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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 

návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Návrh Návrh 

NARIADENIA EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY, 

NARIADENIA EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY, 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 

2016/1011, pokiaľ ide o nízkouhlíkové 

referenčné hodnoty a referenčné hodnoty 

pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 

2016/1011, pokiaľ ide o začleňovanie 

ukazovateľov udržateľnosti do metodiky 

referenčných hodnôt a o referenčné 

hodnoty pre kladný vplyv 

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP) 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/101130 sa 

vytvárajú jednotné pravidlá pre referenčné 

hodnoty v Únii a podporujú sa ním rôzne 

typy referenčných hodnôt. Čoraz väčší 

počet investorov uskutočňuje 

nízkouhlíkové investičné stratégie 

a využíva nízkouhlíkové referenčné 

hodnoty na posúdenie alebo meranie 

výkonnosti investičných portfólií. 

(7) Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/101130 sa 

vytvárajú jednotné pravidlá pre referenčné 

hodnoty v Únii a podporujú sa ním rôzne 

typy referenčných hodnôt. Čoraz väčší 

počet investorov uskutočňuje udržateľné 

investičné stratégie a využíva referenčné 

hodnoty na posúdenie alebo meranie 

výkonnosti investičných portfólií. 

__________________ __________________ 

30 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 

o indexoch používaných ako referenčné 

30 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 

o indexoch používaných ako referenčné 
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hodnoty vo finančných nástrojoch 

a finančných zmluvách alebo na meranie 

výkonnosti investičných fondov, ktorým sa 

menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ 

a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (Ú. v. EÚ L 

171, 29.6.2016, s. 1). 

hodnoty vo finančných nástrojoch 

a finančných zmluvách alebo na meranie 

výkonnosti investičných fondov, ktorým sa 

menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ 

a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (Ú. v. EÚ L 

171, 29.6.2016, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Skupinu nízkouhlíkových indexov 

tvorí v súčasnosti široké spektrum indexov. 

Uvedené nízkouhlíkové indexy sa 

používajú ako referenčné hodnoty pre 

investičné portfóliá a produkty, ktoré sa 

predávajú cezhranične. Kvalita a integrita 

nízkouhlíkových referenčných hodnôt má 

vplyv na účinné fungovanie vnútorného 

trhu pri širokom spektre individuálnych 

a kolektívnych investičných portfólií. 

Mnohé nízkouhlíkové indexy používané na 

meranie výkonnosti investičných portfólií, 

najmä v prípade oddelených investičných 

účtov a podnikov kolektívneho 

investovania, sa síce poskytujú v určitom 

členskom štáte, ale používajú ich 

správcovia portfólií a aktív v iných 

členských štátoch. Správcovia portfólií 

a aktív sa okrem toho často zabezpečujú 

proti rizikám spojeným s expozíciou voči 

vysokým emisiám uhlíka použitím 

referenčných hodnôt vytvorených v iných 

členských štátoch. 

(8) Skupinu nízkouhlíkových indexov 

alebo indexov udržateľnosti tvorí 

v súčasnosti široké spektrum indexov. 

Uvedené indexy sa používajú ako 

referenčné hodnoty pre investičné portfóliá 

a produkty, ktoré sa predávajú cezhranične. 

Kvalita a integrita referenčných hodnôt má 

vplyv na účinné fungovanie vnútorného 

trhu pri širokom spektre individuálnych 

a kolektívnych investičných portfólií. 

Mnohé nízkouhlíkové indexy a indexy 

udržateľnosti používané na meranie 

výkonnosti investičných portfólií, najmä 

v prípade oddelených investičných účtov 

a podnikov kolektívneho investovania, sa 

síce poskytujú v určitom členskom štáte, 

ale používajú ich správcovia portfólií 

a aktív v iných členských štátoch. 

Správcovia portfólií a aktív sa okrem toho 

často zabezpečujú proti rizikám spojeným 

s expozíciou voči vysokým emisiám uhlíka 

a environmentálnym rizikám použitím 

referenčných hodnôt vytvorených v iných 

členských štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Na trhu sa objavili rôzne kategórie (9) Na trhu sa objavili rôzne kategórie 
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nízkouhlíkových indexov s rozličnou 

úrovňou ambícií. Kým niektoré referenčné 

hodnoty sa zameriavajú na zníženie 

uhlíkovej stopy štandardného 

investičného portfólia, iné majú za cieľ 

vybrať iba prvky, ktoré prispievajú 

k dosiahnutiu cieľa na úrovni 2 °C 

stanoveného v Parížskej dohode o zmene 

klímy. Všetky tieto referenčné hodnoty sa 

napriek rozdielom v cieľoch a stratégiách 

bežne presadzujú ako nízkouhlíkové 

referenčné hodnoty. 

indexov udržateľnosti s rozličnou úrovňou 

ambícií. Všetky tieto referenčné hodnoty sa 

napriek rozdielom v cieľoch a stratégiách 

bežne presadzujú ako referenčné hodnoty 

udržateľnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Expertná skupina Komisie na 

vysokej úrovni pre udržateľné 

financovanie dospela k záveru, že je 

potrebné lepšie zosúladiť referenčné 

hodnoty s udržateľnosťou a zohľadniť 

ich expozíciu voči rizikám udržateľnosti. 

