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AMENDAMENTE 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

afaceri economice și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de modificare a Regulamentului (UE) 

2016/1011 privind indicii de referință 

pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 

ce privește emisiile de carbon și indicii de 

referință pentru activitățile cu impact 

pozitiv în ceea ce privește emisiile de 

carbon 

de modificare a Regulamentului (UE) 

2016/1011 privind integrarea indicatorilor 

de sustenabilitate în metodologia indicilor 

de referință și privind indicii de referință 

pentru activitățile cu impact pozitiv 

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE) 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Regulamentul (UE) 2016/1011 al 

Parlamentului European și al Consiliului30 

stabilește norme uniforme pentru indicii de 

referință din Uniune și acoperă diferite 

tipuri de indici de referință. Din ce în ce 

mai mulți investitori urmăresc strategii de 

investiții cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon și recurg la indici de referință 

pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 

ce privește emisiile de carbon pentru a 

caracteriza sau măsura performanța 

portofoliilor de investiții. 

(7) Regulamentul (UE) 2016/1011 al 

Parlamentului European și al Consiliului30 

stabilește norme uniforme pentru indicii de 

referință din Uniune și acoperă diferite 

tipuri de indici de referință. Din ce în ce 

mai mulți investitori urmăresc strategii de 

investiții sustenabile și recurg la indici de 

referință pentru activitățile cu impact 

scăzut în ceea ce privește emisiile de 

carbon pentru a caracteriza sau măsura 

performanța portofoliilor de investiții. 
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__________________ __________________ 

30 Regulamentul (UE) 2016/1011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca 

indici de referință în cadrul instrumentelor 

financiare și al contractelor financiare sau 

pentru a măsura performanțele fondurilor 

de investiții și de modificare a Directivelor 

2008/48/CE și 2014/17/UE și a 

Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 

171, 29.6.2016, p. 1). 

30 Regulamentul (UE) 2016/1011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca 

indici de referință în cadrul instrumentelor 

financiare și al contractelor financiare sau 

pentru a măsura performanțele fondurilor 

de investiții și de modificare a Directivelor 

2008/48/CE și 2014/17/UE și a 

Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 

171, 29.6.2016, p. 1). 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) O mare varietate de indici sunt în 

prezent grupați împreună ca indici pentru 

activitățile cu impact scăzut în ceea ce 

privește emisiile de carbon. Acești indici 

pentru activitățile cu impact scăzut în 

ceea ce privește emisiile de carbon sunt 

utilizați ca indici de referință pentru 

portofoliile și produsele de investiții care 

sunt vândute la nivel transfrontalier. 

Calitatea și integritatea indicilor de 

referință pentru activitățile cu impact 

scăzut în ceea ce privește emisiile de 

carbon afectează funcționarea eficientă a 

pieței interne într-o gamă largă de 

portofolii de investiții individuale și 

colective. Mulți indici pentru activitățile cu 

impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon utilizați ca măsuri de 

performanță pentru portofoliile de 

investiții, în special pentru conturile de 

investiții separate și schemele de investiții 

colective, sunt furnizați într-un stat 

membru, dar sunt utilizați de 

administratorii de portofolii și de active în 

alte state membre. În plus, administratorii 

de portofolii și de active își acoperă 

frecvent riscurile legate de expunerea la 

dioxid de carbon prin utilizarea unor indici 

(8) O mare varietate de indici sunt în 

prezent grupați împreună ca indici pentru 

emisii scăzute de carbon sau indici de 

sustenabilitate. Acești indici sunt utilizați 

ca indici de referință pentru portofoliile și 

produsele de investiții care sunt vândute la 

nivel transfrontalier. Calitatea și 

integritatea indicilor de referință afectează 

funcționarea eficientă a pieței interne într-o 

gamă largă de portofolii de investiții 

individuale și colective. Mulți indici pentru 

emisii scăzute de carbon și indici de 

sustenabilitate utilizați ca măsuri de 

performanță pentru portofoliile de 

investiții, în special pentru conturile de 

investiții separate și schemele de investiții 

colective, sunt furnizați într-un stat 

membru, dar sunt utilizați de 

administratorii de portofolii și de active în 

alte state membre. În plus, administratorii 

de portofolii și de active își acoperă 

frecvent riscurile legate de expunerea la 

dioxid de carbon și de mediu prin utilizarea 

unor indici de referință produși în alte state 

membre. 



