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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Proposta għal Proposta għal 

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL 

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL 

li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 

dwar parametri referenzjarji b'livell baxx 

ta' karbonju u parametri referenzjarji 

b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv 

li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 

dwar l-integrazzjoni ta' indikaturi ta' 

sostenibbiltà fil-metodoloġija ta' parametri 

referenzjarji, u dwar parametri referenzjarji 

ta' impatt pożittiv 

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE) 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill30 

jistabbilixxi regoli uniformi għal parametri 

referenzjarji fl-Unjoni u jaħseb għal tipi 

differenti ta' parametri referenzjarji. Għadd 

dejjem jiżdied ta' investituri jsegwi 

strateġiji ta' investiment b'livell baxx ta' 

karbonju u jirrikorri għal parametri 

referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju biex 

iqabbel jew ikejjel il-prestazzjoni ta' 

portafolji ta' investiment. 

(7) Ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill30 

jistabbilixxi regoli uniformi għal parametri 

referenzjarji fl-Unjoni u jaħseb għal tipi 

differenti ta' parametri referenzjarji. Għadd 

dejjem jiżdied ta' investituri jsegwu 

strateġiji ta' investiment sostenibbli u 

jirrikorri għal parametri referenzjarji biex 

iqabblu jew ikejlu l-prestazzjoni ta' 

portafolji ta' investiment. 

__________________ __________________ 

30 Ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

30 Ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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8 ta' Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala 

parametri referenzjarji fi strumenti 

finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar 

il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' 

investiment u li jemenda d-Direttivi 

2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament 

(UE) Nru 596/2014 (ĠU L 171, 29.6.2016, 

p. 1). 

8 ta' Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala 

parametri referenzjarji fi strumenti 

finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar 

il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' 

investiment u li jemenda d-Direttivi 

2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament 

(UE) Nru 596/2014 (ĠU L 171, 29.6.2016, 

p. 1). 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Varjetà wiesgħa ta' indiċijiet hija 

attwalment miġbura flimkien bħala 

indiċijiet b'livell baxx ta' karbonju. Dawn l-

indiċijiet b'livell baxx ta' karbonju 

jintużaw bħala parametri referenzjarji għal 

portafolji ta' investiment u għal prodotti li 

jinbiegħu lil hinn mill-fruntieri. Il-kwalità 

u l-integrità tal-parametri referenzjarji 

b'livell baxx ta' karbonju jaffettwaw il-

funzjonament effettiv tas-suq intern 

f'varjetà wiesgħa ta' portafolji ta' 

investiment individwali u kollettivi. Ħafna 

indiċijiet b'livell baxx ta' karbonju użati 

bħala miżuri ta' prestazzjoni għal portafolji 

ta' investiment, b'mod partikolari għal 

kontijiet ta' investiment seggregati u għal 

skemi ta' investiment kollettivi, huma 

fornuti fi Stat Membru wieħed iżda 

jintużaw minn maniġers tal-assi u ta' 

portafolji fi Stati Membri oħra. Barra minn 

hekk, il-maniġers tal-assi u ta' portafolji ta' 

spiss jiħħeġġjaw ir-riskji tal-esponiment 

għall-karbonju tagħhom billi jużaw 

parametri referenzjarji prodotti fi Stati 

Membri oħra. 

(8) Varjetà wiesgħa ta' indiċijiet huma 

attwalment miġbura flimkien bħala 

indiċijiet ta' livell baxx ta' karbonju jew ta' 

sostenibbiltà. Dawn l-indiċijiet jintużaw 

bħala parametri referenzjarji għal portafolji 

ta' investiment u għal prodotti li jinbiegħu 

lil hinn mill-fruntieri. Il-kwalità u l-

integrità tal-parametri referenzjarji 

jaffettwaw il-funzjonament effettiv tas-suq 

intern f'varjetà wiesgħa ta' portafolji ta' 

investiment individwali u kollettivi. Ħafna 

indiċijiet ta' livell baxx ta' karbonju u ta' 

sostenibbiltà użati bħala miżuri ta' 

prestazzjoni għal portafolji ta' investiment, 

b'mod partikolari għal kontijiet ta' 

investiment seggregati u għal skemi ta' 

investiment kollettivi, huma fornuti fi Stat 

Membru wieħed iżda jintużaw minn 

maniġers tal-assi u ta' portafolji fi Stati 

Membri oħra. Barra minn hekk, il-

maniġers tal-assi u ta' portafolji ta' spiss 

jiħħeġġjaw ir-riskji tal-esponiment għall-

karbonju u r-riskji ambjentali tagħhom 

billi jużaw parametri referenzjarji prodotti 

fi Stati Membri oħra. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Tfaċċaw fis-suq kategoriji differenti 

ta' indiċijiet b'livell baxx ta' karbonju bi 

gradi differenti ta' ambizzjoni. Filwaqt li xi 

parametri referenzjarji għandhom l-għan 

li jnaqqsu l-impronta tal-karbonju ta' 

portafoll ta' investiment standard, oħrajn 

għandhom l-għan li jagħżlu biss 

komponenti li jikkontribwixxu biex 

jintlaħaq l-objettiv ta' 2°C kif stabbilit fil-

Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima. Minkejja 

d-differenzi fl-għanijiet u fl-istrateġiji 

kollha, dawn il-parametri referenzjarji 

kollha huma ta' spiss promossi bħala 

parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 

karbonju. 

