustama, 

mil viisil vähese CO2-heite võrdlusalused 

erinevad nende aluseks olevast 

üldindeksist, eriti seoses kohaldatavate 

kaalude, turukapitalisatsiooni ja alusvarade 

finantstulemustega. Selleks et hinnata, 

kuidas võrdlusalus aitab kaasa 

keskkonnaeesmärkide saavutamisele, peaks 

võrdlusaluse haldur avalikustama selle, 

kuidas alusvarade CO2-jalajälge ja CO2-

heite säästu mõõdeti, vastavad väärtused, 

sealhulgas võrdlusaluse CO2-jalajälg 

kokku, ning kasutatud andmete liigi ja 

allika. Selleks et varahaldurid saaksid 

valida oma investeerimisstrateegia 

seisukohast kõige sobilikuma võrdlusaluse, 

peaksid võrdlusaluse haldurid selgitama 

oma metoodika parameetrite põhimõtteid 

ja seda, kuidas võrdlusalus aitab kaasa 

keskkonnaeesmärkide saavutamisele, 

sealhulgas selle mõju kliimamuutuste 

leevendamisele. Avaldada tuleks ka 

üksikasjalik teave läbivaatamise sageduse 

ja kasutatud menetluse kohta. 

(16) Samal põhjusel peaksid heite mõju 

vähendamise võrdlusaluste haldurid 

avaldama ka arvutuste tegemisel kasutatud 

metoodika. Seejuures tuleks kirjeldada, 

kuidas alusvara valiti, kuidas seda kaaluti 

ning millised varad ja mis põhjusel välja 

jäeti. Samuti peaksid võrdlusaluse haldurid 

täpsustama, mil viisil heite mõju 

vähendamise võrdlusalused erinevad 

nende aluseks olevast üldindeksist, eriti 

seoses kohaldatavate kaalude, 

turukapitalisatsiooni ja alusvarade 

finantstulemustega. Selleks et hinnata, 

kuidas võrdlusalus aitab kaasa 

keskkonnaeesmärkide saavutamisele, peaks 

võrdlusaluse haldur avalikustama selle, 

kuidas keskkonnamõju ja -riske mõõdeti, 

vastavad väärtused, sealhulgas 

võrdlusaluse keskkonnajalajälg kokku, 

ning kasutatud andmete liigi ja allika. 

Selleks et varahaldurid saaksid valida oma 

investeerimisstrateegia seisukohast kõige 

sobilikuma võrdlusaluse, peaksid 

võrdlusaluse haldurid selgitama oma 

metoodika parameetrite põhimõtteid ja 

seda, kuidas võrdlusalus aitab kaasa 

keskkonnaeesmärkide saavutamisele. 

Avaldada tuleks ka üksikasjalik teave 

läbivaatamise sageduse ja kasutatud 

menetluse kohta. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Lisaks sellele peaks CO2-heite 

mõju vähendamise võrdlusaluste haldur 

avalikustama CO2-heite mõju vähenemise 

iga võrdlusalustesse kaasatud alusvara 

puhul, näidates ära metoodika, mida 

kasutades on kindlaks tehtud, kas 

investeerimisvara CO2-heite sääst on 

suurem kui vara CO2-jalajälg. 

(17) Lisaks sellele peaks heite mõju 

vähendamise võrdlusaluste haldur 

avalikustama positiivse keskkonnamõju 

iga võrdlusalustesse kaasatud alusvara 

puhul, näidates ära metoodika, mida 

kasutades on kindlaks tehtud, et netomõju 

keskkonnale on positiivne. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Selleks et tagada kliimamuutuste 

leevendamise valitud eesmärgi alaline 

järgimine, peaksid vähese CO2-heite ja 

CO2-heite mõju vähendamise võrdlusaluste 

haldurid oma metoodika korrapäraselt läbi 

vaatama ja teavitama kasutajaid 

menetlustest, mida kohaldatakse kõigi 

oluliste muudatuse puhul. Kui võrdlusaluse 

haldurid teevad olulise muudatuse, peaksid 

nad selle muudatuse põhjused 

avalikustama ja selgitama, mil viisil 

muudatus on kooskõlas võrdlusaluse 

algsete eesmärkidega. 