 

AD\1169647RO.docx 5/25 PE630.616v01-00 

 RO 

de referință produși în alte state membre. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pe piață au apărut diferite categorii 

de indici pentru activitățile cu impact 

scăzut în ceea ce privește emisiile de 

carbon cu diferite grade de ambiție. În 

timp ce unii indici de referință vizează 

reducerea amprentei de carbon a unui 

portofoliu de investiții standard, altele 

vizează selectarea numai a componentelor 

care contribuie la atingerea obiectivului 

de 2°C stabilit în Acordul de la Paris 

privind schimbările climatice. În pofida 

diferențelor dintre obiective și strategii, 

toți acești indici de referință sunt 

promovați în mod obișnuit ca indici de 

referință pentru activitățile cu impact 

scăzut în ceea ce privește emisiile de 

carbon. 

(9) Pe piață au apărut diferite categorii 

de indici privind sustenabilitatea, cu 

diferite grade de ambiție. În pofida 

diferențelor în materie de obiective și 

strategii, toți acești indici de referință sunt 

promovați în mod obișnuit ca indici de 

referință privind sustenabilitatea. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Astfel cum a conchis Grupul de 

experți la nivel înalt al Comisiei privind 

finanțarea durabilă, indicii de referință 

trebuie să fie mai bine aliniați la criteriile 

de sustenabilitate și să își reflecte 

expunerea la riscurile pentru 

sustenabilitate. Investitorii au nevoie de 

informații comparabile și holistice cu 

privire la riscurile de mediu și la impactul 

lor pentru a-și evalua portofoliile nu doar 

în funcție de expunerea la carbon. O 

limitare îngustă la expunerea la carbon ar 

putea avea efecte de propagare negative 



 

PE630.616v01-00 6/25 AD\1169647RO.docx 

RO 

prin redirecționarea fluxurilor de 

investiții către ținte care atrag după ele 

alte riscuri de mediu. Prin urmare, 

administratorii de indici de referință ar 

trebui să ia în considerare și să descrie în 

ce măsură criteriile de sustenabilitate 

(aspectele de mediu, sociale și de 

guvernanță) se reflectă în metodologia 

indicelui de referință. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10b) Prin urmare, toți administratorii 

de indici de referință ar trebui să includă 

în metodologiile lor de referință indicatori 

cheie de eficiență a resurselor care, pe 

lângă emisiile de CO2, includ alte emisii, 

impactul asupra biodiversității, producția 

de deșeuri și utilizarea energiei, energia 

din surse regenerabile, materiile prime, 

apa și terenurile, astfel cum se prevede în 

cadrul de monitorizare al Comisiei privind 

economia circulară, Planul de acțiune al 

UE pentru economia circulară și 

Rezoluția Parlamentului European din 9 

iulie 2015 intitulată „Utilizarea eficientă a 

resurselor: spre o economie circulară”. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10c) După cum s-a propus de către 

Grupul de experți la nivel înalt privind 

finanțarea sustenabilă al Comisiei, 

Autoritatea Europeană pentru Valori 

Mobiliare și Piețe (ESMA) ar trebui să 

includă trimiteri la obiective de mediu, 

sociale și de guvernanță (ESG) și la 
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criterii de sustenabilitate în orientările 

sale referitoare la „declarația privind 

indicii referință”. ESMA, împreună cu 

Grupul Consultativ European pentru 

Raportarea Financiară (EFRAG), ar 

trebui să elaboreze orientări pentru 

administratorii de indici de referință, 

pentru a integra indicatori privind 

economia circulară în metodologiile de 

referință. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) În lipsa unui cadru armonizat care 

să asigure precizia și integritatea 

principalelor categorii de indici de referință 

pentru activitățile cu impact scăzut în 

ceea ce privește emisiile de carbon utilizați 

în portofoliile de investiții individuale sau 

colective, este probabil ca diferențele 

dintre abordările statelor membre să creeze 

obstacole în calea bunei funcționări a pieței 

interne. 

(11) În lipsa unui cadru armonizat care 

să asigure precizia și integritatea 

principalelor categorii de indici de referință 

utilizați în portofoliile de investiții 

individuale sau colective, este probabil ca 

diferențele dintre abordările statelor 

membre să creeze obstacole în calea bunei 

funcționări a pieței interne. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Prin urmare, pentru a menține buna 

funcționare a pieței interne, pentru a 

îmbunătăți în continuare condițiile de 

funcționare a acesteia și pentru a asigura un 

nivel ridicat de protecție a consumatorilor 

și investitorilor, este oportună adaptarea 

Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a 

stabili un cadru de reglementare pentru 

indicii de referință pentru activitățile cu 

impact scăzut în ceea ce privește emisiile 

(12) Prin urmare, pentru a menține buna 

funcționare a pieței interne, pentru a 

îmbunătăți în continuare condițiile de 

funcționare a acesteia și pentru a asigura un 

nivel ridicat de protecție a consumatorilor 

și investitorilor, este oportună adaptarea 

Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a 

stabili un cadru de reglementare în vederea 

integrării indicatorilor privind economia 

circulară în metodologiile de referință la 
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de carbon armonizați la nivelul Uniunii. nivelul Uniunii. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În plus, este necesar să se 

