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AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 

nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

tot wijziging van Verordening (EU) 

2016/1011 inzake koolstofarme 

benchmarks en benchmarks met een 

positieve koolstofbalans 

tot wijziging van Verordening (EU) 

2016/1011 inzake de integratie van 

duurzaamheidsindicatoren in de 

methodologie van benchmarks, en inzake 

benchmarks met een positieve balans 

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

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Verordening (EU) 2016/1011 van 

het Europees Parlement en de Raad30 voert 

eenvormige regels voor benchmarks in de 

Unie in en voorziet in verschillende 

soorten benchmarks. Een groeiend aantal 

investeerders volgt strategieën voor 

koolstofarme investeringen en maakt 

gebruik van low-carbonbenchmarks om de 

prestaties van beleggingsportefeuilles te 

omschrijven met referenties of metingen. 

(7) Verordening (EU) 2016/1011 van 

het Europees Parlement en de Raad30 voert 

eenvormige regels voor benchmarks in de 

Unie in en voorziet in verschillende 

soorten benchmarks. Een groeiend aantal 

investeerders volgt strategieën voor 

duurzame investeringen en maakt gebruik 

van benchmarks om de prestaties van 

beleggingsportefeuilles te omschrijven met 

referenties of metingen. 

__________________ __________________ 

30 Verordening (EU) 2016/1011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 8 juni 

2016 betreffende indices die worden 

30 Verordening (EU) 2016/1011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 8 juni 

2016 betreffende indices die worden 
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gebruikt als benchmarks voor financiële 

instrumenten en financiële overeenkomsten 

of om de prestatie van beleggingsfondsen 

te meten en tot wijziging van Richtlijnen 

2008/48/EG en 2014/17/EU en 

Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 

van 29.6.2016, blz. 1). 

gebruikt als benchmarks voor financiële 

instrumenten en financiële overeenkomsten 

of om de prestatie van beleggingsfondsen 

te meten en tot wijziging van Richtlijnen 

2008/48/EG en 2014/17/EU en 

Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 

van 29.6.2016, blz. 1). 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Een brede waaier van indices 

behoort momenteel tot de groep van low-

carbonindices. Deze low-carbonindices 

worden gebruikt als benchmarks voor 

beleggingsportefeuilles en -producten die 

over de grenzen heen worden verkocht. De 

kwaliteit en de integriteit van low-

carbonbenchmarks hebben een weerslag 

op het daadwerkelijk functioneren van de 

eengemaakte markt in een ruim gamma 

van individuele en collectieve 

beleggingsportefeuilles. Tal van low-

carbonindices die gebruikt worden als 

prestatie-indicatoren voor 

beleggingsportefeuilles, met name voor 

gescheiden beleggingsrekeningen en 

collectieve beleggingsregelingen, worden 

aangeboden in één lidstaat maar worden 

gebruikt door portefeuille- en 

vermogensbeheerders in andere lidstaten. 

Daarnaast zorgen portefeuille- en 

vermogensbeheerders vaak voor een 

afdekking van hun blootstellingsrisico’s 

inzake koolstofuitstoot door gebruik te 

maken van benchmarks die in andere 

lidstaten zijn opgesteld. 

(8) Een brede waaier van indices 

behoort momenteel tot de groep van low-

carbon- of duurzaamheidsindices. Deze 

indices worden gebruikt als benchmarks 

voor beleggingsportefeuilles en -producten 

die over de grenzen heen worden verkocht. 

De kwaliteit en de integriteit van 

benchmarks hebben een weerslag op het 

daadwerkelijk functioneren van de 

eengemaakte markt in een ruim gamma 

van individuele en collectieve 

beleggingsportefeuilles. Tal van low-

carbon- en duurzaamheidsindices die 

gebruikt worden als prestatie-indicatoren 

voor beleggingsportefeuilles, met name 

voor gescheiden beleggingsrekeningen en 

collectieve beleggingsregelingen, worden 

aangeboden in één lidstaat maar worden 

gebruikt door portefeuille- en 

vermogensbeheerders in andere lidstaten. 

Daarnaast zorgen portefeuille- en 

vermogensbeheerders vaak voor een 

afdekking van hun blootstellingsrisico’s 

inzake koolstofuitstoot en het milieu door 

gebruik te maken van benchmarks die in 

andere lidstaten zijn opgesteld. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Op de markt zijn verschillende 

categorieën low-carbonindices opgekomen 

die wat hun ambitie betreft een 

uiteenlopend niveau kunnen hebben. 