(18) Selleks et tagada investoritele 

antava teabe täpsus, peaksid heite mõju 

vähendamise võrdlusaluste haldurid oma 

metoodika korrapäraselt läbi vaatama ja 

teavitama kasutajaid menetlustest, mida 

kohaldatakse kõigi oluliste muudatuse 

puhul. Kui võrdlusaluse haldurid teevad 

olulise muudatuse, peaksid nad selle 

muudatuse põhjused avalikustama ja 

selgitama, mil viisil muudatus on 

kooskõlas võrdlusaluse algsete 

eesmärkidega. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Selleks et suurendada läbipaistvust 

ja tagada ühtlustamise asjakohane tase, 

tuleks komisjonile anda õigus võtta 

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte, et täpsustada, milline 

miinimumsisu on 

(19) Selleks et suurendada läbipaistvust 

ja tagada ühtlustamise asjakohane tase, 

tuleks komisjonile anda õigus võtta 

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte, et täpsustada, milline 

miinimumsisu on 
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avalikustamiskohustustel, mis peaksid 

kehtima nende võrdlusaluste haldurite 

suhtes, kes võtavad arvesse ESG 

eesmärke, ning et määrata kindlaks vähese 

CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise 

võrdlusaluste metoodika ühtlustamise 

miinimumnõuded, sealhulgas alusvaraga 

seonduva CO2-heite ja CO2-heite säästu 

arvutamise meetod, võttes arvesse toote ja 

organisatsiooni keskkonnajalajälje leidmise 

meetodit, nagu on määratletud komisjoni 

soovituse 2013/179/EL30 punkti 2 

alapunktides a ja b. On eriti oluline, et 

komisjon korraldaks oma ettevalmistava 

töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 

kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises parema 

õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 

võrdne osalemine, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

avalikustamiskohustustel, mis peaksid 

kehtima võrdlusaluste haldurite suhtes, 

ning et määrata kindlaks ringmajanduse 

näitajate võrdlusaluste metoodikasse 

lõimimisega seotud ühtlustamise 

miinimumnõuded, sealhulgas alusvaraga 

seonduva keskkonnale avalduva netomõju 

arvutamise meetod, võttes arvesse toote ja 

organisatsiooni keskkonnajalajälje leidmise 

meetodit, nagu on määratletud komisjoni 

soovituse 2013/179/EL30 punkti 2 

alapunktides a ja b, ning komisjoni 

ringmajanduse seireprogrammis ja ELi 

ringmajanduse tegevuskavas sätestatud 

ringmajanduse näitajad. On eriti oluline, 

et komisjon korraldaks oma ettevalmistava 

töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 

kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises parema 

õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 

võrdne osalemine, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

__________________ __________________ 

30 Komisjoni 9. aprilli 2013. aasta soovitus 

2013/179/EL toodete ja organisatsioonide 

olelusringi keskkonnatoime mõõtmise ja 

teatavakstegemise ühtsete meetodite 

kasutamise kohta (ELT L 124, 4.5.2013, 

lk 1). 

30 Komisjoni 9. aprilli 2013. aasta soovitus 

2013/179/EL toodete ja organisatsioonide 

olelusringi keskkonnatoime mõõtmise ja 

teatavakstegemise ühtsete meetodite 

kasutamise kohta (ELT L 124, 4.5.2013, 

lk 1). 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EL) nr 2016/1011 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 23a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

23a) „vähese CO2-heite võrdlusalus“ – 

võrdlusalus, mille alusvara valitakse 

käesoleva lõike punkti 1 alapunkti b 

punkti ii kohaldamisel selliselt, et saadud 

võrdlusportfelli CO2-heide on väiksem kui 

nende varade puhul, millest koosneb 

standardne kapitaliga kaalutud 

võrdlusalus, ja mis on koostatud vastavalt 

artikli 19a lõikes 2 osutatud delegeeritud 

õigusaktides sätestatud standarditele; 

23a) „positiivse keskkonnamõju 

võrdlusalus“ – võrdlusalus, mille alusvara 

valitakse käesoleva lõike punkti 1 

alapunkti b punkti ii kohaldamisel nende 

positiivse neto keskkonnajalajälje põhjal 
ja mis on koostatud vastavalt artikli 19a 

lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusaktides 

sätestatud standarditele; 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EL) nr 2016/1011 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 23b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