Investori vyžadujú porovnateľné 

a komplexné informácie 

o environmentálnych rizikách a vplyve 

s cieľom posúdiť svoje portfóliá nad 

rámec expozície voči emisiám uhlíka. 

Úzke zameranie sa na expozíciu voči 

emisiám uhlíka by mohlo viesť 

k negatívnym účinkom presahovania 

prostredníctvom presmerovania 

investičných tokov k cieľom, ktoré 

prinášajú ďalšie environmentálne riziká. 

Správcovia referenčných hodnôt by preto 

mali zvážiť a zverejniť, do akej miery sa 

aspekty udržateľnosti (environmentálne, 

sociálne a správne) zohľadňujú v rámci 

metodiky pre referenčnú hodnotu. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10b) Z toho dôvodu by mali všetci 

správcovia referenčných hodnôt do 

svojich metodík referenčných hodnôt 

začleniť kľúčové ukazovatele efektívneho 

využívania zdrojov, ktoré okrem emisií 

CO2 zahŕňajú aj ostatné emisie, vplyv na 

biologickú diverzitu, produkciu odpadu 

a využívanie energie, obnoviteľných 

zdrojov energie, surovín, vody a pôdy, 

stanovené Európskou komisiou v rámci 

monitorovania obehového hospodárstva, 

v akčnom pláne EÚ pre obehové 

hospodárstvo a v uznesení Európskeho 

parlamentu z 9. júla 2015 o efektívnom 

využívaní zdrojov: smerom k obehovému 

hospodárstvu. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10c) Ako navrhla expertná skupina 

Komisie na vysokej úrovni pre udržateľné 

financovanie, Európsky orgán pre cenné 

papiere a trhy (ESMA) by mal vo svojich 

usmerneniach k vyhláseniu o referenčnej 

hodnote zahrnúť odkazy na ciele 

environmentálneho, sociálneho 

a správneho dosahu (ciele ESG) a aspekty 

udržateľnosti. ESMA by spolu s 

Európskou poradnou skupinou pre 

finančné výkazníctvo (EFRAG) mali 

vypracovať usmernenia pre správcov 

referenčných hodnôt s cieľom začleniť 

ukazovatele obehového hospodárstva do 

metodík referenčných hodnôt. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Vzhľadom na absenciu 

harmonizovaného rámca na zabezpečenie 

presnosti a integrity hlavných kategórií 

nízkouhlíkových referenčných hodnôt 

používaných pri individuálnych alebo 

kolektívnych investičných portfóliách je 

pravdepodobné, že rozdiely v prístupoch 

jednotlivých členských štátov vytvoria 

prekážky pre bezproblémové fungovanie 

vnútorného trhu. 

(11) Vzhľadom na absenciu 

harmonizovaného rámca na zabezpečenie 

presnosti a integrity referenčných hodnôt 

používaných pri individuálnych alebo 

kolektívnych investičných portfóliách je 

pravdepodobné, že rozdiely v prístupoch 

jednotlivých členských štátov vytvoria 

prekážky pre bezproblémové fungovanie 

vnútorného trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) V záujme zachovania riadneho 

fungovania vnútorného trhu, ďalšieho 

zlepšenia podmienok jeho fungovania 

a zabezpečenia vysokej úrovne ochrany 

spotrebiteľov a investorov je preto vhodné 

upraviť nariadenie (EÚ) 2016/1011 

s cieľom stanoviť regulačný rámec pre 

harmonizované nízkouhlíkové referenčné 

hodnoty na úrovni Únie. 