Terwijl sommige benchmarks tot doel 

hebben de koolstofvoetafdruk van 

standaardportefeuilles te verkleinen, zijn 

andere benchmarks alleen gericht op het 

selecteren van bestanddelen die bijdragen 

tot het bereiken van de 2°C-doelstelling 

zoals bepaald in de klimaatovereenkomst 

van Parijs. Ondanks verschillen in 

doelstellingen en strategieën worden al 

deze benchmarks gewoonlijk gepromoot 

als benchmarks met een lage 

koolstofuitstoot (“low-

carbonbenchmarks”). 

(9) Op de markt zijn verschillende 

categorieën duurzaamheidsindices 

opgekomen die wat hun ambitie betreft een 

uiteenlopend niveau kunnen hebben. 

Ondanks verschillen in doelstellingen en 

strategieën worden al deze benchmarks 

gewoonlijk gepromoot als 

duurzaamheidsbenchmarks. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Zoals de deskundigengroep 

op hoog niveau inzake duurzame 

financiën van de Commissie onlangs heeft 

geconcludeerd, moeten benchmarks beter 

op duurzaamheid worden afgestemd en 

hun blootstelling aan 

duurzaamheidsrisico's weerspiegelen. 

Beleggers hebben vergelijkbare en 

alomvattende informatie over 

milieurisico's en -effecten nodig om bij 

het beoordelen van hun portefeuilles met 

meer elementen rekening te kunnen 

houden dan uitsluitend blootstelling aan 

koolstof. Een enge nadruk op blootstelling 

aan koolstof zou negatieve 'spill-over'-

effecten kunnen hebben door 

beleggingsstromen te verleggen naar 

portefeuilles met andere milieurisico's. 

Benchmarkbeheerders moeten dan ook 

rekening houden met en openbaar maken 
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in welke mate (milieu-, sociale en 

governance-) overwegingen in verband 

met duurzaamheid in de methodologie 

van een benchmark worden weerspiegeld. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 ter) Alle benchmarkbeheerders 

moeten in hun methodologieën voor 

benchmarks dan ook de belangrijkste 

hulpbronnenefficiëntie-indicatoren 

opnemen die, naast CO2-emissies, ook 

betrekking hebben op andere emissies, 

gevolgen voor de biodiversiteit, 

afvalproductie en energieverbruik, 

hernieuwbare energie, grondstoffen, en 

water- en bodemgebruik, als bedoeld in de 

mededeling van de Commissie over een 

monitoringkader voor de circulaire 

economie, het EU-actieplan voor de 

circulaire economie en in de resolutie van 

het Europees Parlement van 9 juli 2015 

over hulpbronnenefficiëntie: de overgang 

naar een circulaire economie. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 quater) Zoals voorgesteld door de 

deskundigengroep op hoog niveau inzake 

duurzame financiering van de Commissie, 

moet de Europese Autoriteit voor effecten 

en markten (ESMA) verwijzingen naar 

milieu-, sociale of 

governancedoelstellingen (ESG) en 

duurzaamheidsoverwegingen opnemen in 

haar richtsnoeren over de 

"benchmarkverklaring". De ESMA moet, 
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samen met de European Financial 

Reporting Advisory Group (EFRAG), 

richtsnoeren voor benchmarkbeheerders 

uitwerken om indicatoren voor de 

circulaire economie in de 

benchmarkmethodologieën op te nemen. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Bij gebrek aan een geharmoniseerd 

kader om de nauwkeurigheid en de 

integriteit te verzekeren van de 

belangrijkste categorieën low-

carbonbenchmarks die in individuele of 

collectieve beleggingsportefeuilles worden 

gebruikt, is het waarschijnlijk dat door 

verschillen in aanpak tussen de lidstaten 

belemmeringen worden opgeworpen voor 

de vlotte werking van de eengemaakte 

markt. 

(11) Bij gebrek aan een geharmoniseerd 

kader om de nauwkeurigheid en de 

integriteit te verzekeren van de 

benchmarks die in individuele of 

collectieve beleggingsportefeuilles worden 

gebruikt, is het waarschijnlijk dat door 

verschillen in aanpak tussen de lidstaten 

belemmeringen worden opgeworpen voor 

de vlotte werking van de eengemaakte 

markt. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Om de goede werking van de 

eengemaakte markt te handhaven, de 

omstandigheden waarin de markt 

functioneert, te verbeteren en een hoog 

niveau van bescherming voor consumenten 

en beleggers te garanderen, is het dan ook 

raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 

aan te passen met het oog op de invoering 

van een regelgevingskader voor 

geharmoniseerde low-carbonbenchmarks 
op het niveau van de Unie. 