23b) „CO2-heite mõju vähendamise 

võrdlusalus“ – võrdlusalus, mille alusvara 

valitakse käesoleva lõike punkti 1 

alapunkti b punkti ii kohaldamisel selle 

põhjal, et vara CO2-heite sääst ületab selle 

CO2-jalajälge, ja mis on koostatud 

vastavalt artikli 19a lõikes 2 osutatud 

delegeeritud õigusaktides sätestatud 

standarditele; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Määrus (EL) nr 2016/1011 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) selgitus selle kohta, mil viisil 

punktis a sätestatud metoodika peegeldab 

keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja 

juhtimisalaseid (Environmental, Social and 

Governance – edaspidi „ESG“) tegureid 

d) selgitus selle kohta, mil viisil 

punktis a sätestatud metoodika peegeldab 

keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja 

juhtimisalaseid (Environmental, Social and 

Governance – edaspidi „ESG“) tegureid, 
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kõigi selliste võrdlusaluste või 

võrdlusaluste kogumite puhul, mis 

taotlevad või võtavad arvesse ESG 

eesmärke. 

sealhulgas peamised ringmajanduse 

näitajad, nagu CO2-heide, muu heide, 

mõju bioloogilisele mitmekesisusele, 

jäätmeteke, energiakasutus, 

taastuvenergia kasutamine, 

toorainekasutus, vee- ja maakasutus, 

nagu on sätestatud komisjoni 

ringmajanduse seireraamistikus. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b 

Määrus (EL) nr 2016/1011 

Artikkel 13 – lõige 2a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2a. Komisjonile antakse õigus võtta 

kooskõlas artikliga 49 vastu delegeeritud 

õigusakte, et täpsustada lõike 1 punktis d 

osutatud selgituse miinimumsisu. 

2a. Komisjonile antakse õigus võtta 

kooskõlas artikliga 49 vastu delegeeritud 

õigusakte, et täpsustada lõike 1 punktis d 

osutatud selgituse miinimumsisu ja 

ajakohastada artikli 27 lõikes 2a osutatud 

võrdlusaluse kirjeldust käsitlevaid 

suuniseid, et lisada viited ESG-le ja 

jätkusuutlikkusega seotud kaalutlustele. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Määrus (EL) nr 2016/1011 

III jaotis – 3a peatükk – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vähese CO2-heite võrdlusalused ja CO2-

heite mõju vähendamise võrdlusalused 

Positiivse keskkonnamõju võrdlusalused 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Määrus (EL) nr 2016/1011 

Artikkel 19a – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) III lisas sätestatud nõudeid 

kohaldatakse vähese CO2-heite või CO2-

heite mõju vähendamise võrdlusaluste 

väljaandmise ja nende jaoks sisendandmete 

esitamise suhtes lisaks II, III ja IV jaotises 

esitatud nõuetele või nende nõuete asemel. 

1. III lisas sätestatud nõudeid 

kohaldatakse positiivse keskkonnamõju 

võrdlusaluste väljaandmise ja nende jaoks 

sisendandmete esitamise suhtes lisaks II, 

III ja IV jaotises esitatud nõuetele või 

nende nõuete asemel. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Määrus (EL) nr 2016/1011 

Artikkel 19a – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 49 vastu delegeeritud 

õigusakte, et täpsustada vähese CO2-heite 

ja CO2-heite mõju vähendamise 

võrdlusaluste miinimumnõudeid, 

sealhulgas: 

(2) Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 49 vastu delegeeritud 

õigusakte, et täpsustada positiivse 

keskkonnamõju võrdlusaluste 

miinimumnõudeid kooskõlas Pariisi 

kokkuleppes võetud kohustustega, nagu 

neid rakendatakse liidu õiguses, 

sealhulgas: 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Määrus (EL) nr 2016/1011 

Artikkel 19a – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) alusvaradega seotud CO2-heite ja 

CO2-heite säästu arvutamise meetod. 

(c) alusvaradega seotud CO2-heite, 

muu heite, bioloogilisele mitmekesisusele 

avalduva mõju, jäätmetekke, 

energiakasutuse, taastuvenergia 

kasutamise, toorainekasutuse, vee- ja 

maakasutuse arvutamise meetod. 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL) nr 2016/1011 

Artikkel 27 – lõige 2a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2a. Iga lõikes 2 esitatud nõude kohta 

peab võrdlusaluse kirjeldus sisaldama 

selgitust selle kohta, kuidas iga välja antud 

ja avaldatud keskkonnaalaseid, 

sotsiaalseid ja juhtimisalaseid eesmärke 

taotlev või arvesse võttev võrdlusalus või 

võrdlusaluste kogum peegeldab 

keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja 

juhtimisalaseid tegureid. 