(12) V záujme zachovania riadneho 

fungovania vnútorného trhu, ďalšieho 

zlepšenia podmienok jeho fungovania 

a zabezpečenia vysokej úrovne ochrany 

spotrebiteľov a investorov je preto vhodné 

upraviť nariadenie (EÚ) 2016/1011 

s cieľom stanoviť regulačný rámec pre 

začleňovanie ukazovateľov obehového 

hospodárstva do metodík referenčných 

hodnôt na úrovni Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Okrem toho treba zaviesť jasné 

rozlišovanie medzi nízkouhlíkovými 

referenčnými hodnotami a referenčnými 

hodnotami pre kladný vplyv v oblasti 

emisií uhlíka. Zatiaľ čo podkladové aktíva 

zahrnuté v nízkouhlíkovej referenčnej 

hodnote by sa mali vybrať s cieľom znížiť 

emisie uhlíka indexového portfólia 

(13) Zatiaľ čo je nevyhnutné 

začleňovať ukazovatele obehového 

hospodárstva do všetkých metodík 

referenčných hodnôt, mala by sa zaviesť 

kategória referenčných hodnôt pre kladný 

vplyv. Podkladové aktíva zahrnuté 

v referenčnej hodnote pre kladný vplyv by 

mali obsahovať iba také zložky, ktorých 
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v porovnaní s materským indexom, index 

pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka by 

mal obsahovať iba také zložky, ktorých 

úspory emisií uhlíka sú vyššie než ich 

emisie uhlíka. 

čistý vplyv založený na harmonizovaných 

ukazovateľoch obehového hospodárstva 

je kladný. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Každá spoločnosť, ktorej aktíva sa 

vyberú ako podkladové aktíva referenčnej 

hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií 

uhlíka, by mala ušetriť viac emisií uhlíka, 

než vyprodukuje, a tým kladne vplývať na 

životné prostredie. Správcovia aktív 

a portfólií, ktorí o sebe tvrdia, že uplatňujú 

investičnú stratégiu v súlade s Parížskou 

dohodou o zmene klímy, by preto mali 

používať referenčné hodnoty pre kladný 

vplyv v oblasti emisií uhlíka. 

(14) Každá spoločnosť, ktorej aktíva sa 

vyberú ako podkladové aktíva referenčnej 

hodnoty pre kladný vplyv by mala mať 

čistý kladný vplyv na životné prostredie. 

Správcovia aktív a portfólií, ktorí o sebe 

tvrdia, že uplatňujú udržateľnú investičnú 

stratégiu, by preto mali používať 

referenčné hodnoty pre kladný vplyv. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Mnoho správcov referenčných 

hodnôt tvrdí, že ich referenčné hodnoty 

sledujú ciele environmentálneho, 

sociálneho a správneho dosahu („ciele 

ESG“). Používatelia týchto referenčných 

hodnôt však nie vždy disponujú 

potrebnými informáciami o tom, v akom 

rozsahu sa uvedené ciele ESG zohľadňujú 

v metodike týchto správcov referenčných 

hodnôt. Okrem toho sú existujúce 

informácie často neúplné a neumožňujú 

účinné porovnanie na účely cezhraničných 

investícií. V záujme toho, aby účastníci 

trhu mohli robiť informované rozhodnutia, 

by správcovia referenčných hodnôt mali 

(15) Používatelia referenčných hodnôt 

nie vždy disponujú potrebnými 

informáciami o tom, v akom rozsahu sa 

riziká ESG a vplyv ESG zohľadňujú 

v metodike správcov referenčných hodnôt. 

Okrem toho sú existujúce informácie často 

neúplné a neumožňujú účinné porovnanie 

na účely cezhraničných investícií. 

V záujme toho, aby účastníci trhu mohli 

robiť informované rozhodnutia, by všetci 

správcovia referenčných hodnôt mali byť 

povinní zverejňovať, akým spôsobom ich 

metodika zahŕňa ukazovatele obehového 

hospodárstva pre každú referenčnú 

hodnotu. Tieto informácie by sa mali 
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byť povinní zverejňovať, ako sa v ich 

metodike zohľadňujú faktory ESG pre 

každú referenčnú hodnotu alebo skupinu 

referenčných hodnôt, o ktorej tvrdia, že 

sleduje ciele ESG. Tieto informácie by sa 

takisto mali zverejniť vo vyhlásení 

o referenčnej hodnote. Táto povinnosť 

zverejnenia by sa nemala vzťahovať na 

správcov referenčných hodnôt, ktorí 

nepodporujú ani nezohľadňujú ciele 

ESG. 

zverejniť vo vyhlásení o referenčnej 

hodnote. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Z rovnakých dôvodov by 

správcovia nízkouhlíkových referenčných 

hodnôt, ako aj správcovia referenčných 

hodnôt pre kladný vplyv v oblasti emisií 

uhlíka mali uverejniť svoje metodiky 

použité na ich výpočet. Uvedené 

informácie by mali opisovať, ako sa 

vybrali podkladové aktíva, ako sa im 

priradila váha a ktoré aktíva a z akého 

dôvodu sa vylúčili. Správcovia 

referenčných hodnôt by takisto mali 

spresniť, ako sa nízkouhlíkové referenčné 

hodnoty odlišujú od podkladového 

materského indexu, najmä pokiaľ ide 

o uplatniteľné váhy, trhovú kapitalizáciu 

a finančnú výkonnosť podkladových aktív. 