(12) Om de goede werking van de 

eengemaakte markt te handhaven, de 

omstandigheden waarin de markt 

functioneert, te verbeteren en een hoog 

niveau van bescherming voor consumenten 

en beleggers te garanderen, is het dan ook 

raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 

aan te passen met het oog op de opname in 

benchmarktechnologieën van indicatoren 

in verband met de circulaire economie op 

het niveau van de Unie. 
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Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Voorts is het noodzakelijk een 

duidelijk onderscheid in te voeren tussen 

koolstofarme benchmarks (“low-carbon”) 

en benchmarks met een positieve 

koolstofbalans (“positive carbon impact”). 

Terwijl de onderliggende activa in een 

koolstofarme benchmark geselecteerd 

dienen te worden met als doel te komen 

tot een reductie van de koolstofuitstoot in 

de indexportefeuille in vergelijking met de 

moederindex, mag een benchmark met 

een positieve koolstofbalans alleen maar 

bestanddelen bevatten waarvan de 

emissiereducties groter zijn dan de 

koolstofemissies. 

(13) Terwijl het noodzakelijk is in alle 

benchmarkmethodologieën indicatoren in 

verband met de circulaire economie op te 

nemen, zou er ook een categorie 
benchmarks met een positieve balans 

kunnen worden geïntroduceerd. De 

onderliggende activa in een benchmark met 

een positieve balans mogen alleen maar 

bestanddelen bevatten met een positieve 

netto-impact op geharmoniseerde 

indicatoren in verband met de circulaire 

economie. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Elke onderneming waarvan de 

activa geselecteerd worden als 

onderliggende activa voor een benchmark 

met een positieve koolstofbalans, moet 

meer emissies reduceren dan ze 

produceert en derhalve een positieve 

milieubalans kunnen voorleggen. Activa- 

en portefeuillebeheerders die een 

beleggingsstrategie beweren te volgen die 

verenigbaar is met de 

klimaatovereenkomst van Parijs, moeten 

daarom gebruikmaken van benchmarks 

met een positieve koolstofbalans. 

(14) Elke onderneming waarvan de 

activa geselecteerd worden als 

onderliggende activa voor een benchmark 

met een positieve koolstofbalans, moet een 

positieve nettomilieubalans kunnen 

voorleggen. Activa- en 

portefeuillebeheerders die een duurzame 

beleggingsstrategie beweren te volgen, 

moeten daarom gebruikmaken van 

benchmarks met een positieve balans. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Een uiteenlopende groep 

benchmarkbeheerders beweert dat hun 

benchmarks ecologische, sociale en 

governancedoelstellingen (“ESG”) 

nastreven. De gebruikers van deze 

benchmarks hebben echter niet altijd de 

noodzakelijke informatie over de mate 

waarin deze ESG- doelstellingen in 

aanmerking worden genomen in de 

methodologie van de 

benchmarkbeheerders. De bestaande 

informatie is vaak versnipperd en maakt 

een daadwerkelijke vergelijking voor 

beleggingsactiviteiten over de grenzen 

heen niet mogelijk. Om marktdeelnemers 

in staat te stellen weloverwogen keuzes te 

maken, moeten benchmarkbeheerders ertoe 

verplicht worden bekend te maken hoe in 

hun methodologie met de ESG-factoren 

rekening wordt gehouden voor elke 

benchmark of benchmarkgroep die 

aangeprezen wordt als overeenstemmende 

met de ESG-doelstellingen. Die informatie 

moet ook worden bekendgemaakt in de 

benchmarkverklaring. Beheerders van 

benchmarks die geen ESG-doelstellingen 

promoten of in aanmerking nemen, zijn 

niet onderworpen aan deze verplichting 

tot bekendmaking. 

(15) De gebruikers van benchmarks 

hebben niet altijd de noodzakelijke 

informatie over de mate waarin de ESG- 

risico's en -impact in aanmerking worden 

genomen in de methodologie van de 

benchmarkbeheerders. De bestaande 

informatie is vaak versnipperd en maakt 

een daadwerkelijke vergelijking voor 

beleggingsactiviteiten over de grenzen 

heen niet mogelijk. Om marktdeelnemers 

in staat te stellen weloverwogen keuzes te 

maken, moeten alle benchmarkbeheerders 

ertoe verplicht worden bekend te maken 

hoe in hun methodologie indicatoren in 

verband met de circulaire economie 
worden opgenomen voor elke benchmark. 