(9) Tfaċċaw fis-suq kategoriji differenti 

ta' indiċijiet ta' sostenibbiltà bi gradi 

differenti ta' ambizzjoni. Minkejja d-

differenzi fl-għanijiet u fl-istrateġiji kollha, 

dawn il-parametri referenzjarji kollha 

huma ta' spiss promossi bħala parametri 

referenzjarji ta' sostenibbiltà. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 10a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Kif ikkonkluda l-Grupp ta' Esperti 

ta' Livell Għoli tal-Kummissjoni dwar il-

Finanzi Sostenibbli, il-parametri 

referenzjarji jeħtieġ li jiġu allinjati aħjar 

mas-sostenibbiltà u jirriflettu l-

esponiment tagħhom għal riskji ta' 

sostenibbiltà. L-investituri jeħtieġu 

informazzjoni komparabbli u olistika fir-

rigward tar-riskji ambjentali u tal-impatt 

sabiex jivvalutaw il-portafolji tagħhom lil 

hinn mill-esponiment għall-karbonju. 

Enfasi limitata fuq l-esponiment għall-

karbonju jista' jkollha riperkussjonijiet 

negattivi billi tirriderieġi l-flussi tal-

investimenti lejn miri li jġorru riskji 

ambjentali oħrajn. Għalhekk, l-

amministraturi tal-parametri referenzjarji 

jenħtieġ li jikkunsidraw u jiddivulgaw sa 

liema punt il-kunsiderazzjonijiet ta' 

sostenibbiltà (ambjentali, soċjali u ta' 

governanza) huma riflessi fil-
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metodoloġija ta' parametru referenzjarju. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 10b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10b) Għaldaqstant, l-amministraturi 

kollha tal-parametri referenzjarji jenħtieġ 

li jinkorporaw indikaturi ewlenin tal-

effiċjenza fl-użu tar-riżorsi fil-

metodoloġiji tal-parametri referenzjarji 

tagħhom li, flimkien mal-emissjonijiet tas-

CO2, ikopru emissjonijiet oħrajn, l-impatt 

fuq il-bijodiversità, il-produzzjoni tal-

iskart u l-użu tal-enerġija, l-enerġija 

rinnovabbli, il-materja prima, l-ilma, u l-

art, kif stabbilit fil-qafas ta' monitoraġġ 

tal-Kummissjoni dwar l-ekonomija 

ċirkolari, il-pjan ta' azzjoni tal-UE għall-

Ekonomija Ċirkolari u fir-Riżoluzzjoni 

tal-Parlament Ewropew tad-

9 ta' Lulju 2015 dwar "l-effiċjenza fl-użu 

tar-riżorsi: lejn ekonomija ċirkolari". 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 10c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10c) Kif propost mill-Grupp ta' Esperti 

ta' Livell Għoli tal-Kummissjoni dwar il-

Finanzi Sostenibbli, l-Awtorità Ewropea 

tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) jenħtieġ li 

tinkludi referenzi għal objettivi u 

kunsiderazzjonijiet ta' sostenibbiltà 

ambjentali, soċjali u ta' governanza 

("ESG") fil-gwida tagħha dwar id-

"Dikjarazzjoni tal-Parametru 

Referenzjarju". L-ESMA, flimkien mal-

Grupp Konsultattiv Ewropew għar-

Rappurtar Finanzjarju (EFRAG), 

jenħtieġ li tiżviluppa gwida għall-
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amministraturi tal-parametri referenzjarji 

sabiex jintegraw indikaturi tal-ekonomija 

ċirkolari fil-metodoloġiji tal-parametri 

referenzjarji. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Fin-nuqqas ta' qafas armonizzat 

biex jiżgura l-preċiżjoni u l-integrità tal-

kategoriji prinċipali ta' parametri 

referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju 

użati fil-portafolji ta' investiment 

individwali jew kollettivi, huwa probabbli 

li d-differenzi fl-approċċi tal-Istati Membri 

joħolqu ostakoli għat-tħaddim bla xkiel tas-

suq intern. 

(11) Fin-nuqqas ta' qafas armonizzat 

biex jiżgura l-preċiżjoni u l-integrità ta' 

parametri referenzjarji użati fil-portafolji 

ta' investiment individwali jew kollettivi, 

huwa probabbli li d-differenzi fl-approċċi 

tal-Istati Membri joħolqu ostakoli għat-

tħaddim bla xkiel tas-suq intern. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Għalhekk, biex jinżamm il-

funzjonament xieraq tas-suq intern, biex 

jitjiebu aktar il-kundizzjonijiet tal-

funzjonament tiegħu, u biex ikun żgurat 

livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u 

tal-investitur, huwa xieraq li r-Regolament 

(UE) 2016/1011 jiġi adattat biex jinħoloq 

qafas regolatorju għal parametri 

referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju fil-

livell tal-Unjoni. 