introducă o distincție clară între indicii de 

referință pentru activitățile cu impact 

scăzut în ceea ce privește emisiile de 

carbon și indicii de referință pentru 

activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 

privește emisiile de carbon. Deși activele-

suport ale unui indice de referință pentru 

activitățile cu impact scăzut în ceea ce 

privește emisiile de carbon ar trebui 

selectate în scopul reducerii emisiilor de 

dioxid de carbon ale portofoliului de 

indici comparativ cu indicele „mamă”, un 

indice pentru activitățile cu impact pozitiv 

în ceea ce privește emisiile de carbon ar 

trebui să includă doar componente ale 

căror reduceri de emisii depășesc emisiile 

lor de dioxid de carbon. 

(13) Deși este necesar să se integreze 

indicatorii privind economia circulară în 

toate metodologiile de referință, ar trebui 

introdusă o categorie de indici de referință 

pentru activitățile cu impact pozitiv. 

Activele-suport ale unui indice de referință 

pentru activitățile cu impact pozitiv ar 

trebui să includă numai componentele al 

căror impact net bazat pe indicatori 

armonizați ai economiei circulare este 

pozitiv. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Fiecare întreprindere ale cărei 

active sunt selectate ca fiind active-suport 

în cadrul unui indice de referință al 

impactului pozitiv ar trebui să 

economisească mai multe emisii de dioxid 

de carbon decât produce și, prin urmare, 

să aibă un impact pozitiv asupra mediului. 

Administratorii de active și portofolii care 

pretind că vor urma o strategie de investiții 

compatibilă cu Acordul de la Paris 

privind schimbările climatice ar trebui, 

prin urmare, să utilizeze indici de referință 

(14) Fiecare întreprindere ale cărei 

active sunt selectate ca fiind active-suport 

în cadrul unui indice de referință al 

impactului pozitiv ar trebui să aibă un 

impact pozitiv net asupra mediului. De 

aceea, administratorii de active și 

portofolii care pretind că aplică o strategie 

de investiții sustenabilă ar trebui să 

utilizeze indici de referință pentru 

activitățile cu impact pozitiv. 
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pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea 

ce privește emisiile de carbon. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) O varietate de administratori de 

indici de referință susțin că indicii lor de 

referință urmăresc obiective de mediu, 

sociale și de guvernanță („ESG”). Cu 
toate acestea, utilizatorii acestor indici de 

referință nu dispun întotdeauna de 

informațiile necesare referitoare la măsura 

în care metodologia administratorilor de 

indici de referință ia în considerare 

obiectivele ESG. De asemenea, 

informațiile existente sunt adesea 

dispersate și nu permit o comparație 

eficientă în scopuri de investiții 

transfrontaliere. Pentru a le permite 

actorilor de pe piață să facă alegeri în 

cunoștință de cauză, administratorilor de 

indici de referință ar trebui să li se solicite 

să prezinte modul în care metodologia lor 

ia în considerare factorii ESG pentru 

fiecare indice de referință sau pentru 

familia de indici de referință care este 

promovată ca urmărind obiectivele ESG. 

Aceste informații ar trebui, de asemenea, 

să fie prezentate în declarația privind 

indicele de referință. Administratorii de 

indici de referință care nu promovează 

sau nu țin cont de obiectivele ESG nu ar 

trebui să facă obiectul acestei obligații de 

publicare de informații. 

(15) Cu toate acestea, utilizatorii acestor 

indici de referință nu dispun întotdeauna de 

informațiile necesare referitoare la măsura 

în care metodologia administratorilor de 

indici de referință ia în considerare 

riscurile și impactul ESG. De asemenea, 

informațiile existente sunt adesea 

dispersate și nu permit o comparație 

eficientă în scopuri de investiții 

transfrontaliere. Pentru a le permite 

actorilor de pe piață să facă alegeri în 

cunoștință de cauză, ar trebui să li se 

solicite tuturor administratorilor de indici 

de referință să prezinte modul în care 

metodologia lor include indicatori privind 

economia circulară pentru fiecare indice 

de referință. Aceste informații ar trebui să 

fie prezentate în declarația privind indicele 

de referință. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Din aceleași motive, administratorii 

indicilor de referință pentru activitățile cu 

impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și pentru activitățile cu impact 

pozitiv în ceea ce privește emisiile de 

carbon ar trebui să publice, de asemenea, 

metodologia utilizată pentru calcularea 

acestora. Aceste informații ar trebui să 

descrie modul în care activele-suport au 

fost selectate și ponderate, precum și care 

sunt activele excluse și din ce motiv. 