Die informatie moet worden 

bekendgemaakt in de 

benchmarkverklaring. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om dezelfde redenen moeten 

beheerders van zowel koolstofarme 

benchmarks als van benchmarks met een 

positieve koolstofbalans de methodologie 

publiceren die zij gebruiken voor hun 

berekening. In deze informatie moet 

worden beschreven hoe de onderliggende 

(16) Om dezelfde redenen moeten 

beheerders van benchmarks met een 

positieve balans de methodologie 

publiceren die zij gebruiken voor hun 

berekening. In deze informatie moet 

worden beschreven hoe de onderliggende 

activa werden geselecteerd en gewogen en 
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activa werden geselecteerd en gewogen en 

welke activa werden uitgesloten en om 

welke reden. Benchmarkbeheerders 

moeten ook specificeren hoe low-

carbonbenchmarks van de onderliggende 

moederindex verschillen, met name wat de 

toepasselijke wegingen, marktkapitalisatie 

en financiële prestaties van de 

onderliggende activa betreft. Om te 

beoordelen hoe de benchmark bijdraagt tot 

de milieudoelstellingen, moet de 

benchmarkbeheerder bekendmaken hoe de 

koolstofvoetafdruk en de emissiereducties 
van de onderliggende activa zijn gemeten, 

welke hun respectieve waarden zijn, 

waaronder de totale koolstofvoetafdruk 

van de benchmark, en welk type gegevens 

en welke gegevensbron zijn gebruikt. Om 

activabeheerders in staat te stellen de meest 

geschikte benchmark te kiezen voor hun 

beleggingsstrategie, moeten 

benchmarkbeheerders de parameters van 

hun methodologie motiveren en toelichten 

hoe de benchmark bijdraagt tot de 

milieudoelstellingen, waaronder de 

effecten voor de beperking van de 

klimaatverandering. De gepubliceerde 

informatie moet ook nader ingaan op de 

frequentie van de herzieningen en de 

gevolgde procedure. 

welke activa werden uitgesloten en om 

welke reden. Benchmarkbeheerders 

moeten ook specificeren hoe benchmarks 

met een positieve balans van de 

onderliggende moederindex verschillen, 

met name wat de toepasselijke wegingen, 

marktkapitalisatie en financiële prestaties 

van de onderliggende activa betreft. Om te 

beoordelen hoe de benchmark bijdraagt tot 

de milieudoelstellingen, moet de 

benchmarkbeheerder bekendmaken hoe de 

milieubalans en -risico's van de 

onderliggende activa zijn gemeten, welke 

hun respectieve waarden zijn, waaronder 

de totale milieu-afdruk van de benchmark, 

en welk type gegevens en welke 

gegevensbron zijn gebruikt. Om 

activabeheerders in staat te stellen de meest 

geschikte benchmark te kiezen voor hun 

beleggingsstrategie, moeten 

benchmarkbeheerders de parameters van 

hun methodologie motiveren en toelichten 

hoe de benchmark bijdraagt tot de 

milieudoelstellingen. De gepubliceerde 

informatie moet ook nader ingaan op de 

frequentie van de herzieningen en de 

gevolgde procedure. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Voorts moeten beheerders van 

benchmarks met een positieve 

koolstofbalans bekendmaken in welke zin 

alle onderliggende activa van deze 

benchmarks een positieve koolstofbalans 

vertonen, en moeten zij aangeven welke 

methode zij hebben gebruikt om vast te 

stellen of de emissiereducties hoger zijn 

dan de koolstofvoetafdruk van de 

(17) Voorts moeten beheerders van 

benchmarks met een positieve balans 

bekendmaken in welke zin alle 

onderliggende activa van deze benchmarks 

een positieve milieubalans vertonen, en 

moeten zij aangeven welke methode zij 

hebben gebruikt om vast te stellen of de 

netto milieubalans positief is. 
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belegging. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om ervoor te zorgen dat de 

gekozen doelstelling inzake beperking van 

klimaatverandering voortdurend in acht 

wordt genomen, moeten beheerders van 

koolstofarme benchmarks en benchmarks 

met een positieve koolstofbalans hun 

methodologieën regelmatig herzien en hun 

gebruikers informeren over de procedures 

die toegepast worden om te komen tot 

inhoudelijke wijzigingen. Bij het 

doorvoeren van een inhoudelijke wijziging 

moeten benchmarkbeheerders de redenen 

daarvoor vermelden en toelichten hoe de 

wijziging strookt met de oorspronkelijke 

doelstellingen van de benchmarks. 