(12) Għalhekk, biex jinżamm il-

funzjonament xieraq tas-suq intern, biex 

jitjiebu aktar il-kundizzjonijiet tal-

funzjonament tiegħu, u biex ikun żgurat 

livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u 

tal-investitur, huwa xieraq li r-Regolament 

(UE) 2016/1011 jiġi adattat biex jinħoloq 

qafas regolatorju biex fil-metodoloġiji tal-

parametri referenzjarji jiġu integrati 

indikaturi tal-ekonomija ċirkolari fil-livell 

tal-Unjoni. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Barra minn hekk, huwa meħtieġ li 

tiġi introdotta distinzjoni ċara bejn 

parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 

karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv. Filwaqt li l-assi sottostanti 

f'ekonomija b'parametru referenzjarju 

b'livell baxx ta' karbonju għandhom 

jintgħażlu bil-għan li jitnaqqsu l-

emissjonijiet tal-karbonju ta' portafoll ta' 

indiċi meta mqabbla mal-indiċi prinċipali, 

indiċi b'livell ta' karbonju b'impatt 

pożittiv għandu jikkonsisti biss minn 

komponenti li l-iffrankar tal-emissjonijiet 

tagħhom jaqbeż l-emissjonijiet tal-

karbonju tagħhom. 

(13) Filwaqt li jeħtieġ li jiġu integrati 

indikaturi tal-ekonomija ċirkolari għall-

metodoloġiji kollha tal-parametri 
referenzjarji, jenħtieġ li tiġi introdotta 

kategorija ta' parametri referenzjarji ta' 

impatt pożittiv. L-assi sottostanti 

f'parametru referenzjarju ta' impatt 

pożittiv jenħtieġ li jikkonsistu biss minn 

komponenti li l-impatt nett tagħhom 

abbażi ta' indikaturi armonizzati tal-

ekonomija ċirkolari jkun pożittiv. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Jenħtieġ li kull kumpanija li l-assi 

tagħha jintgħażlu bħala sottostanti 

f'parametru referenzjarju b'impatt pożittiv 

tiffranka ħafna iżjed emissjonijiet tal-

karbonju milli tipproduċi, biex b'hekk 
ikollha impatt pożittiv fuq l-ambjent. 

Għalhekk, il-maniġers tal-assi u tal-

portafolji li jsostnu li jsegwu strateġija ta' 

investiment kompatibbli mal-Ftehim ta' 

Pariġi dwar il-Klima, jenħtieġ li jużaw 

parametri referenzjarji b'livell ta' karbonju 

b'impatt pożittiv. 

(14) Jenħtieġ li kull kumpanija li l-assi 

tagħha jintgħażlu bħala sottostanti 

f'parametru referenzjarju ta' impatt pożittiv 

ikollha impatt pożittiv nett fuq l-ambjent. 

Għalhekk, il-maniġers tal-assi u tal-

portafolji li jsostnu li jsegwu strateġija ta' 

investiment sostenibbli jenħtieġ li jużaw 

parametri referenzjarji ta' impatt pożittiv. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Varjetà ta' amministraturi ta' (15) L-utenti tal-parametri referenzjarji 
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parametri referenzjarji jsostnu li l-

parametri referenzjarji tagħhom isegwu 

objettivi ambjentali, soċjali u ta' 

governanza (environmental, social and 

governance objectives, "ESG"). L-utenti 

ta' dawn il-parametri referenzjarji 

madankollu mhux dejjem ikollhom l-

informazzjoni meħtieġa dwar sa liema punt 

il-metodoloġija ta' dawn l-amministraturi 

tal-parametri referenzjarji tikkunsidra 

dawn l-objettivi ESG. L-informazzjoni 

eżistenti ħafna drabi tixxerred u ma tagħtix 

lok għat-tqabbil effettiv għal skopijiet ta' 

investimenti transfruntiera. Biex 

tippermetti lill-atturi tas-suq jagħmlu 

għażliet informati tajjeb, jenħtieġ li l-

amministraturi tal-parametri referenzjarji 

jintalbu jiddivulgaw kif il-metodoloġija 

tagħhom tqis il-fatturi ESG għal kull 

parametru referenzjarju jew familja ta' 

parametri referenzjarji ppreżentata bħala 

li ssegwi l-objettivi ESG. Jenħtieġ li din l-

informazzjoni tiġi ddivulgata wkoll fid-

dikjarazzjoni tal-parametru referenzjarju. 

Jenħtieġ li l-amministraturi ta' parametri 

referenzjarji li ma jippromwovux jew ma 

jqisux l-objettivi ESG, ma jkunux suġġetti 

għal dan l-obbligu ta' divulgazzjoni. 

mhux dejjem ikollhom l-informazzjoni 

meħtieġa dwar sa liema punt il-

metodoloġija tal-amministraturi tal-

parametri referenzjarji tikkunsidra r-riskji 

u l-impatt tal-ESG. L-informazzjoni 

eżistenti ħafna drabi tixxerred u ma tagħtix 

lok għat-tqabbil effettiv għal skopijiet ta' 

investimenti transfruntiera. Biex 

tippermetti lill-atturi tas-suq jagħmlu 

għażliet informati tajjeb, jenħtieġ li l-

amministraturi kollha tal-parametri 

referenzjarji jintalbu jiddivulgaw kif il-

metodoloġija tagħhom tinkorpora 

indikaturi tal-ekonomija ċirkolari għal 

kull parametru referenzjarju. Jenħtieġ li din 

l-informazzjoni tiġi ddivulgata fid-

dikjarazzjoni tal-parametru referenzjarju. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Għall-istess raġunijiet, jenħtieġ li l-