Správca referenčnej hodnoty by na 

posúdenie toho, ako referenčná hodnota 

prispieva k dosiahnutiu environmentálnych 

cieľov, mal zverejniť spôsob, akým sa 

merali uhlíková stopa a úspory emisií 

uhlíka podkladových aktív, ich príslušné 

hodnoty vrátane celkovej uhlíkovej stopy 

referenčnej hodnoty, ako aj typ a zdroj 

použitých údajov. S cieľom umožniť 

správcom aktív zvoliť si najvhodnejšiu 

referenčnú hodnotu pre ich investičnú 

stratégiu by správcovia referenčných 

hodnôt mali vysvetliť logiku, na ktorej sú 

(16) Z rovnakých dôvodov by 

správcovia referenčných hodnôt pre kladný 

vplyv mali uverejniť svoje metodiky 

použité na ich výpočet. Uvedené 

informácie by mali opisovať, ako sa 

vybrali podkladové aktíva, ako sa im 

priradila váha a ktoré aktíva a z akého 

dôvodu sa vylúčili. Správcovia 

referenčných hodnôt by takisto mali 

spresniť, ako sa referenčné hodnoty pre 

kladný vplyv odlišujú od podkladového 

materského indexu, najmä pokiaľ ide 

o uplatniteľné váhy, trhovú kapitalizáciu 

a finančnú výkonnosť podkladových aktív. 

Správca referenčnej hodnoty by 

na posúdenie toho, ako referenčná hodnota 

prispieva k dosiahnutiu environmentálnych 

cieľov, mal zverejniť spôsob, akým sa 

merali environmentálny vplyv a riziká 

podkladových aktív, ich príslušné hodnoty 

vrátane celkovej environmentálnej stopy 

referenčnej hodnoty, ako aj typ a zdroj 

použitých údajov. S cieľom umožniť 

správcom aktív zvoliť si najvhodnejšiu 

referenčnú hodnotu pre ich investičnú 

stratégiu by správcovia referenčných 

hodnôt mali vysvetliť logiku, na ktorej sú 

založené parametre ich metodiky, 

a vysvetliť, ako referenčná hodnota 
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založené parametre ich metodiky, 

a vysvetliť, ako referenčná hodnota 

prispieva k plneniu environmentálnych 

cieľov vrátane jej vplyvu na zmiernenie 

zmeny klímy. Zverejnené informácie by 

mali obsahovať aj podrobnosti 

o periodicite preskúmania a použitom 

postupe. 

prispieva k plneniu environmentálnych 

cieľov. Zverejnené informácie by mali 

obsahovať aj podrobnosti o periodicite 

preskúmania a použitom postupe. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Správca referenčných hodnôt pre 

kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka by 

mal okrem toho zverejniť kladný vplyv 

v oblasti emisií uhlíka pre každé 

podkladové aktívum zahrnuté do 

uvedených referenčných hodnôt 

a špecifikovať metódu použitú na určenie 

toho, či úspory emisií presahujú uhlíkovú 

stopu investičného aktíva. 

(17) Správca referenčných hodnôt 

pre kladný vplyv by mal okrem toho 

zverejniť kladný environmentálny vplyv 

pre každé podkladové aktívum zahrnuté do 

uvedených referenčných hodnôt 

a špecifikovať metódu použitú na určenie 

toho, či je čistý environmentálny vplyv 

kladný. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) V záujme zabezpečenia 

nepretržitého dodržiavania vybraných 

cieľov v oblasti zmiernenia zmeny klímy 
by správcovia nízkouhlíkových 

referenčných hodnôt a referenčných 

hodnôt pre kladný vplyv v oblasti emisií 

uhlíka mali pravidelne preskúmavať svoje 

metodiky a informovať používateľov 

o uplatniteľných postupoch pri akejkoľvek 

podstatnej zmene. Pri zavádzaní podstatnej 

zmeny by správcovia referenčných hodnôt 

mali zverejniť dôvody tejto zmeny 

a vysvetliť, ako je táto zmena v súlade 

(18) V záujme zabezpečenia presnosti 

informácií poskytovaných investorom by 

správcovia referenčných hodnôt pre kladný 

vplyv mali pravidelne preskúmavať svoje 

metodiky a informovať používateľov 

o uplatniteľných postupoch pri akejkoľvek 

podstatnej zmene. Pri zavádzaní podstatnej 

zmeny by správcovia referenčných hodnôt 

mali zverejniť dôvody tejto zmeny 

a vysvetliť, ako je táto zmena v súlade 

s pôvodnými cieľmi referenčných hodnôt. 
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s pôvodnými cieľmi referenčných hodnôt. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) S cieľom posilniť transparentnosť a 