(18) Om ervoor te zorgen dat beleggers 

juist worden geïnformeerd, moeten 

beheerders van benchmarks met een 

positieve balans hun methodologieën 

regelmatig herzien en hun gebruikers 

informeren over de procedures die 

toegepast worden om te komen tot 

inhoudelijke wijzigingen. Bij het 

doorvoeren van een inhoudelijke wijziging 

moeten benchmarkbeheerders de redenen 

daarvoor vermelden en toelichten hoe de 

wijziging strookt met de oorspronkelijke 

doelstellingen van de benchmarks. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Teneinde de transparantie te 

verhogen en een passend niveau van 

harmonisatie te verzekeren, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

gedelegeerd om overeenkomstig artikel 

290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie handelingen 

vast te stellen tot nadere bepaling van de 

minimale inhoud van de 

bekendmakingsverplichtingen waaraan 

benchmarkbeheerders die ESG-

doelstellingen in aanmerking nemen, 
onderworpen zijn, alsmede tot nadere 

bepaling van de minimumnormen voor 

harmonisatie van de methodologie voor 

(19) Teneinde de transparantie te 

verhogen en een passend niveau van 

harmonisatie te verzekeren, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

gedelegeerd om overeenkomstig artikel 

290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie handelingen 

vast te stellen tot nadere bepaling van de 

minimale inhoud van de 

bekendmakingsverplichtingen waaraan 

benchmarkbeheerders onderworpen zijn, 

alsmede tot nadere bepaling van de 

minimumnormen voor harmonisatie van 

het opnemen van indicatoren in verband 

met de circulaire economie in de 
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koolstofarme benchmarks en benchmarks 

met een positieve koolstofbalans, 

waaronder de methode voor de berekening 

van de koolstofemissies en 

koolstofreducties die verbonden zijn aan 

de onderliggende activa, rekening houdend 

met de milieuvoetafdrukmethode voor 

producten en organisaties, zoals 

gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van 

Aanbeveling 2013/179/EU van de 

Commissie31.  Het is van bijzonder belang 

dat de Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passende 

raadplegingen overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau, en dat die 

raadplegingen gebeuren in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het interinstitutioneel 

akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. Met name om te zorgen voor gelijke 

deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen ontvangen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde tijdstip als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie die 

zich bezighouden met de voorbereiding 

van de gedelegeerde handelingen. 

methodologie voor benchmarks, waaronder 

de methode voor de berekening van de 

netto milieubalans die verbonden is aan de 

onderliggende activa, rekening houdend 

met de milieuvoetafdrukmethode voor 

producten en organisaties, zoals 

gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van 

Aanbeveling 2013/179/EU van de 

Commissie31 en de indicatoren in verband 

met de circulaire economie als bedoeld in 

het platform voor monitoring van de 

circulaire economie van de Commissie en 

het actieplan voor de circulaire economie 

van de Commissie. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadplegingen overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau, en dat die 

raadplegingen gebeuren in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het interinstitutioneel 

akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. Met name om te zorgen voor gelijke 

deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen ontvangen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde tijdstip als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie die 

zich bezighouden met de voorbereiding 

van de gedelegeerde handelingen. 

__________________ __________________ 

31 Aanbeveling 2013/179/EU van de 

Commissie van 9 april 2013 over het 

gebruik van gemeenschappelijke methoden 

voor het meten en bekendmaken van de 

milieuprestatie van producten en 

organisaties gedurende hun levenscyclus 

(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1). 

31 Aanbeveling 2013/179/EU van de 

Commissie van 9 april 2013 over het 

gebruik van gemeenschappelijke methoden 

voor het meten en bekendmaken van de 

milieuprestatie van producten en 

organisaties gedurende hun levenscyclus 

(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1). 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 
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Verordening (EU) 2016/1011 

Artikel 3 – lid 1 – punt 23 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

23 bis) “koolstofarme benchmark” (“low-

carbon”): een benchmark waarbij de 

onderliggende activa voor de toepassing 

van punt 1, b), ii), van dit lid zodanig 

worden geselecteerd dat de daaruit 

voortvloeiende benchmarkportefeuille 

minder koolstofuitstoot heeft in 

vergelijking met de activa die in een 

kapitaalgewogen standaardbenchmark 

zijn vervat, en die is samengesteld in 

overeenstemming met de normen die zijn 

neergelegd in de gedelegeerde handelingen 

bedoeld in artikel 19 bis, lid 2; 