amministraturi ta' parametri referenzjarji 

b'livelli baxxi ta' karbonju u b'livell ta' 

karbonju b'impatt pożittiv jippubblikaw 

ugwalment il-metodoloġija tagħhom użata 

għall-kalkolu tagħhom. Jenħtieġ li din l-

informazzjoni tiddeskrivi kif l-assi 

sottostanti kienu magħżula u ponderati u 

liema assi kienu esklużi u għal liema 

raġuni. Jenħtieġ li l-amministraturi tal-

parametri referenzjarji jispeċifikaw ukoll 

kif il-parametri referenzjarji b'livell baxx 

(16) Għall-istess raġunijiet, jenħtieġ li l-

amministraturi ta' parametri referenzjarji 

ta' impatt pożittiv jippubblikaw ugwalment 

il-metodoloġija tagħhom użata għall-

kalkolu tagħhom. Jenħtieġ li din l-

informazzjoni tiddeskrivi kif l-assi 

sottostanti kienu magħżula u ponderati u 

liema assi kienu esklużi u għal liema 

raġuni. Jenħtieġ li l-amministraturi tal-

parametri referenzjarji jispeċifikaw ukoll 

kif il-parametri referenzjarji ta' impatt 

pożittiv ivarjaw mill-indiċi prinċipali 
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ta' karbonju jvarjaw mill-indiċi prinċipali 

sottostanti, b'mod partikolari f'termini ta' 

ponderazzjoni applikabbli, 

kapitalizzazzjoni tas-suq u l-prestazzjoni 

finanzjarja tal-assi sottostanti. Biex 

jivvaluta kif il-parametru referenzjarju 

jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali, 

jenħtieġ li l-amministratur tal-parametru 

referenzjarju jiddivulga kif l-iffrankar tal-

karbonju u l-impronta tal-karbonju tal-

assi sottostanti kienu mkejla, il-valuri 

rispettivi tagħhom, inkluża l-impronta tal-

karbonju totali tal-parametru referenzjarju, 

u t-tip u s-sors ta' data użata. Sabiex il-

maniġers tal-assi jkunu jistgħu jagħżlu l-

aktar valur referenzjarju xieraq għall-

istrateġija ta' investiment tagħhom, jenħtieġ 

li l-amministraturi tal-parametri 

referenzjarji jispjegaw ir-raġuni wara l-

parametri tal-metodoloġija tagħhom u 

jispjegaw kif il-parametru referenzjarju 

jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali, 

inkluż l-impatt tiegħu fuq it-taffija tat-

tibdil fil-klima. Jenħtieġ li l-informazzjoni 

tinkludi wkoll dettalji dwar il-frekwenza 

tar-rieżamijiet u l-proċedura segwita. 

sottostanti, b'mod partikolari f'termini ta' 

ponderazzjoni applikabbli, 

kapitalizzazzjoni tas-suq u l-prestazzjoni 

finanzjarja tal-assi sottostanti. Biex 

jivvaluta kif il-parametru referenzjarju 

jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali, 

jenħtieġ li l-amministratur tal-parametru 

referenzjarju jiddivulga kif l-impatt u r-

riskji ambjentali tal-assi sottostanti kienu 

mkejla, il-valuri rispettivi tagħhom, inkluża 

l-impronta ambjentali totali tal-parametru 

referenzjarju, u t-tip u s-sors ta' data użata. 

Sabiex il-maniġers tal-assi jkunu jistgħu 

jagħżlu l-aktar valur referenzjarju xieraq 

għall-istrateġija ta' investiment tagħhom, 

jenħtieġ li l-amministraturi tal-parametri 

referenzjarji jispjegaw ir-raġuni wara l-

parametri tal-metodoloġija tagħhom u 

jispjegaw kif il-parametru referenzjarju 

jikkontribwixxi għall-objettivi ambjentali. 

Jenħtieġ li l-informazzjoni tinkludi wkoll 

dettalji dwar il-frekwenza tar-rieżamijiet u 

l-proċedura segwita. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Barra minn hekk, jenħtieġ li l-

amministratur ta' parametri referenzjarji 

b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 

jiddivulga l-impatt ta' karbonju b'impatt 

pożittiv ta' kull assi sottostanti inkluż 

f'dawn il-parametri referenzjarji, filwaqt li 

jispeċifika l-metodu użat biex jiddetermina 

jekk l-iffrankar tal-emissjonijiet jaqbiżx l-

impronta tal-karbonju tal-assi tal-

investiment. 

(17) Barra minn hekk, jenħtieġ li l-

amministratur ta' parametri referenzjarji ta' 

impatt pożittiv, jiddivulga l-impatt 

ambjentali pożittiv ta' kull assi sottostanti 

inkluż f'dawn il-parametri referenzjarji, 

filwaqt li jispeċifika l-metodu użat biex 

jiddetermina jekk l-impatt ambjentali nett 

huwiex pożittiv. 
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Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Biex tiġi żgurata konformità 

kontinwa mal-objettiv għat-tnaqqis tat-

tibdil fil-klima magħżul, jenħtieġ li l-

amministraturi ta' parametri referenzjarji 

b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 

karbonju b'impatt pożittiv jirrieżaminaw 

regolarment il-metodoloġiji tagħhom u 

jinfurmaw lill-utenti dwar il-proċeduri 

applikabbli għal kull bidla materjali. Meta 

jintroduċu bidla materjali, jenħtieġ li l-

amministraturi tal-parametri referenzjarji 

jiddivulgaw ir-raġunijiet għal din il-bidla u 

jispjegaw kif il-bidla hija konsistenti mal-

objettivi tal-parametri referenzjarji inizjali. 