Administratorii indicilor de referință ar 

trebui, de asemenea, să precizeze modul în 

care indicii de referință pentru activitățile 

cu impact scăzut în ceea ce privește 

emisiile de carbon diferă de indicele 

„mamă” de bază, în special în ceea ce 

privește ponderile aplicabile, capitalizarea 

pieței și performanța financiară a activelor-

suport. Pentru a evalua modul în care 

indicele de referință contribuie la atingerea 

obiectivelor de mediu, administratorul 

indicilor de referință ar trebui să prezinte 

modul în care au fost măsurate amprenta 

de carbon și reducerile de emisii de 

carbon ale activelor-suport, valorile 

respective, inclusiv amprenta totală de 

carbon a indicelui de referință, precum și 

tipul și sursa datelor utilizate. Pentru a le 

permite administratorilor de active să 

aleagă cel mai adecvat indice de referință 

pentru strategia lor de investiții, 

administratorii indicilor de referință ar 

trebui să explice raționamentul 

parametrilor metodologiei lor și modul în 

care indicele de referință contribuie la 

obiectivele de mediu, inclusiv impactul 

său asupra atenuării schimbărilor 

climatice. Informațiile publicate ar trebui 

să includă, de asemenea, detalii privind 

frecvența revizuirilor și procedura urmată. 

(16) Din aceleași motive, administratorii 

de indici de referință pentru activități cu 

impact pozitiv ar trebui să publice, de 

asemenea, metodologia utilizată pentru 

calcularea acestora. Aceste informații ar 

trebui să descrie modul în care activele-

suport au fost selectate și ponderate, 

precum și care sunt activele excluse și din 

ce motiv. Administratorii indicilor de 

referință ar trebui, de asemenea, să 

precizeze modul în care indicii de referință 

pentru activitățile cu impact pozitiv diferă 

de indicele „mamă” de bază, în special în 

ceea ce privește ponderile aplicabile, 

capitalizarea pieței și performanța 

financiară a activelor-suport. Pentru a 

evalua modul în care indicele de referință 

contribuie la atingerea obiectivelor de 

mediu, administratorul indicilor de 

referință ar trebui să prezinte modul în care 

au fost măsurate impactul și riscurile de 

mediu ale activelor-suport, valorile 

respective, inclusiv amprenta totală de 

mediu a indicelui de referință, precum și 

tipul și sursa datelor utilizate. Pentru a le 

permite administratorilor de active să 

aleagă cel mai adecvat indice de referință 

pentru strategia lor de investiții, 

administratorii indicilor de referință ar 

trebui să explice raționamentul din spatele 

parametrilor metodologiei lor și modul în 

care indicele de referință contribuie la 

obiectivele de mediu. Informațiile 

publicate ar trebui să includă, de asemenea, 

detalii privind frecvența revizuirilor și 

procedura urmată. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 



 

AD\1169647RO.docx 11/25 PE630.616v01-00 

 RO 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) În plus, administratorii indicilor de 

referință pentru activitățile cu impact 

pozitiv în ceea ce privește emisiile de 

carbon ar trebui să prezinte impactul 

pozitiv al emisiilor de dioxid de carbon al 

fiecărui activ-suport inclus în acești indici 

de referință, specificând metoda utilizată 

pentru a determina dacă reducerile de 

emisii depășesc amprenta de carbon a 

activului de investiții. 

(17) În plus, administratorii indicilor de 

referință pentru activitățile cu impact 

pozitiv ar trebui să prezinte impactul 

pozitiv asupra mediului al fiecărui activ-

suport inclus în acești indici de referință, 

specificând metoda utilizată pentru a 

determina dacă impactul net asupra 

mediului este pozitiv. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Pentru a asigura o aderare 

continuă la obiectivul de atenuare a 

schimbărilor climatice selectat, 

administratorii indicilor de referință pentru 

activitățile cu impact scăzut în ceea ce 

privește emisiile de carbon și pentru 

activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 

privește emisiile de carbon ar trebui să își 

revizuiască în mod regulat metodologiile și 

să informeze utilizatorii cu privire la 

procedurile aplicabile în cazul oricărei 

modificări substanțiale. La introducerea 

unei modificări substanțiale, 

administratorii indicilor de referință ar 

trebui să dezvăluie motivele acestei 

modificări și să explice modul în care 

modificarea este în concordanță cu 

obiectivele inițiale ale indicilor de 

referință. 