23 bis) “benchmark met een positieve 

milieubalans”: een benchmark waarbij de 

onderliggende activa voor de toepassing 

van punt 1, b), ii), van dit lid worden 

geselecteerd op basis van het feit dat hun 

netto milieuvoetafdruk positief is, en die is 

samengesteld in overeenstemming met de 

normen die zijn neergelegd in de 

gedelegeerde handelingen bedoeld in 

artikel 19 bis, lid 2;”. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) 2016/1011 

Artikel 3 – lid 1 – punt 23 ter 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

23 ter) “benchmark met een positieve 

koolstofbalans” (“positive carbon 

impact”): een benchmark waarbij de 

onderliggende activa voor de toepassing 

van punt 1, b), ii), van dit lid worden 

geselecteerd op basis van het feit dat hun 

koolstofreductie groter is dan de 

koolstofvoetafdruk van de activa en die is 

samengesteld in overeenstemming met de 

normen die zijn neergelegd in de 

gedelegeerde handelingen bedoeld in 

artikel 19 bis, lid 2;”. 

Schrappen 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Verordening (EU) 2016/1011 

Artikel 13 – lid 1 – punt d 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) een toelichting over de wijze 

waarop de onder a) bedoelde essentiële 

aspecten van de methodologie voor elke 

benchmark of benchmarkgroep die 

milieu-, sociale of 

governancedoelstellingen (ESG) nastreeft 

of in aanmerking neemt, deze ESG-

factoren weerspiegelen;”; 

d) een toelichting over de wijze 

waarop de onder a) bedoelde essentiële 

aspecten van de methodologie milieu-, 

sociale of governance-factoren (ESG) 

weerspiegelen, inclusief de belangrijkste 

indicatoren in verband met de circulaire 

economie, zoals CO2-emissies, andere 

emissies, gevolgen voor de biodiversiteit, 

afvalproductie en energieverbruik, 

hernieuwbare energie, grondstoffen, en 

water- en bodemgebruik, als bedoeld in de 

mededeling van de Commissie over een 

monitoringkader voor de circulaire 

economie;"; 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b 

Verordening (EU) 2016/1011 

Artikel 13 – lid 2 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2 bis. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot nadere 

omschrijving van de minimuminhoud van 

de in lid 1, onder d), bedoelde toelichting.". 

2 bis. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot nadere 

omschrijving van de minimuminhoud van 

de in lid 1, onder d), van dit artikel 

bedoelde toelichting, en om richtsnoeren 

over de benchmarkverklaring zoals 

vermeld in artikel 27, lid 2 bis, bij te 

werken zodat ook verwijzingen naar ESG-

risico's en duurzaamheidsindicatoren erin 

worden opgenomen.". 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) 2016/1011 

Titel III – hoofdstuk 3 bis (nieuw) – titel 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 

met een positieve koolstofbalans 

Benchmarks met een positieve 

milieubalans 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) 2016/1011 

Artikel 19 bis – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De vereisten van bijlage III zijn van 

toepassing op het aanbieden van of het 

aanleveren voor koolstofarme benchmarks 

of benchmarks met een positieve 

koolstofbalans, naast of in plaats van de 

vereisten van titels II, III en IV. 

(1) De vereisten van bijlage III zijn van 

toepassing op het aanbieden van of het 

aanleveren voor benchmarks met een 

positieve milieubalans, naast of in plaats 

van de vereisten van titels II, III en IV. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) 2016/1011 

Artikel 19 bis – punt 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot nadere 

omschrijving van de minimumnormen voor 

koolstofarme benchmarks en benchmarks 

met een positieve koolstofbalans, met 

inbegrip van: 

(2) De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot nadere 

omschrijving van de minimumnormen voor 

benchmarks met een positieve 

milieubalans, in overeenstemming met de 

verbintenissen uit de 

klimaatovereenkomst van Parijs zoals ten 

uitvoer gelegd in de wetgeving van de 

Unie, met inbegrip van: 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 
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Verordening (EU) 2016/1011 

Artikel 19 bis – punt 2 – punt c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de methode voor de berekening van 

de koolstofuitstoot en de koolstofreductie 

die verbonden zijn aan de onderliggende 

activa.”. 

