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20.3.2019 A8-0175/102

Amendamentul 102
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 Articolul 13

Garanțiile minime menționate la articolul 3 
litera (c) sunt proceduri aplicate de 
întreprinderea care desfășoară o activitate 
economică pentru a asigura respectarea 
principiilor și drepturilor stabilite în cele 
opt convenții fundamentale identificate în 
Declarația cu privire la principiile și 
drepturile fundamentale la locul de 
muncă a Organizației Internaționale a 
Muncii, și anume: dreptul de a nu fi 
supus muncii forțate, libertatea de 
asociere, dreptul lucrătorilor de se 
organiza, dreptul la negociere colectivă, 
egalitatea de remunerare între bărbați și 
femei pentru munca având o valoare 
egală, nediscriminarea în ceea ce privește 
oportunitățile și tratamentul legate de 
ocuparea forței de muncă și exercitarea 
profesiei, precum și dreptul de a nu fi 
supus exploatării prin muncă a copiilor.

1. Garanțiile minime menționate la 
articolul 3 litera (c) sunt proceduri aplicate 
de întreprinderea care desfășoară o 
activitate economică pentru a asigura 
faptul că principiile enumerate în anexa 
Ia sunt respectate.

1a. Întreprinderea care desfășoară 
activitatea economică face tot posibilul 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
garanțiilor minime.
1b. Garanțiile minime sunt conforme 
cu Principiile directoare ale ONU privind 
afacerile și drepturile omului și cu 
Orientările OCDE privind diligența 
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necesară pentru conduita responsabilă în 
afaceri (2018) și sunt conforme cu anexa 
Ia. În acest context, obligația de diligență 
înseamnă procedura sau setul de 
proceduri pe care întreprinderile o (le) 
urmează pentru a identifica, a preveni, a 
atenua și a ține seama de modul în care 
abordează impactul negativ potențial și 
real pe care îl au asupra drepturilor 
omului, inclusiv asupra drepturilor 
lucrătorilor, în contextul activității 
economice a întreprinderii, al lanțurilor 
lor de aprovizionare și al relațiilor lor de 
afaceri.
1c. Comisia este abilitată să 
completeze prezentul articol printr-un act 
delegat care să precizeze criteriile care 
permit să se determine dacă cerințele 
prevăzute la prezentul articol sunt 
respectate. Atunci când elaborează actul 
delegat respectiv, Comisia ia în 
considerare principiile enumerate în 
anexa Ia. Comisia adoptă actul delegat 
până la 31 decembrie 2020.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Amendamentul 103
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Ia
1. În scopul articolului 13, se ia în 
considerare următorul cadru:
(a) principiile și drepturile stabilite în 
cele opt convenții fundamentale 
identificate în Declarația Organizației 
Internaționale a Muncii cu privire la 
principiile și drepturile fundamentale la 
locul de muncă, și anume: dreptul de a nu 
fi supus muncii forțate, libertatea de 
asociere, dreptul lucrătorilor de a se 
organiza, dreptul la negociere colectivă, 
egalitatea de remunerare a mâinii de 
lucru masculine și a mâinii de lucru 
feminine, pentru o muncă de valoare 
egală, nediscriminarea în ceea ce privește 
oportunitățile și tratamentul legate de 
ocuparea forței de muncă și exercitarea 
profesiei, precum și dreptul copiilor de a 
nu fi supuși exploatării prin muncă.
(b) Carta Internațională a Drepturilor 
Omului;
(c) Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene;
(d) Principiile directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului;
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(e) orientările OCDE privind 
întreprinderile multinaționale;
2. În scopul articolului 13, atunci 
când este pertinent și oportun, se ia în 
considerare următorul cadru:
(a) principiile ONU pentru investiții 
responsabile - cadru de raportare;
(b) Orientările voluntare ale FAO 
privind guvernanța responsabilă a 
proprietății funciare, a locurilor de 
pescuit și a pădurilor în contextul 
securității alimentare naționale,
(c) Declarația ONU privind drepturile 
popoarelor indigene; 
(d) Convenția ONU referitoare la 
protecția patrimoniului mondial cultural 
și natural;
(e) Cadrul de la Sendai pentru 
reducerea riscurilor de dezastre pentru 
perioada 2015-2030;
(f) Convenția privind diversitatea 
biologică (CBD);
(g) Ghidul OCDE - Conduită 
responsabilă în afaceri pentru investitorii 
instituționali - Considerații esențiale 
privind obligația de diligență în temeiul 
Orientărilor OCDE pentru investitorii 
multinaționali (2017);
3. Procedurile menționate la articolul 
13 alineatul (1b) sunt următoarele: 
(-a) asigurarea unei integrări 
suficiente a identificării și gestionării 
riscurilor în materie de durabilitate în 
deciziile privind investițiile, solicitând 
investitorilor să identifice, să prevină, să 
atenueze și să justifice factorii ESG;
(a) luarea în considerare a naturii și 
amplorii activităților, lanțurilor de 
aprovizionare și relațiilor de afaceri ale 
întreprinderii;
(b) evaluarea și abordarea impactului 
negativ al activității economice asupra 
drepturilor omului, precum și al 
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produselor și serviciilor utilizate și 
produse de activitatea economică 
respectivă, în special ținând seama de 
producerea, utilizarea și, dacă este cazul, 
scoaterea lor din uz;
(c) respectarea principiului precauției 
și adoptarea unei abordări bazate pe 
riscuri, ceea ce înseamnă că nivelul de 
diligență aplicat ar trebui să fie 
proporțional cu gravitatea și 
probabilitatea impactului negativ; ar 
trebui acordată prioritate în primul rând 
prevenirii efectelor negative și, în cazul în 
care prevenirea nu este posibilă, 
atenuării, prevenirii repetării și, dacă este 
cazul, remedierii consecințelor;
(d) să fie sprijinite de politicile și 
sistemele de gestionare relevante pentru a 
consolida o abordare sistematică, 
proactivă și reactivă a identificării și 
gestionării continue a impactului asupra 
drepturilor omului;
(e) să se informeze menținând 
contactul cu părțile interesate, inclusiv cu 
lucrătorii sau cu alte persoane sau 
grupuri care ar putea fi afectate;
(f) să furnizeze informații relevante 
investitorilor și altor părți interesate 
pentru a le permite să evalueze 
respectarea garanțiilor minime.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Amendamentul 104
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Criteriile tehnice de examinare 
menționate la alineatul (1) garantează 
faptul că activitățile generatoare de 
energie care utilizează combustibili fosili 
solizi nu sunt considerate activități 
economice durabile din punctul de vedere 
al mediului. Aceste criterii tehnice de 
examinare garantează că activitățile 
economice care contribuie la efecte de 
blocare cu un factor de emisie de CO2 mai 
mare nu sunt considerate activități 
economice durabile din punctul de vedere 
al mediului.