2a. Iga lõikes 2 esitatud nõude kohta 

peab võrdlusaluse kirjeldus sisaldama 

selgitust selle kohta, kuidas iga välja antud 

ja avaldatud võrdlusalus või võrdlusaluste 

kogum peegeldab keskkonnaalaseid, 

sotsiaalseid ja juhtimisalaseid tegureid. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL) nr 2016/1011 

Artikkel 27 – lõige 2b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2b. Komisjonil on õigus võtta artikli 49 

kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et 

täpsustada lõikes 2a osutatud teavet“. 

2b. Komisjonil on õigus võtta artikli 49 

kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et 

täpsustada lõikes 2a osutatud teavet, et 

ajakohastada võrdlusaluse kirjeldust 

käsitlevaid suuniseid, lisades viited ESG-

le ja jätkusuutlikkusega seotud 

kaalutlustele “. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – alapealkiri 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vähese CO2-heite võrdlusalused ja CO2-

heite mõju vähendamise võrdlusalused 

Heite mõju vähendamise võrdlusalused 
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Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – alapealkiri 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vähese CO2-heite võrdlusaluste metoodika Heite mõju vähendamise võrdlusaluste 

metoodika 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vähese CO2-heite võrdlusaluse 

haldur vormistab, dokumenteerib ja 

avalikustab kõik vähese CO2-heite 

võrdlusaluste arvutamiseks kasutatavad 

metoodikad, esitades järgmise: 

1. Heite mõju vähendamise 

võrdlusaluse haldur vormistab, 

dokumenteerib ja avalikustab kõik 

ringmajanduse näitajate arvutamiseks 

kasutatavad metoodikad, esitades järgmise: 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 1 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) loetelu alusvaradest, mida 

kasutatakse vähese CO2-heite võrdlusaluse 

arvutamiseks; 

(a) loetelu alusvaradest, mida 

kasutatakse heite vähendamise netomõju 

võrdlusaluse arvutamiseks; 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 1 – alapunkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kriteeriumid, mida on kasutatud 

selliste varade või ettevõtete välistamiseks, 

millega seotud CO2-jalajälg või fossiilsete 

maavarade kasutamise tase muudab nad 

vähese CO2-heite võrdlusalusesse 

(c) kriteeriumid, mida on kasutatud 

selliste varade või ettevõtete välistamiseks, 

millel on negatiivne neto keskkonnamõju 

ja seetõttu muudab nad heite mõju 

vähendamise võrdlusalusesse kaasamiseks 
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kaasamiseks sobimatuks; sobimatuks; 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 1 – alapunkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) kriteeriumid ja meetodid, mille 

kohaselt vähese CO2-heite võrdlusalus 

mõõdab indeksiportfelli alusvaradega 

seotud CO2-jalajälge ja CO2-heite säästu; 

(d) kriteeriumid ja meetodid, mille 

kohaselt heite mõju vähendamise 

võrdlusalus mõõdab indeksiportfelli 

alusvaradega seotud positiivset 

keskkonnamõju; 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 1 – alapunkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) vähese CO2-heite võrdlusaluse 

järgimisviga üldindeksi suhtes; 

(e) heite mõju vähendamise 

võrdlusaluse järgimisviga üldindeksi 

suhtes; 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 1 – alapunkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) vähese CO2-heite võrdlusaluse 

vähese CO2-heitega varade positiivne 

ümberkaalumine võrreldes üldindeksiga ja 

selgitus selle kohta, miks selline 

ümberkaalumine on vähese CO2-heite 

võrdlusaluse valitud eesmärkide 

kajastamiseks vajalik; 

(f) võrdlusaluse positiivse 

keskkonnamõjuga varade positiivne 

ümberkaalumine võrreldes üldindeksiga ja 

selgitus selle kohta, miks selline 

ümberkaalumine on heite mõju 

vähendamise võrdlusaluse valitud 

eesmärkide kajastamiseks vajalik; 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 1 – alapunkt g 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) vähese CO2-heite võrdlusaluse 

väärtpaberite turuväärtuse ja üldindeksi 

väärtpaberite turuväärtuse suhtarv; 

(g) heite mõju vähendamise 

võrdlusaluse väärtpaberite turuväärtuse ja 

üldindeksi väärtpaberite turuväärtuse 

suhtarv; 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 1 – alapunkt h – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) vähese CO2-heite võrdlusaluse 

tingimustele vastavate varade või 

ettevõtete valikul kasutatud sisendandmete 

liik ja allikas, sealhulgas järgmine: 