(18) Pentru a asigura acuratețea 

informațiilor destinate investitorilor, 

administratorii indicilor de referință pentru 

activitățile cu impact pozitiv ar trebui să își 

revizuiască în mod regulat metodologiile și 

să informeze utilizatorii cu privire la 

procedurile aplicabile în cazul oricărei 

modificări substanțiale. La introducerea 

unei modificări substanțiale, 

administratorii indicilor de referință ar 

trebui să dezvăluie motivele acestei 

modificări și să arate, cu explicații. că 

modificarea este în concordanță cu 

obiectivele inițiale ale indicilor de 

referință. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Pentru a crește transparența și a 

asigura un nivel adecvat de armonizare, 

competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui să fie delegată Comisiei pentru a 

aduce precizări suplimentare cu privire la 

conținutul minim al obligațiilor de 

publicare de informații pe care ar trebui să 

le respecte administratorii de indici de 

referință care țin seama de obiectivele 

ESG și standardele minime de armonizare 

a metodologiei indicilor de referință 

pentru activitățile cu impact scăzut în 

ceea ce privește emisiile de carbon și 

pentru activitățile cu impact pozitiv în 

ceea ce privește emisiile de carbon, 

inclusiv metoda de calculare a emisiilor de 

dioxid de carbon și a reducerii emisiilor 

de dioxid de carbon asociate activelor-

suport, ținând seama de metodele privind 

amprenta de mediu a produselor și a 

organizațiilor, astfel cum sunt definite la 

punctul 2 literele (a) și (b) din 

Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei31. 

Este deosebit de important ca, în cursul 

lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate 

cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional privind o mai bună 

legiferare din 13 aprilie 2016. În special, 

pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestora au 

acces în mod sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate. 

(19) Pentru a crește transparența și a 

asigura un nivel adecvat de armonizare, 

competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui să fie delegată Comisiei pentru a 

aduce precizări suplimentare cu privire la 

conținutul minim al obligațiilor de 

publicare de informații pe care ar trebui să 

le respecte administratorii de indici de 

referință și standardele minime de 

armonizare a procesului de includere a 

indicatorilor privind economia circulară 
în metodologia indicilor de referință, 

inclusiv metoda de calculare a impactului 

net asupra mediului asociat activelor-

suport, ținând seama de metodele privind 

amprenta de mediu a produselor și a 

organizațiilor, astfel cum sunt definite la 

punctul 2 literele (a) și (b) din 

Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei31 

și indicatorii privind economia circulară, 

prevăzuți în Platforma de monitorizare a 

economiei circulare a Comisiei și în 

Planul de acțiune privind economia 

circulară al Comisiei. Este deosebit de 

important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional 

privind o mai bună legiferare din 

13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și 

Consiliul primesc toate documentele în 

același timp cu experții din statele membre, 

iar experții acestora au acces în mod 

sistematic la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei însărcinate cu 

pregătirea actelor delegate. 

__________________ __________________ 

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 

din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei 

din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
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metode comune pentru măsurarea și 

comunicarea performanței de mediu pe 

durata ciclului de viață a produselor și 

organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1). 

metode comune pentru măsurarea și 

comunicarea performanței de mediu pe 

durata ciclului de viață a produselor și 

organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1). 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1011 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23a) «indice de referință pentru 

activitățile cu impact scăzut în ceea ce 

privește emisiile de carbon» înseamnă un 

indice de referință unde activele-suport, în 

sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de 

la prezentul alineat, sunt selectate astfel 

încât portofoliul de referință rezultat să 

aibă emisii mai scăzute de dioxid de 

carbon în comparație cu activele care 

includ un indice de referință standard 

ponderat la capital și care sunt concepute 

în conformitate cu standardele stabilite în 

actele delegate menționate la articolul 19a 

alineatul (2); 

(23a) «indice de referință privind 

impactul pozitiv asupra mediului» 
înseamnă un indice de referință unde 

activele-suport, în sensul punctului 1 litera 

(b) punctul (ii) de la prezentul alineat, sunt 

selectate pe baza amprentei lor pozitive 

nete asupra mediului și sunt concepute în 

conformitate cu standardele stabilite în 

actele delegate menționate la articolul 19a 

alineatul (2). 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1011 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23b) «indice de referință pentru 

activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 

privește emisiile de carbon» înseamnă un 

indice de referință unde activele-suport, 

în sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) 

de la prezentul alineat, sunt selectate pe 

baza faptului că reducerile lor de emisii 

de dioxid de carbon depășesc amprenta de 

carbon a activelor și sunt concepute în 

eliminat 
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conformitate cu standardele stabilite în 

actele delegate menționate la articolul 19a 

alineatul (2); 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera a 

Regulamentul (UE) 2016/1011 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) o explicație a modului în care 

elementele-cheie ale metodologiei 

prevăzute la litera (a) reflectă factorii de 

mediu, sociali sau de guvernanță («ESG») 

pentru fiecare indice de referință sau 

familie de indici de referință care 

urmăresc sau țin seama de obiectivele 

ESG;”; 