zabezpečiť primeranú úroveň harmonizácie 

by sa právomoc prijímať akty v súlade s 

článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie mala delegovať na 

Komisiu, aby bližšie určila minimálny 

obsah povinností zverejňovania, ktoré by 

sa mali vzťahovať na správcov 

referenčných hodnôt, ktorí zohľadňujú 

ciele ESG, a aby určila minimálne normy 

pre harmonizáciu metodiky 

nízkouhlíkových referenčných hodnôt a 
referenčných hodnôt pre kladný vplyv v 

oblasti emisií uhlíka vrátane metódy na 

výpočet emisií uhlíka a úspor emisií 

uhlíka spojených s podkladovými aktívami 

s prihliadnutím na metódy 

environmentálnej stopy výrobkov a 

environmentálnej stopy organizácií 

vymedzené v bode 2 písm. a) a b) 

odporúčania Komisie 2013/179/EÚ31. Je 

osobitne dôležité, aby Komisia počas 

prípravných prác uskutočnila príslušné 

konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 

a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so 

zásadami stanovenými 

v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 

tvorbe práva z 13. apríla 2016. 

Predovšetkým v záujme zaistenia 

rovnakého zastúpenia pri príprave 

delegovaných aktov sa všetky dokumenty 

poskytujú Európskemu parlamentu a Rade 

v rovnakom čase ako expertom z členských 

štátov a experti Európskeho parlamentu 

a Rady majú stály prístup na zasadnutia 

expertných skupín Komisie, ktoré sa 

venujú príprave delegovaných aktov. 

(19) S cieľom posilniť transparentnosť a 

zabezpečiť primeranú úroveň harmonizácie 

by sa na Komisiu mala delegovať 

právomoc prijímať akty v súlade s článkom 

290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

aby bližšie určila minimálny obsah 

povinností zverejňovania, ktoré by sa mali 

vzťahovať na správcov referenčných 

hodnôt, a aby určila minimálne normy pre 

harmonizáciu začleňovania ukazovateľov 

obehového hospodárstva do metodiky 
referenčných hodnôt vrátane metódy na 

výpočet čistého environmentálneho 

vplyvu spojenej s podkladovými aktívami s 

prihliadnutím na metódy environmentálnej 

stopy výrobkov a environmentálnej stopy 

organizácií vymedzené v bode 2 písm. a) a 

b) odporúčania Komisie 2013/179/EÚ31, 

ako aj na ukazovatele obehového 

hospodárstva stanovené Komisiou v 

platforme na monitorovanie obehového 

hospodárstva a v akčnom pláne pre 

obehové hospodárstvo. Je osobitne 

dôležité, aby Komisia počas prípravných 

prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to 

aj na expertnej úrovni, a aby sa tieto 

konzultácie viedli v súlade so zásadami 

stanovenými v Medziinštitucionálnej 

dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 

2016. Predovšetkým v záujme zaistenia 

rovnakého zastúpenia pri príprave 

delegovaných aktov sa všetky dokumenty 

poskytujú Európskemu parlamentu a Rade 

v rovnakom čase ako expertom z členských 

štátov a experti Európskeho parlamentu 

a Rady majú stály prístup na zasadnutia 

expertných skupín Komisie, ktoré sa 

venujú príprave delegovaných aktov. 
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__________________ __________________ 

31 Odporúčanie Komisie 2013/179/EÚ z 9. 

apríla 2013 týkajúce sa používania metód 

na meranie a oznamovanie 

environmentálneho správania výrobkov a 

organizácií počas ich životného cyklu (Ú. 

v. EÚ L 124, 4.5.2013, s. 1). 

31 Odporúčanie Komisie 2013/179/EÚ z 9. 

apríla 2013 týkajúce sa používania metód 

na meranie a oznamovanie 

environmentálneho správania výrobkov a 

organizácií počas ich životného cyklu (Ú. 

v. EÚ L 124, 4.5.2013, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1011 

Článok 3 – odsek 1 – bod 23a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23a) „nízkouhlíková referenčná 

hodnota“ je referenčná hodnota, ktorej 

podkladové aktíva sa na účely bodu 1 

písm. b) podbodu ii) tohto odseku vyberajú 

tak, aby výsledné referenčné portfólio 

malo menej emisií uhlíka v porovnaní 

s aktívami tvoriacimi štandardnú, 

kapitálom váženú referenčnú hodnotu, 
a ktorá sa vytvára v súlade s normami 

stanovenými v delegovaných aktoch 

uvedených v článku 19a ods. 2; 