(h) heite mõju vähendamise 

võrdlusaluse tingimustele vastavate varade 

või ettevõtete valikul kasutatud 

sisendandmete liik ja allikas, sealhulgas 

järgmine: 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 1 – alapunkt h – alapunkt v a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 v a) muudel ringmajanduse näitajatel 

põhinev mõju, nagu on sätestatud 

komisjoni ringmajanduse 

seireraamistikus ja ELi ringmajanduse 

tegevuskavas, sealhulgas mõju 

bioloogilisele mitmekesisusele, 

jäätmeteke, energiakasutus, 

taastuvenergia kasutamine, 

toorainekasutus ning vee- ja maakasutus. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 1 – alapunkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(i) indeksiportfelli CO2-jalajäljega (i) indeksiportfelli kogu keskkonnale 
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seotud koguriskipositsioon ja 

võrdlusalusega taotletava vähese CO2-heite 

strateegia prognoositav mõju 

kliimamuutuste leevendamisele; 

avalduv netomõju ja võrdlusalusega 

taotletava strateegia prognoositav 

keskkonnale avalduv mõju; 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 1 – alapunkt j 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(j) põhjused vähese CO2-heite 

metoodika konkreetse strateegia või 

eesmärgi kasutamiseks ja selgitus selle 

kohta, mis see metoodika on sobilik 

võrdlusaluse vähese CO2-heite eesmärkide 

arvutamiseks; 

(j) põhjused konkreetse 

keskkonnametoodikastrateegia või 

jätkusuutlikkuse eesmärgi kasutamiseks ja 

selgitus selle kohta, miks see metoodika on 

sobilik võrdlusaluse keskkonnamõju ja 

jätkusuutlikkuse eesmärkide arvutamiseks; 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – alapealkiri 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

CO2-heite mõju vähendamise võrdlusaluste 

metoodika 

Heite mõju vähendamise võrdlusaluste 

täiendav metoodika 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. CO2-heite mõju vähendamise 

võrdlusaluse haldur peab täitma kohustusi, 

mis kehtivad vähese CO2-heite 

võrdlusaluse haldurile, ning peab lisaks 

sellele avalikustama CO2-heite mõju 

vähenemise iga võrdlusalusesse kaasatud 

alusvara puhul ja näitama ära valemi või 

arvutuskäigu, mida kasutades on kindlaks 

tehtud, kas investeerimisvara või ettevõtte 

CO2-heite sääst ületab selle CO2-jalajälge 

2. Heite mõju vähendamise 

võrdlusaluse haldur peab täitma eespool 

toodud kohustusi ning peab lisaks sellele 

avalikustama positiivse keskkonnamõju 

iga võrdlusalusesse kaasatud alusvara 

puhul ja näitama ära valemi või 

arvutuskäigu, mida kasutades on kindlaks 

tehtud netomõju. 
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(edaspidi „CO2-heite mõju vähendamise 

suhtarv“). 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 3 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vähese CO2-heite ja CO2-heite 

mõju vähendamise võrdlusaluste haldurid 

võtavad vastu ja avaldavad kasutajatele 

oma metoodika kavandatavate oluliste 

muudatuste tegemise korra ja põhjendused. 

Nimetatud kord peab olema kooskõlas 

üldeesmärgiga, mille kohaselt võrdlusaluse 

arvutused on pidevalt kooskõlas vähese 

CO2-heite või CO2-heite mõju 
vähendamise eesmärkidega. Nimetatud 

korraga nähakse ette järgmine: 

3. Heite mõju vähendamise 

võrdlusaluste haldurid võtavad vastu ja 

avaldavad kasutajatele oma metoodika 

kavandatavate oluliste muudatuste 

tegemise korra ja põhjendused. Nimetatud 

kord peab olema kooskõlas üldeesmärgiga, 

mille kohaselt võrdlusaluse arvutused on 

pidevalt kooskõlas heite netomõju 

vähendamise eesmärkidega. Nimetatud 

korraga nähakse ette järgmine: 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Vähese CO2-heite ja CO2-heite 

mõju vähendamise võrdlusaluste haldurid 

vaatavad oma metoodika korrapäraselt läbi, 

tagamaks, et need kajastavad 

usaldusväärselt asjaomaseid vähese CO2-

heite või CO2-heite mõju vähendamise 

eemärke, ja kehtestavad korra, et võtta 

arvesse asjaomaste kasutajate seisukohti.“ 

4. Heite mõju vähendamise 

võrdlusaluste haldurid vaatavad oma 

metoodika korrapäraselt läbi, tagamaks, et 

need kajastavad usaldusväärselt seatud 

eesmärke, ja kehtestavad korra, et võtta 

arvesse asjaomaste kasutajate seisukohti.“ 
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