(d) o explicație a modului în care 

elementele-cheie ale metodologiei 

prevăzute la litera (a) reflectă factorii de 

mediu, sociali sau de guvernanță («ESG»), 

inclusiv indicatorii cheie privind 

economia circulară, cum ar fi emisiile de 

CO2, alte emisii, impactul asupra 

biodiversității, producția de deșeuri și 

utilizarea energiei, energia din surse 

regenerabile, materiile prime, apa și 

terenurile, astfel cum sunt prevăzute de 

cadrul de monitorizare al Comisiei privind 

economia circulară. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b 

Regulamentul (UE) 2016/1011 

Articolul 13 – alineatul 2a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2a. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 49 pentru a aduce precizări 

suplimentare cu privire la conținutul minim 

al explicațiilor menționate la alineatul (1) 

litera (d); 

2a. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 49 pentru a aduce precizări 

suplimentare cu privire la conținutul minim 

al explicațiilor menționate la alineatul (1) 

litera (d) de la prezentul articol și să 

actualizeze orientările referitoare la 

declarația privind indicele de referință 

menționată la articolul 27 alineatul (2a) 

pentru a include trimiteri la criteriile ESG 
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și de sustenabilitate. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Regulamentul (UE) 2016/1011 

Titlul III – capitolul 3a – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Indicii de referință pentru activitățile cu 

impact scăzut în ceea ce privește emisiile 

de carbon și pentru activitățile cu impact 

pozitiv în ceea ce privește emisiile de 

carbon 

Indicii de referință pentru activitățile cu 

impact pozitiv asupra mediului 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Regulamentul (UE) 2016/1011 

Articolul 19a – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Cerințele prevăzute în anexa III se 

aplică furnizării de indici de referință 

pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 

ce privește emisiile de carbon și pentru 

activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 

privește emisiile de carbon și contribuirii 

la aceștia, pe lângă cerințele prevăzute la 

titlurile II, III și IV sau ca substitut al 

acestora. 

1. În cazul producerii de indici de 

referință pentru activitățile cu impact 

pozitiv asupra mediului și al contribuției 

la aceștia, se aplică cerințele prevăzute în 

anexa III, complementar sau în locul 

cerințelor prevăzute la titlurile II, III și IV. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Regulamentul (UE) 2016/1011 

Articolul 19a – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Comisia este împuternicită să (2) Comisia este împuternicită să 
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adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 49 pentru a aduce precizări 

suplimentare cu privire la standardele 

minime privind indicii de referință pentru 

activitățile cu impact scăzut în ceea ce 

privește emisiile de carbon și pentru 

activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 

privește emisiile de carbon, inclusiv: 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 49 pentru a aduce precizări 

suplimentare cu privire la standardele 

minime privind indicii de referință pentru 

activitățile cu impact pozitiv asupra 

mediului, în concordanță cu 

angajamentele luate în temeiul Acordului 

de la Paris astfel cum sunt transpuse în 

dreptul Uniunii, inclusiv: 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Regulamentul (UE) 2016/1011 

Articolul 19a – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) metoda de calcul a emisiilor de 

dioxid de carbon și a reducerilor de emisii 

de dioxid de carbon asociate activelor-

suport. 

(c) metoda folosită pentru a calcula 

emisiile de dioxid de carbon, alte emisii, 

impactul asupra biodiversității, asupra 

producerii de deșeuri și utilizării energiei, 

asupra energiei din surse regenerabile, 

materiilor prime, apei și terenurilor 
asociate activelor-suport. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) 2016/1011 

Articolul 27 – alineatul 2a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2a. Pentru fiecare cerință de la alineatul 

(2), declarația privind indicii de referință 

conține o explicație a modului în care 

factorii de mediu, sociali și de guvernanță 

se reflectă pentru fiecare indice de 

referință sau pentru familia de indici de 

referință furnizați și publicați, care 

urmăresc obiectivele ESG sau țin seama 

de aceștia; 

2a. Pentru fiecare cerință de la alineatul 

(2), declarația privind indicii de referință 

conține o explicație a modului în care se 

reflectă factorii de mediu, sociali și de 

guvernanță pentru fiecare indice de 

referință sau pentru familia de indici de 

referință furnizați și publicați. 
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Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) 2016/1011 

Articolul 27 – alineatul 2b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2b. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 49 pentru a aduce precizări 

suplimentare cu privire la informațiile 

menționate la alineatul (2a). 