(23a) „referenčná hodnota pre kladný 

environmentálny vplyv“ je referenčná 

hodnota, ktorej podkladové aktíva sa 

na účely bodu 1 písm. b) podbodu ii) tohto 

odseku vyberajú na základe ich čistej 

kladnej environmentálnej stopy a ktorá sa 

vytvára v súlade s normami stanovenými 

v delegovaných aktoch uvedených v článku 

19a ods. 2; 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1011 

Článok 3 – odsek 1 – bod 23b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23b) „referenčná hodnota pre kladný 

vplyv v oblasti emisií uhlíka“ je 

referenčná hodnota, ktorej podkladové 

aktíva sa na účely bodu 1 písm. b) 

podbodu ii) tohto odseku vyberajú podľa 

toho, že ich úspory emisií uhlíka 

presahujú uhlíkovú stopu aktíva, a ktorá 

sa vytvára v súlade s normami 

vypúšťa sa 
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stanovenými v delegovaných aktoch 

uvedených v článku 19a ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1011 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) vysvetlenie toho, ako hlavné prvky 

metodiky stanovené v písmene a) 

odzrkadľujú environmentálne, sociálne 

a správne faktory (ESG) pre každú 

referenčnú hodnotu alebo skupinu 

referenčných hodnôt, ktoré sledujú alebo 

zohľadňujú ciele ESG. 

d) vysvetlenie toho, ako hlavné prvky 

metodiky stanovené v písmene a) 

odzrkadľujú environmentálne, sociálne 

a správne faktory (ESG) vrátane 

kľúčových ukazovateľov obehového 

hospodárstva, akými sú emisie CO2, 

ostatné emisie, vplyv na biologickú 

diverzitu, produkcia odpadu a využívanie 

energie, obnoviteľných zdrojov energie, 

surovín, vody a pôdy, stanovených 

rámcom monitorovania obehového 

hospodárstva Komisie. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1011 

Článok 13 – odsek 2a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2a. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 49 

s cieľom bližšie určiť minimálny obsah 

vysvetlenia uvedeného v odseku 1 písm. 

d). 

2a. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 49 

s cieľom bližšie určiť minimálny obsah 

vysvetlenia uvedeného v odseku 1 písm. d) 

a aktualizovať usmernenia k vyhláseniu 

o referenčnej hodnote uvedenému v 

článku 27 ods. 2a, aby obsahovali odkazy 

na ESG a aspekty udržateľnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 
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Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1011 

Hlava III – kapitola 3a – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Nízkouhlíkové referenčné hodnoty 

a referenčné hodnoty pre kladný vplyv 

v oblasti emisií uhlíka 

Referenčné hodnoty pre kladný 

environmentálny vplyv 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1011 

Článok 19a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Požiadavky stanovené v prílohe III 

sa uplatňujú na poskytovanie 

nízkouhlíkových referenčných hodnôt 

alebo referenčných hodnôt pre kladný 

vplyv v oblasti emisií uhlíka a na 

prispievanie k nim ako doplnok alebo 

náhrada požiadaviek hláv II, III a IV. 

1. Požiadavky stanovené v prílohe III 

sa uplatňujú na poskytovanie referenčných 

hodnôt pre kladný environmentálny vplyv 

a na prispievanie k nim ako doplnok alebo 

náhrada požiadaviek hláv II, III a IV. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1011 

Článok 19a – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 49 

s cieľom bližšie určiť minimálne normy 

pre nízkouhlíkové referenčné hodnoty 

a referenčné hodnoty pre kladný vplyv 

v oblasti emisií uhlíka vrátane: 

(2) Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 49 

s cieľom bližšie určiť minimálne normy 

pre referenčné hodnoty pre kladný 

environmentálny vplyv v súlade so 

záväzkami vyplývajúcimi z Parížskej 

dohody, ako boli zavedené do právnych 

predpisov Únie, vrátane: 
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Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1011 

Článok 19a – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) metódy na výpočet emisií uhlíka 

a úspor emisií uhlíka spojených 

s podkladovými aktívami. 

c) metódy na výpočet emisií uhlíka, 

ostatných emisií, vplyvu na biologickú 

diverzitu, produkcie odpadu a využívania 

energie, obnoviteľných zdrojov energie, 

surovín, vody a pôdy spojených 

s podkladovými aktívami. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1011 

Článok 27 – odsek 2a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2a. Vyhlásenie o referenčnej hodnote 

obsahuje pre každú požiadavku uvedenú 

v odseku 2 vysvetlenie toho, ako sa 

odzrkadľujú environmentálne, sociálne 

a správne faktory v jednotlivých 

poskytnutých a uverejnených referenčných 

hodnotách alebo skupinách referenčných 

hodnôt, ktoré sledujú alebo zohľadňujú 

ciele ESG. 