(18) Biex tiġi żgurata l-preċiżjoni tal-

informazzjoni lill-investituri, jenħtieġ li l-

amministraturi ta' parametri referenzjarji 

ta' impatt pożittiv jirrieżaminaw 

regolarment il-metodoloġiji tagħhom u 

jinfurmaw lill-utenti dwar il-proċeduri 

applikabbli għal kull bidla materjali. Meta 

jintroduċu bidla materjali, jenħtieġ li l-

amministraturi tal-parametri referenzjarji 

jiddivulgaw ir-raġunijiet għal din il-bidla u 

jispjegaw kif il-bidla hija konsistenti mal-

objettivi tal-parametri referenzjarji inizjali. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 

li jiġi żgurat livell xieraq ta' 

armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 

adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 

tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-

obbligi ta' divulgazzjoni li l-amministraturi 

tal-parametri referenzjarji li jqisu l-

objettivi ESG għandhom ikunu suġġetti 

għalihom, u biex tispeċifika l-istandards 

minimi għall-armonizzazzjoni tal-

metodoloġija tal-parametri referenzjarji 

b'livell baxx ta' karbonju u b'livell ta' 

karbonju b'impatt pożittiv, inklużi l-

metodu għall-kalkolu tal-emissjonijiet tal-

karbonju u l-iffrankar tal-karbonju 

assoċjati mal-użu tal-assi sottostanti, 

filwaqt li jitqiesu l-metodi tal-Impronta 

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u 

li jiġi żgurat livell xieraq ta' 

armonizzazzjoni, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 

adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex 

tispeċifika aktar il-kontenut minimu tal-

obbligi ta' divulgazzjoni li l-amministraturi 

tal-parametri referenzjarji jenħtieġ li jkunu 

suġġetti għalihom, u biex tispeċifika l-

istandards minimi għall-armonizzazzjoni 

tal-integrazzjoni ta' indikaturi tal-

ekonomija ċirkolari fil-metodoloġija tal-

parametri referenzjarji, inkluż il-metodu 

għall-kalkolu tal-impatt ambjentali nett 

assoċjat mal-użu tal-assi sottostanti, 

filwaqt li jitqiesu l-metodi tal-Impronta 

Ambjentali tal-Prodotti u tal-

Organizzazzjoni kif definit fil-punti (a) u 
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Ambjentali tal-Prodotti u tal-

Organizzazzjoni kif definit fil-punti (a) u 

(b) tal-punt 2 tar-Rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni 2013/179/UE31. Huwa ta' 

importanza partikolari li l-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-

ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 

espert, u li dawn il-konsultazzjonijiet 

jitwettqu f'konformità mal-prinċipji 

stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar 

it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-

13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex 

tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-

tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti 

kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 

aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 

ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-

tħejjija tal-atti delegati. 

(b) tal-punt 2 tar-Rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni 2013/179/UE31 u tal-

indikaturi tal-ekonomija ċirkolari 

stabbiliti fil-Pjattaforma ta' Monitoraġġ 

għall-Ekonomija Ċirkolari tal-

Kummissjoni u fil-Pjan ta' Azzjoni għall-

Ekonomija Ċirkolari tal-Kummissjoni. 

Huwa ta' importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 

inkluż fil-livell espert, u li dawn il-

konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità 

mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 

Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 

delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin 

bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 

tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-

laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-

Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 

delegati. 

__________________ __________________ 

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni 2013/179/UE tad-

9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi 

komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-

prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja 

ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 

L 124, 4.5.2013, p. 1). 

31 Ir-Rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni 2013/179/UE tad-

9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi 

komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-

prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja 

ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 

L 124, 4.5.2013, p. 1). 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (UE) 2016/1011 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23a) 'parametru referenzjarju b' livell 

baxx ta' karbonju' tfisser parametru 

referenzjarju fejn l-assi sottostanti, għall-

finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' dan il-paragrafu, 

jintgħażlu sabiex il-portafoll tal-

(23a) "parametru referenzjarju ta' impatt 

ambjentali pożittiv" tfisser parametru 

referenzjarju fejn l-assi sottostanti, għall-

finijiet tal-punt 1(b)(ii) ta' dan il-paragrafu, 

jintgħażlu abbażi tal-impronta ambjentali 
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parametru referenzjarju li jirriżulta jkollu 

inqas emissjonijiet ta' karbonju meta 

mqabbel mal-assi li jinkludu parametru 

referenzjarju standard ponderat għall-

kapital u li huwa mibni skont l-istandards 

stabbiliti fl-atti delegati msemmija fl-

Artikolu 19a(2); 