2b. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 49 pentru a aduce precizări 

suplimentare cu privire la informațiile 

menționate la alineatul (2a), să actualizeze 

orientările referitoare la „declarația 

privind indicele de referință” pentru a 

include trimiteri la criterii ESG și de 

sustenabilitate. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Anexa I – subtitlu 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Indicii de referință pentru activitățile cu 

impact scăzut în ceea ce privește emisiile 

de carbon și pentru activitățile cu impact 

pozitiv în ceea ce privește emisiile de 

carbon 

Indicii de referință pentru activitățile cu 

impact pozitiv 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Anexa I – subtitlu 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Metodologia aplicabilă indicilor de 

referință cu impact scăzut în ceea ce 

privește emisiile de carbon 

Metodologia aplicabilă indicilor de 

referință pentru activitățile cu impact 

pozitiv 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 
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Anexa I – punctul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Administratorul unui indice de 

referință pentru activitățile cu impact 

scăzut în ceea ce privește emisiile de 

carbon oficializează, documentează și face 

publică orice metodologie utilizată pentru 

calcularea indicilor de referință pentru 

activitățile cu impact scăzut în ceea ce 

privește emisiile de carbon, descriind 

următoarele: 

1. Administratorul unui indice de 

referință pentru activitățile cu impact 

pozitiv oficializează, susține cu documente 

și publică orice metodologie utilizată 

pentru calcularea indicilor de referință 

privind economia circulară, descriind 

următoarele: 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) lista activelor-suport care sunt 

utilizate la calcularea indicelui de referință 

pentru activitățile cu impact scăzut în 

ceea ce privește emisiile de carbon; 

(a) lista activelor-suport care sunt 

utilizate la calcularea impactului net 

pozitiv; 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) criteriile aplicate pentru a exclude 

activele sau întreprinderile care sunt 

asociate cu un nivel al amprentei de 

carbon sau cu un nivel al rezervelor de 

combustibili fosili incompatibil cu 

includerea în indicele de referință pentru 

activitățile cu impact scăzut în ceea ce 

privește emisiile de carbon; 

(c) criteriile aplicate pentru a exclude 

activele sau întreprinderile care au un 

impact net negativ asupra mediului și deci 
incompatibil cu includerea în indicele de 

referință pentru activitățile cu impact 

pozitiv; 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 1 – litera d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) criteriile și metodele de măsurare a 

modului în care indicele de referință pentru 

activitățile cu impact scăzut în ceea ce 

privește emisiile de carbon măsoară 

amprenta de carbon și reducerea emisiilor 

de carbon asociate cu activele-suport în 

portofoliul indicelui; 

(d) criteriile și metodele de măsurare a 

modului în care indicele de referință pentru 

activitățile cu impact pozitiv măsoară 

impactul asupra mediului asociat cu 

activele-suport în portofoliul indicelui; 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) indicatorul de deviere dintre 

indicele de referință pentru activitățile cu 

impact scăzut în ceea ce privește emisiile 

de carbon și indicele «mamă»; 

(e) indicatorul de deviere dintre 

indicele de referință pentru activitățile cu 

impact pozitiv și indicele «mamă»; 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) reponderarea pozitivă a activelor cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon în 

indicele de referință pentru activitățile cu 

impact scăzut în ceea ce privește emisiile 

de carbon față de indicele «mamă» și 

explicația referitoare la necesitatea 

reponderării în scopul de a reflecta 

obiectivele alese ale indicelui de referință 

pentru activitățile cu impact scăzut în ceea 

ce privește emisiile de carbon; 

(f) reponderarea pozitivă a activelor cu 

impact pozitiv asupra mediului în indicele 

de referință față de indicele «mamă» și 

explicația referitoare la necesitatea 

reponderării în scopul de a reflecta 

obiectivele alese ale indicelui de referință 

pentru activitățile cu impact pozitiv; 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 1 – litera g 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) raportul dintre valoarea de piață a 

titlurilor de valoare care sunt incluse în 

indicele de referință pentru activitățile cu 

impact scăzut în ceea ce privește emisiile 

de carbon și valoarea de piață a titlurilor 

de valoare în indicele «mamă»; 

(g) raportul dintre valoarea de piață a 

titlurilor de valoare care sunt incluse în 

indicele de referință pentru activitățile cu 

impact pozitiv și valoarea de piață a 

titlurilor de valoare în indicele «mamă»; 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 1 – litera h – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) tipul și sursa datelor de intrare 

utilizate pentru selectarea activelor sau a 

întreprinderilor eligibile pentru indicele de 

referință pentru activitățile cu impact 

scăzut în ceea ce privește emisiile de 

carbon, inclusiv: 

(h) tipul și sursa datelor de intrare 

utilizate pentru selectarea activelor sau a 

întreprinderilor eligibile pentru indicele de 

referință pentru activitățile cu impact 

pozitiv, inclusiv: 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 1 – litera h – punctul va (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (va) Impact bazat pe alți indicatori 

privind economia circulară, conform 

cadrului de monitorizare al Comisiei 

privind economia circulară și Planul de 

acțiune al UE pentru economia circulară, 

inclusiv impactul asupra biodiversității, 

producerii de deșeuri și utilizării energiei, 

energiei regenerabile, materiilor prime, 

apei și terenurilor. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 1 – litera i 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) expunerea totală legată de 

amprenta de carbon a portofoliului de 

indici și impactul estimat al strategiei 

privind emisiile scăzute de dioxid de 

carbon urmărite de indicele de referință 

asupra atenuării schimbărilor climatice; 