2a. Vyhlásenie o referenčnej hodnote 

obsahuje pre každú požiadavku uvedenú 

v odseku 2 vysvetlenie toho, ako sa 

odzrkadľujú environmentálne, sociálne 

a správne faktory v jednotlivých 

poskytnutých a uverejnených referenčných 

hodnotách alebo skupinách referenčných 

hodnôt. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1011 

Článok 27 – odsek 2b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2b. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 49 

s cieľom bližšie určiť informácie uvedené 

2b. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 49 

s cieľom bližšie určiť informácie uvedené 
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v odseku 2a. v odseku 2a a aktualizovať usmernenia 

k vyhláseniu o referenčnej hodnote, aby 

obsahovali odkazy na ESG a aspekty 

udržateľnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Príloha I – podnadpis 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Nízkouhlíkové referenčné hodnoty 

a referenčné hodnoty pre kladný vplyv 

v oblasti emisií uhlíka 

Referenčné hodnoty pre kladný vplyv 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Príloha I – podnadpis 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Metodika pre nízkouhlíkové referenčné 

hodnoty 

Metodika pre referenčné hodnoty pre 

kladný vplyv 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Správca nízkouhlíkovej referenčnej 

hodnoty je povinný formalizovať, 

zdokumentovať a zverejniť akúkoľvek 

metodiku použitú na výpočet 

nízkouhlíkových referenčných hodnôt, 

pričom uvedie: 

1. Správca referenčnej hodnoty pre 

kladný vplyv je povinný formalizovať, 

zdokumentovať a zverejniť akúkoľvek 

metodiku použitú na výpočet ukazovateľov 

obehového hospodárstva, pričom uvedie: 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zoznam podkladových aktív, ktoré 

sa používajú na výpočet nízkouhlíkovej 

referenčnej hodnoty; 

a) zoznam podkladových aktív, ktoré 

sa používajú na výpočet čistého kladného 

vplyvu; 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) kritéria uplatnené s cieľom vylúčiť 

aktíva alebo spoločnosti, ktoré sú spojené 

s takou úrovňou uhlíkovej stopy alebo 

úrovňou zásob fosílnych palív, ktorá 

neumožňuje zaradenie do nízkouhlíkovej 

referenčnej hodnoty; 

c) kritéria uplatnené s cieľom vylúčiť 

aktíva alebo spoločnosti, ktoré majú čistý 

záporný environmentálny vplyv a z toho 

dôvodu ich nemožno zaradiť do 

referenčnej hodnoty pre kladný vplyv; 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) kritériá a metódy týkajúce sa 

spôsobu, akým sa prostredníctvom 

nízkouhlíkovej referenčnej hodnoty meria 

uhlíková stopa a úspory emisií uhlíka 

spojené s podkladovými aktívami 

v indexovom portfóliu; 

d) kritériá a metódy týkajúce sa 

spôsobu, akým sa prostredníctvom 

referenčnej hodnoty pre kladný vplyv 

meria environmentálny vplyv spojený 
s podkladovými aktívami v indexovom 

portfóliu; 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) odchýlka medzi nízkouhlíkovou 

referenčnou hodnotou a materským 

indexom; 

e) odchýlka medzi referenčnou 

hodnotou pre kladný vplyv a materským 

indexom; 
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Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) kladné opätovné váženie 

nízkouhlíkových aktív zahrnutých 

v nízkouhlíkovej referenčnej hodnote 

oproti materskému indexu a vysvetlenie 

dôvodov, pre ktoré je toto opätovné 

váženie potrebné s cieľom zohľadniť 

vybrané ciele nízkouhlíkovej referenčnej 

hodnoty; 

f) kladné opätovné váženie aktív 

s kladným environmentálnym vplyvom 
zahrnutých v referenčnej hodnote oproti 

materskému indexu a vysvetlenie dôvodov, 

pre ktoré je toto opätovné váženie potrebné 

s cieľom zohľadniť vybrané ciele 

referenčnej hodnoty pre kladný vplyv; 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – písmeno g 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) pomer medzi trhovou hodnotou 

cenných papierov, ktoré sú zahrnuté 

v nízkouhlíkovej referenčnej hodnote, 

a trhovou hodnotou cenných papierov 

zahrnutých v materskom indexe; 

g) pomer medzi trhovou hodnotou 

cenných papierov, ktoré sú zahrnuté 

v referenčnej hodnote pre kladný vplyv, 

a trhovou hodnotou cenných papierov 

zahrnutých v materskom indexe; 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – písmeno h – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

h) typ a zdroj vstupných údajov 

použitých na výber aktív alebo spoločností 

vhodných pre nízkouhlíkovú referenčnú 

hodnotu vrátane nižšie uvedeného: 

h) typ a zdroj vstupných údajov 

použitých na výber aktív alebo spoločností 

vhodných pre referenčnú hodnotu pre 

kladný vplyv vrátane nižšie uvedeného: 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 
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Príloha I – bod 1 – písmeno h – bod v a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 va) vplyv na základe iných 