(c) de methode voor de berekening van 

de koolstofuitstoot, andere emissies, 

gevolgen voor de biodiversiteit, 

afvalproductie en energieverbruik, 

hernieuwbare energie, grondstoffen, en 

water- en bodemgebruik die verbonden 

zijn aan de onderliggende activa.”. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EU) 2016/1011 

Artikel 27 – lid 2 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2 bis. Voor elk vereiste van lid 2 bevat de 

benchmarkverklaring een toelichting over 

de wijze waarop voor elke aangeboden en 

gepubliceerde benchmark of 

benchmarkgroep die milieu-, sociale of 

governancedoelstellingen (ESG) nastreeft 

of in aanmerking neemt, deze ESG-

factoren worden weerspiegeld. 

2 bis. Voor elk vereiste van lid 2 bevat de 

benchmarkverklaring een toelichting over 

de wijze waarop voor elke aangeboden en 

gepubliceerde benchmark of 

benchmarkgroep deze ESG-factoren 

worden weerspiegeld. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EU) 2016/1011 

Artikel 27 – lid 2 ter 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2 ter. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot nadere 

omschrijving van de in lid 2 bis bedoelde 

informatie.”. 

2 ter. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot nadere 

omschrijving van de in lid 2 bis bedoelde 

informatie, en de richtsnoeren voor de 

benchmarkverklaring te actualiseren 

middels de opname van verwijzingen naar 
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ESG- en duurzaamheidsoverwegingen.". 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – ondertitel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Koolstofarme benchmarks en benchmarks 

met een positieve koolstofbalans 

Benchmarks met een positieve balans 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – ondertitel 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Methodologie voor koolstofarme 

benchmarks 

Methodologie voor benchmarks met een 

positieve balans 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De beheerder van een koolstofarme 

benchmark formaliseert, documenteert en 

publiceert elke methodologie die voor de 

berekening van koolstofarme benchmarks 

wordt gebruikt, en geeft daarbij een 

beschrijving van het volgende: 

1. De beheerder van een benchmark 

met een positieve balans formaliseert, 

documenteert en publiceert elke 

methodologie die voor de berekening van 

indicatoren in verband met de circulaire 

economie wordt gebruikt, en geeft daarbij 

een beschrijving van het volgende: 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de lijst van de onderliggende activa (a) de lijst van de onderliggende activa 
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die voor de berekening van de 

koolstofarme benchmark worden gebruikt; 

die voor de berekening van de benchmark 

met een positieve balans worden gebruikt; 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de toegepaste criteria voor het 

uitsluiten van activa of ondernemingen 

waaraan een niveau van 

koolstofvoetafdruk of een niveau van 

fossielebrandstofreserves is verbonden dat 
onverenigbaar is met het gebruik daarvan 

in de koolstofarme benchmark; 

(c) de toegepaste criteria voor het 

uitsluiten van activa of ondernemingen met 

een negatieve nettomilieubalans en 

derhalve onverenigbaar met het gebruik 

daarvan in de benchmark met een positieve 

balans; 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de criteria en de methoden om te 

bepalen hoe de koolstofarme benchmark 

voorziet in de meting van de 

koolstofvoetafdruk en de koolstofreducties 
die aan de onderliggende activa in de 

indexportefeuille zijn verbonden; 

(d) de criteria en de methoden om te 

bepalen hoe de benchmark met een 

positieve balans voorziet in de meting van 

de milieubalans die aan de onderliggende 

activa in de indexportefeuille is verbonden; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) de tracking error tussen de 

koolstofarme index en de moederindex; 

(e) de tracking error tussen de index 

met een positieve balans en de 

moederindex; 
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Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) de positieve herweging van low-

carbonactiva in de koolstofarme 

benchmark tegenover de moederindex en 

toelichting van de redenen waarom deze 

herweging noodzakelijk is om de gekozen 

doelstellingen van de koolstofarme 

benchmark in aanmerking te nemen; 

(f) de positieve herweging van activa 

met een positieve balans in de benchmark 

tegenover de moederindex en toelichting 

van de redenen waarom deze herweging 

noodzakelijk is om de gekozen 

doelstellingen van de benchmark met een 

positieve balans in aanmerking te nemen; 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) de ratio tussen de marktwaarde van 

de effecten die in de koolstofarme 

benchmark zijn opgenomen, en de 

marktwaarde van de effecten in de 

moederindex; 

(g) de ratio tussen de marktwaarde van 

de effecten die in de benchmark met een 

positieve balans zijn opgenomen, en de 

marktwaarde van de effecten in de 

moederindex; 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I - punt 1 – letter h – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) het soort en de bron van de 

inputgegevens die zijn gebruikt voor de 

selectie van activa of ondernemingen die in 

aanmerking komen voor de koolstofarme 

benchmark, waaronder: 