netta pożittiva tagħhom u li huwa mibni 

skont l-istandards stabbiliti fl-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 19a(2); 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (UE) 2016/1011 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23b) ‘parametru referenzjarju b'livell 

ta' karbonju b'impatt pożittiv' tfisser 

parametru referenzjarju fejn l-assi 

sottostanti, għall-finijiet tal-punt 1(b)(ii) 

ta' dan il-paragrafu, jintgħażlu fuq il-bażi 

li l-iffrankar ta' emissjonijiet ta' karbonju 

tagħhom jaqbeż l-impronta ta' karbonju 

tal-assi u li huwa mibni skont l-istandards 

stabbiliti fl-atti delegati msemmija fl-

Artikolu 19a(2)."; 

imħassar 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Regolament (UE) 2016/1011 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) spjegazzjoni dwar kif l-elementi 

ewlenin tal-metodoloġija stabbilita fil-

punt (a) jirriflettu fatturi ambjentali, soċjali 

jew ta' governanza ("ESG") għal kull 

parametru referenzjarju jew familja ta' 

parametri referenzjarji li jsegwu jew iqisu 

l-objettivi ESG; 

(d) spjegazzjoni dwar kif l-elementi 

ewlenin tal-metodoloġija stabbilita fil-

punt (a) jirriflettu fatturi ambjentali, soċjali 

jew ta' governanza ("ESG"), inklużi 

indikaturi tal-ekonomija ċirkolari, bħall-

emissjonijiet CO2, emissjonijiet oħrajn, l-

impatt fuq il-bijodiversità, il-produzzjoni 

tal-iskart u l-użu tal-enerġija, l-enerġija 

rinnovabbli, il-materja prima, l-ilma, u l-

art, kif stabbilit mill-qafas ta' monitoraġġ 
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tal-Kummissjoni għall-ekonomija 

ċirkolari; 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 –punt b 

Regolament (UE) 2016/1011 

Artikolu 13 – paragrafu 2a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2a. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 49 biex tispeċifika aktar il-

kontenut minimu tal-ispjegazzjoni 

msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 1. 

2a. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 49 biex tispeċifika aktar il-

kontenut minimu tal-ispjegazzjoni 

msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 1, u li 

taġġorna l-gwida dwar id-dikjarazzjoni 

tal-parametru referenzjarju msemmija fl-

Artikolu 27(2a) sabiex tinkludi referenzi 

għar-riskji tal-ESG u l-kunsiderazzjonijiet 

tas-sostenibbiltà. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Regolament (UE) 2016/1011 

Titolu III – kapitolu 3a – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 

karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv 

Parametri referenzjarji ta' impatt 

ambjentali pożittiv 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Regolament (UE) 2016/1011 

Artikolu 19a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III 1. Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III 
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għandhom japplikaw sabiex ikun hemm, u 

jingħata kontribut għall-parametri 

referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 

b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 

flimkien mar-rekwiżiti tat-Titoli II, III u IV 

jew bħala sostitut għalihom. 

għandhom japplikaw sabiex ikun hemm, u 

jingħata kontribut għall-parametri 

referenzjarji ta' impatt ambjentali pożittiv, 

flimkien mar-rekwiżiti tat-Titoli II, III u IV 

jew bħala sostitut għalihom. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Regolament (UE) 2016/1011 

Artikolu 19a – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-

istandards minimi għal parametri 

referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u 

b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv, 

inklużi: 

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-

istandards minimi għal parametri 

referenzjarji ta' impatt ambjentali pożittiv 

f'konformità mal-impenji tal-Ftehim ta' 

Pariġi kif implimentat fid-dritt tal-Unjoni, 

inklużi: 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Regolament (UE) 2016/1011 

Artikolu 19a – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) il-metodu għall-kalkolu tal-

emissjonijiet tal-karbonju u l-iffrankar tal-

karbonju assoċjat mal-assi sottostanti. 

(c) il-metodu għall-kalkolu tal-

emissjonijiet tal-karbonju, emissjonijiet 

oħrajn, l-impatt fuq il-bijodiversità, il-

produzzjoni tal-iskart u l-użu tal-enerġija, 

l-enerġija rinnovabbli, il-materja prima, l-

ilma, u l-art, assoċjati mal-assi sottostanti.; 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 
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Regolament (UE) 2016/1011 

Artikolu 27 – paragrafu 2a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2a. Għal kull rekwiżit fil-paragrafu 2, 

stqarrija ta' parametru referenzjarju 

għandha tinkludi spjegazzjoni dwar kif il-

fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza 

huma riflessi għal kull parametru 

referenzjarju jew familja ta' parametri 

referenzjarji pprovduti u ppubblikati li 

jsegwu jew iqisu l-objettivi ESG. 

2a. Għal kull rekwiżit fil-paragrafu 2, 

stqarrija ta' parametru referenzjarju 

għandha tinkludi spjegazzjoni dwar kif il-

fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza 

huma riflessi għal kull parametru 

referenzjarju jew familja ta' parametri 

referenzjarji pprovduti u ppubblikati. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Regolament (UE) 2016/1011 

Artikolu 27 – paragrafu 2b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2b. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-

informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2a. 