ukazovateľov obehového hospodárstva, 

stanovených Komisiou v rámci 

monitorovania obehového hospodárstva 

a v akčnom pláne EÚ pre obehovú 

ekonomiku vrátane vplyvu na biologickú 

diverzitu, produkciu odpadu a využívanie 

energie, obnoviteľných zdrojov energie, 

surovín, vody a pôdy. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – písmeno i 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) celková expozícia indexového 

portfólia voči uhlíkovej stope 

a odhadované vplyvy nízkouhlíkovej 

stratégie sledovanej referenčnou hodnotou 

na zmiernenie zmeny klímy; 

i) celková expozícia indexového 

portfólia voči čistému environmentálnemu 

vplyvu a odhadovaný environmentálny 

vplyv stratégie sledovanej referenčnou 

hodnotou na zmiernenie zmeny klímy; 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – písmeno j 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) dôvody pre prijatie konkrétnej 

stratégie alebo cieľa pre nízkouhlíkovú 

metodiku a vysvetlenie dôvodov, pre ktoré 

je daná metodika vhodná na výpočet 

nízkouhlíkových cieľov referenčnej 

hodnoty; 

j) dôvody pre prijatie konkrétnej 

stratégie alebo konkrétneho cieľa 

udržateľnosti pre environmentálnu 

metodiku a vysvetlenie dôvodov, pre ktoré 

je daná metodika vhodná na výpočet cieľov 

referenčnej hodnoty súvisiacich s 

environmentálnym vplyvom a 

udržateľnosťou; 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 
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Príloha I – podnadpis 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Metodika pre referenčné hodnoty pre 

kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka 

Ďalšia metodika pre referenčné hodnoty 

pre kladný vplyv 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Správcovia referenčnej hodnoty pre 

kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka sú 

okrem povinností vzťahujúcich sa na 

správcu nízkouhlíkovej referenčnej 

hodnoty povinní zverejniť kladný vplyv 

v oblasti emisií uhlíka každého 

podkladového aktíva zahrnutého 

v referenčnej hodnote, ako aj uviesť vzorec 

alebo výpočet používaný na určenie toho, 

či úspory emisií prekračujú uhlíkovú 

stopu investičných aktív alebo spoločnosti 

(„podiel kladného vplyvu v oblasti emisií 

uhlíka“). 

2. Správcovia referenčnej hodnoty pre 

kladný vplyv sú okrem povinností 

uvedených vyššie povinní zverejniť kladný 

environmentálny vplyv každého 

podkladového aktíva zahrnutého 

v referenčnej hodnote, ako aj uviesť vzorec 

alebo výpočet používaný na určenie 

čistého vplyvu. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Správcovia nízkouhlíkových 

referenčných hodnôt a referenčných 

hodnôt pre kladný vplyv v oblasti emisií 

uhlíka prijmú a zverejnia v prospech 

používateľov postupy a dôvody pre 

akékoľvek navrhované podstatné zmeny vo 

svojej metodike. Tieto postupy musia byť 

v súlade s hlavným cieľom, podľa ktorého 

musia výpočty referenčných hodnôt 

nepretržite zodpovedať cieľom, ktorými je 

dosiahnutie zníženia emisií uhlíka alebo 

kladného vplyvu v oblasti emisií uhlíka. 

3. Správcovia referenčných hodnôt 

pre kladný vplyv prijmú a zverejnia 

v prospech používateľov postupy a dôvody 

pre akékoľvek navrhované podstatné 

zmeny vo svojej metodike. Tieto postupy 

musia byť v súlade s hlavným cieľom, 

podľa ktorého musia výpočty referenčných 

hodnôt nepretržite zodpovedať cieľu, 

ktorým je dosiahnutie čistého kladného 

vplyvu. Týmito postupmi sa zabezpečí: 
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Týmito postupmi sa zabezpečí: 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Správcovia nízkouhlíkových 

referenčných hodnôt a referenčných 

hodnôt pre kladný vplyv v oblasti emisií 

uhlíka pravidelne preskúmavajú svoje 

metodiky s cieľom zabezpečiť, aby 

spoľahlivo odrážali relevantné ciele, 

ktorými je dosiahnutie zníženia emisií 

uhlíka alebo kladného vplyvu v oblasti 

emisií uhlíka, pričom musia mať zavedený 

postup na zohľadňovanie názorov 

relevantných používateľov. 

4. Správcovia referenčných hodnôt 

pre kladný vplyv pravidelne preskúmavajú 

svoje metodiky s cieľom zabezpečiť, aby 

spoľahlivo odrážali uvedené ciele, pričom 

musia mať zavedený postup na 

zohľadňovanie názorov relevantných 

používateľov. 
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