(h) het soort en de bron van de 

inputgegevens die zijn gebruikt voor de 

selectie van activa of ondernemingen die in 

aanmerking komen voor de benchmark met 

een positieve balans, waaronder: 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 1 – letter h – punt v bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (v bis) impact gebaseerd op andere 

indicatoren in verband met de circulaire 

economie, als bedoeld in de mededeling 

van de Commissie over een 

monitoringkader voor de circulaire 

economie en het EU-actieplan voor de 

circulaire economie, inclusief gevolgen 

voor de biodiversiteit, afvalproductie en 

energieverbruik, hernieuwbare energie, 

grondstoffen, en water- en bodemgebruik. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 1 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) de totale blootstelling inzake 

koolstofuitstoot van de indexportefeuille 

en de geraamde gevolgen voor de 

beperking van de klimaatverandering van 

de door de benchmark nagestreefde low-

carbonstrategie; 

(i) de totale netto milieubalans van de 

indexportefeuille en de geraamde 

milieubalans van de door de benchmark 

nagestreefde strategie; 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 1 – letter j 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(j) de redenen voor het aanhouden van 

een bijzondere strategie of doelstelling 

inzake low-carbonmethodologie en 

toelichting waarom de methodologie 

geschikt is voor de berekening van de low-

carbondoelstellingen van de benchmark; 

(j) de redenen voor het aanhouden van 

een bijzondere strategie of 

duurzaamheidsdoelstelling inzake 

milieumethodologie en toelichting waarom 

de methodologie geschikt is voor de 

berekening van de milieubalans en de 

duurzaamheidsdoelstellingen van de 

benchmark; 
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Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – ondertitel 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Methodologie voor benchmarks met een 

positieve koolstofbalans 

Nadere methodologie voor benchmarks 

met een positieve balans 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De beheerder van een benchmark 

met een positieve koolstofbalans maakt, 

naast de verplichtingen die van toepassing 

zijn op de beheerder van een koolstofarme 

benchmark, de positieve koolstofbalans 

bekend van alle onderliggende activa die in 

de benchmark zijn opgenomen, en 

specificeert de formule of de berekening 

die wordt gebruikt om te bepalen of de 

koolstofreductie groter is dan de 

koolstofvoetafdruk van de 

beleggingsactiva of van de onderneming 

(“ratio voor positieve koolstofbalans”). 

2. De beheerder van een benchmark 

met een positieve balans maakt, naast de 

hierboven vermelde verplichtingen, de 

positieve milieubalans bekend van alle 

onderliggende activa die in de benchmark 

zijn opgenomen, en specificeert de formule 

of de berekening die wordt gebruikt om de 

netto balans te bepalen. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Beheerders van koolstofarme 

benchmarks en benchmarks met een 

positieve koolstofbalans voorzien in 

procedures om inhoudelijke wijzigingen in 

hun methodologie voor te stellen, maken 

deze bekend aan de gebruikers en geven 

toelichting bij de motieven.  Deze 

procedures zijn in overeenstemming met de 

hoofddoelstelling dat 

3. Beheerders van benchmarks met 

een positieve balans voorzien in 

procedures om inhoudelijke wijzigingen in 

hun methodologie voor te stellen, maken 

deze bekend aan de gebruikers en geven 

toelichting bij de motieven. Deze 

procedures zijn in overeenstemming met de 

hoofddoelstelling dat 

benchmarkberekeningen doorlopend 
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benchmarkberekeningen doorlopend 

moeten aansluiten bij de doelstellingen 

inzake lage koolstofuitstoot en positieve 

koolstofbalans.  Deze procedures voorzien 

in: 

moeten aansluiten bij de doelstellingen 

inzake een netto balans. Deze procedures 

voorzien in: 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Beheerders van koolstofarme 

benchmarks en benchmarks met een 

positieve koolstofbalans onderzoeken 

regelmatig hun methodologieën om ervoor 

te zorgen dat deze een betrouwbare 

afspiegeling vormen van de desbetreffende 

doelstellingen inzake lage koolstofuitstoot 

en positieve koolstofbalans, en voorzien 

hierbij in een procedure om rekening te 

houden met de standpunten van de 

betrokken gebruikers. 

4. Beheerders van benchmarks met 

een positieve balans onderzoeken 

regelmatig hun methodologieën om ervoor 

te zorgen dat deze een betrouwbare 

afspiegeling vormen van de doelstellingen 

in kwestie, en voorzien hierbij in een 

procedure om rekening te houden met de 

standpunten van de betrokken gebruikers. 
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