2b. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 49 biex tispeċifika aktar l-

informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2a, 

u li taġġorna l-gwida dwar id-

dikjarazzjoni tal-parametru referenzjarju 

sabiex tinkludi referenzi għall-

kunsiderazzjonijiet tal-ESG u ta' 

sostenibbiltà. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Anness I - subintestatura 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Parametri referenzjarji b'livell baxx ta' 

karbonju u b'livell ta' karbonju b'impatt 
pożittiv 

Parametri referenzjarji ta' impatt pożittiv 
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Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Anness I - subintestatura 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-metodoloġija għal parametri referenzjarji 

ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-

karbonju 

Il-metodoloġija għal parametri referenzjarji 

ta' impatt pożittiv 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-amministratur ta' parametru 

referenzjarju ta' livell baxx ta' emissjonijiet 

tal-karbonju għandu jifformalizza, 

jiddokumenta, u jippubblika kull 

metodoloġija użata għall-kalkolu ta' 

parametri referenzjarji ta' livell baxx ta' 

emissjonijiet tal-karbonju, li jiddeskrivi 

dan li ġej: 

1. L-amministratur ta' parametru 

referenzjarju ta' impatt pożittiv għandu 

jifformalizza, jiddokumenta, u jippubblika 

kull metodoloġija użata għall-kalkolu ta' 

indikaturi tal-ekonomija ċirkolari, u 
jiddeskrivi dan li ġej 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-lista ta' assi sottostanti li jintużaw 

għall-kalkolu tal-parametru referenzjarju 

ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-

karbonju; 

(a) il-lista ta' assi sottostanti li jintużaw 

għall-kalkolu tal-impatt pożittiv nett; 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) il-kriterji applikati biex jeskludu 

assi jew kumpaniji li huma assoċjati ma' 

livell ta' marka tal-karbonju jew livell ta' 

riżervi ta' fossili li huma inkompatibbli 

mal-inklużjoni ta' referenza ta' livell baxx 

ta' emissjonijiet tal-karbonju; 

(c) il-kriterji applikati biex jeskludu 

assi jew kumpaniji li qed ikollhom impatt 

ambjentali nett negattiv u għalhekk huma 

inkompatibbli mal-inklużjoni fil-

parametru referenzjarju ta' impatt pożittiv; 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) il-kriterji u l-metodi ta' kif il-

parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 

emissjonijiet tal-karbonju u miżuri ta' 

ffrankar tal-karbonju assoċjat mal-assi 

sottostanti fil-portafoll tal-indiċi; 

(d) il-kriterji u l-metodi ta' kif il-

parametru referenzjarju ta' impatt pożittiv 

ikejjel l-impatt ambjentali assoċjat mal-

assi sottostanti fil-portafoll tal-indiċi; 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) l-indiċi ta' devjazzjoni bejn il-

parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 

emissjonijiet tal-karbonju u l-indiċi 

prinċipali; 

(e) l-indiċi ta' devjazzjoni bejn il-

parametru referenzjarju ta' impatt pożittiv u 

l-indiċi prinċipali; 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) il-ponderazzjoni mill-ġdid pożittiv 

ta' assi ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-

karbonju fil-parametru referenzjarju ta' 

livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju 

(f) il-ponderazzjoni mill-ġdid pożittiva 

ta' assi ta' impatt ambjentali pożittiv fil-

parametru referenzjarju meta mqabbla mal-

indiċi prinċipali u l-ispjegazzjoni ta' 
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meta mqabbla mal-indiċi prinċipali u l-

ispjegazzjoni ta' għalfejn dan il-

ponderazzjoni mill-ġdid huwa meħtieġ 

biex jirrifletti l-objettivi magħżulin ta' 

parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 

emissjonijiet tal-karbonju; 

għalfejn din il-ponderazzjoni mill-ġdid 

hija meħtieġa biex tirrifletti l-objettivi 

magħżulin ta' parametru referenzjarju ta' 

impatt pożittiv; 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) il-proporzjon bejn il-valur tas-suq 

tas-sigurtajiet li huma fil-parametru 

referenzjarju ta' livell baxx ta' emissjonijiet 

tal-karbonju u l-valur tas-suq tat-titoli fl-

indiċi prinċipali; 

(g) il-proporzjon bejn il-valur tas-suq 

tas-sigurtajiet li huma fil-parametru 

referenzjarju ta' impatt pożittiv u l-valur 

tas-suq tat-titoli fl-indiċi prinċipali; 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt h – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) it-tip u s-sors ta' data tal-input użati 

għall-għażla ta' assi jew il-kumpaniji 

eliġibbli għall-parametru referenzjarju ta' 

livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, 

inklużi: 

(h) it-tip u s-sors ta' data tal-input użati 

għall-għażla ta' assi jew il-kumpaniji 

eliġibbli għall-parametru referenzjarju ta' 

impatt pożittiv, inklużi: 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt h – punt va (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (va) l-impatt ibbażat fuq indikaturi 

oħrajn tal-ekonoija ċirkolari, kif stabbilit 

fil-qafas tal-monitoraġġ tal-Kummissjoni 

għall-ekonomija ċirkolari u fil-pjan ta' 

azzjoni tal-UE għall-Ekonomija Ċirkolari, 

inklużi l-impatt fuq il-bijodiversità, il-
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produzzjoni tal-iskart u l-użu tal-enerġija, 

l-enerġija rinnovabbli, il-materja prima, l-

ilma, u l-art. 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) it-total tal-esponiment tal-

impronta tal-karbonju tal-portafoll ta' 

indiċi u l-impatti stmati fuq il-mitigazzjoni 

tat-tibdil fil-klima fl-istrateġija ta' livell 

baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju segwita 

mill-parametru referenzjarju; 