(i) impactul net total asupra mediului 

al portofoliului de indici și impactul 

estimat asupra mediului al strategiei 

urmărite de indicele de referință; 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 1 – litera j 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) motivarea alegerii unei strategii sau 

a unui obiectiv special bazat pe o 

metodologie privind emisiile scăzute de 

dioxid de carbon și o explicație a 

motivelor pentru care metodologia este 

adecvată pentru calcularea obiectivelor 

privind activitățile cu impact scăzut în 

ceea ce privește emisiile de carbon ale 

indicelui de referință; 

(j) motivarea alegerii unei strategii 

anume în privința metodologiei privind 

mediul sau a unui obiectiv anume de 

sustenabilitate și o explicație a motivelor 

pentru care metodologia este adecvată 

pentru calcularea impactului asupra 

mediului și a obiectivelor de 

sustenabilitate ale indicelui de referință; 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Anexa I – subtitlu 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Metodologia aplicabilă indicilor de 

referință pentru activitățile cu impact 

pozitiv în ceea ce privește emisiile de 

carbon 

Metodologia ulterioară aplicabilă indicilor 

de referință pentru activitățile cu impact 

pozitiv 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Administratorul unui indice de 

referință pentru activitățile cu impact 

pozitiv în ceea ce privește emisiile de 

carbon, pe lângă obligațiile aplicabile 

administratorului indicelui de referință 

pentru activitățile cu impact scăzut în 

ceea ce privește emisiile de carbon, 

prezintă informații cu privire la impactul 

pozitiv în ceea ce privește emisiile de 

carbon asupra fiecărui activ-suport inclus 

în indicele de referință și precizează 

formula sau calculul utilizat pentru a 

determina dacă reducerile emisiilor de 

dioxid de carbon depășesc amprenta de 

carbon a activului de investiții sau a 

întreprinderii («raportul referitor la 

impactul pozitiv în ceea ce privește 

emisiile de carbon»). 

2. Administratorul unui indice de 

referință pentru activitățile cu impact 

pozitiv, pe lângă obligațiile menționate 

mai sus, prezintă informații cu privire la 

impactul pozitiv asupra mediului al 

fiecărui activ-suport inclus în indicele de 

referință și precizează formula sau calculul 

utilizat pentru a determina impactul net). 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Administratorii de indici de 

referință pentru activitățile cu impact 

scăzut în ceea ce privește emisiile de 

carbon și pentru activitățile cu impact 

pozitiv în ceea ce privește emisiile de 

carbon adoptă și fac publice pentru 

utilizatori procedurile și raționamentele 

care stau la baza oricărei propuneri de 

modificare substanțială a metodologiei lor. 

Aceste proceduri trebuie să fie în 

concordanță cu obiectivul imperativ 

potrivit căruia calculele indicelui de 

referință trebuie să respecte în permanență 

obiectivele privind impactul scăzut în ceea 

ce privește emisiile de carbon și impactul 

pozitiv în ceea ce privește emisiile de 

carbon. Aceste proceduri prevăd: 

3. Administratorii de indici de 

referință pentru activitățile cu impact 

pozitiv adoptă și publică pentru utilizatori 

procedurile și raționamentele care stau la 

baza oricărei propuneri de modificare 

substanțială a metodologiei lor. Aceste 

proceduri sunt în concordanță cu obiectivul 

imperativ ca calcularea indicelui de 

referință să respecte în permanență 

obiectivele privind impactul pozitiv net. 

Aceste proceduri prevăd: 
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Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Administratorii de indici de 

referință pentru activitățile cu impact 

scăzut în ceea ce privește emisiile de 

carbon și pentru activitățile cu impact 

pozitiv în ceea ce privește emisiile de 

carbon își examinează în mod regulat 

metodologiile pentru a se asigura că 

reflectă în mod fiabil obiectivele relevante 

privind impactul scăzut în ceea ce privește 

emisiile de carbon sau impactul pozitiv în 

ceea ce privește emisiile de carbon și 

prevăd o procedură pentru luarea în 

considerare a opiniilor utilizatorilor 

relevanți. 

4. Administratorii de indici de 

referință pentru activitățile cu impact 

pozitiv își examinează în mod regulat 

metodologiile pentru a se asigura că 

reflectă în mod fiabil obiectivele declarate 

și prevăd o procedură pentru a lua în 

considerare opiniile utilizatorilor relevanți. 
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