(i) l-impatt ambjentali nett totali tal-

portafoll ta' indiċi u l-impatt stmat fuq l-

ambjent tal-istrateġija segwita mill-

parametru referenzjarju; 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt j 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(j) ir-raġunijiet tal-adozzjoni ta' 

strateġija partikolari jew ta' objettiv 

partikolari fir-rigward tal-metodoloġija ta' 

livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju u 

spjegazzjoni għalfejn il-metodoloġija hija 

adatta għall-kalkolu tal-objettivi marbuta 

ma' livell baxx ta' emissjonijiet tal-

karbonju tal-parametru referenzjarju; 

(j) ir-raġunijiet tal-adozzjoni ta' 

strateġija ambjentali partikolari jew ta' 

objettiv ta' sostenibbiltà partikolari fir-

rigward tal-metodoloġija u spjegazzjoni 

għalfejn il-metodoloġija hija adatta għall-

kalkolu tal-objettivi tal-impatt ambjentali 

u ta' sostenibbiltà tal-parametru 

referenzjarju; 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Anness I – subintestatura 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-metodoloġija għal parametri referenzjarji 

ta' impatt pożittiv b'rabta mal-karbonju 

Il-metodoloġija ulterjuri għal parametri 

referenzjarji ta' impatt pożittiv 
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Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-amministratur ta' parametru 

referenzjarju ta' impatt pożittiv b'rabta 

mal-karbonju, flimkien mal-obbligi 

applikabbli għall-amministratur ta' 

parametru referenzjarju ta' livell baxx ta' 

emissjonijiet tal-karbonju, għandhom 

jiżvelaw l-impatt pożittiv tal-karbonju ta' 

kull assi sottostanti inklużi fil-parametru 

referenzjarju u għandhom jispeċifikaw il-

formula jew il-kalkolu li jintużaw biex 

jiddeterminaw jekk it-tnaqqis ta' 

emissjonijiet jaqbiżx l-impronta ta' 

karbonju tal-kumpanija jew tal-attività ta' 

investiment ("il-proporzjon ta' impatt 

pożittiv b'rabta mal-karbonju"). 

2. L-amministratur ta' parametru 

referenzjarju ta' impatt pożittiv, flimkien 

mal-obbligi ddikjarati hawn fuq, għandu 

jiżvela l-impatt ambjentali pożittiv ta' kull 

assi sottostanti inklużi fil-parametru 

referenzjarju u għandu jispeċifika l-

formula jew il-kalkolu li jintużaw biex 

jiddeterminaw l-impatt nett. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-amministraturi ta' parametri 

referenzjarji ta' livell baxx ta' emissjonijiet 

tal-karbonju u ta' impatt pożittiv b'rabta 

mal-karbonjui għandhom jadottaw u 

jippubblikaw lill-utenti proċeduri u r-

raġunijiet għal kull bidla materjali proposta 

fil-metodoloġija tagħhom. Dawn il-

proċeduri għandhom ikunu konsistenti 

mal-għan prevalenti li l-kalkoli tal-

parametru referenzjarju jaderixxu b'mod 

kontinwu mal-objettivi ta' livell baxx ta' 

emissjonijiet tal-karbonju jew ta' impatt 

pożittiv b'rabta mal-karbonju. Dawn il-

proċeduri jipprevedu: 

3. L-amministraturi ta' parametri 

referenzjarji ta' impatt pożittiv għandhom 

jadottaw u jippubblikaw lill-utenti 

proċeduri u r-raġunijiet għal kull bidla 

materjali proposta fil-metodoloġija 

tagħhom. Dawn il-proċeduri għandhom 

ikunu konsistenti mal-għan prevalenti li l-

kalkoli tal-parametru referenzjarju 

jaderixxu b'mod kontinwu mal-objettivi ta' 

impatt pożittiv nett. Dawn il-proċeduri 

jipprevedu: 
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Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-amministraturi ta' parametri 

referenzjarji ta' livell baxx ta' emissjonijiet 

tal-karbonju u ta' impatt pożittiv b'rabta 

mal-karbonju għandhom jeżaminaw 

regolarment il-metodoloġiji tagħhom biex 

jiżguraw li dawn jirriflettu b'mod affidabbli 

l-objettivi ta' livell baxx ta' emissjonijiet 

tal-karbonju u ta' impatt pożittiv b'rabta 

mal-karbonju u għandu jkollhom proċess 

fis-seħħ li jikkunsidra l-opinjonijiet tal-

utenti rilevanti. 

4. L-amministraturi ta' parametri 

referenzjarji ta' impatt pożittiv għandhom 

jeżaminaw regolarment il-metodoloġiji 

tagħhom biex jiżguraw li dawn jirriflettu 

b'mod affidabbli l-objettivi ddikjarati u 

għandu jkollhom proċess fis-seħħ li 

jikkunsidra l-opinjonijiet tal-utenti 

rilevanti. 
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