Or. en



AM\1180394RO.docx PE635.500v01-00

RO Unită în diversitate RO

20.3.2019 A8-0175/105

Amendamentul 105
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 Articolul 17

Clauza de reexaminare Clauza de reexaminare

1. Până la 31 decembrie 2021, și 
ulterior o dată la trei ani, Comisia publică 
un raport privind aplicarea prezentului 
regulament. Respectivul raport evaluează 
următoarele:

1. Până la 31 decembrie 2021 și, 
ulterior, o dată la trei ani, Comisia publică 
un raport privind aplicarea și impactul 
prezentului regulament. Respectivul raport 
evaluează următoarele:

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a prezentului regulament în ceea 
ce privește elaborarea criteriilor tehnice de 
examinare pentru activități economice 
durabile din punctul de vedere al mediului;

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a prezentului regulament în ceea 
ce privește elaborarea criteriilor tehnice de 
examinare bazate pe indicatori pentru 
activități economice durabile din punctul 
de vedere al mediului și cele cu impact 
negativ asupra mediului;

(b) posibila necesitate de a revizui 
criteriile stabilite în prezentul regulament 
pentru luarea în considerare a unei 
activități economice durabile din punctul 
de vedere al mediului;

(b) posibila necesitate de a revizui lista 
indicatorilor și criteriile stabilite în 
prezentul regulament pentru luarea în 
considerare a unei activități economice 
durabile din punctul de vedere al mediului 
sau care are un impact negativ asupra 
mediului, pentru a facilita inovarea și 
tranziția sustenabilă;

(c) oportunitatea extinderii 
domeniului de aplicare al prezentului 
regulament pentru a cuprinde alte obiective 
de durabilitate, în special obiective sociale;

(c) acțiunile necesare și, dacă este 
cazul, o propunere legislativă pentru 
extinderea domeniului de aplicare al 
prezentului regulament pentru a cuprinde 
alte obiective de durabilitate, în special 
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obiective sociale, inclusiv criterii și 
indicatorii legați de responsabilitatea 
socială a întreprinderilor și economia 
socială;
(ca) o evaluare a impactului 
modificărilor aduse Directivei 
2013/34/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului1a la articolul 17a;

(d) utilizarea definiției conceptului de 
investiție durabilă din punctul de vedere al 
mediului în dreptul Uniunii și la nivelul 
statelor membre, inclusiv oportunitatea 
înființării unui mecanism de verificare a 
conformității cu criteriile stabilite în 
prezentul regulament.

(d) utilizarea definiției conceptului de 
„investiție durabilă din punctul de vedere 
al mediului” și de „investiție cu impact 
negativ asupra mediului” în dreptul 
Uniunii și la nivelul statelor membre, 
inclusiv oportunitatea revizuirii sau a 
creării unui mecanism suplimentar de 
verificare a conformității cu criteriile, 
bazat pe indicatorii stabiliți în prezentul 
regulament.

(da) eventuala necesitate de a dezvolta 
în continuare cerințele de raportare 
integrate prevăzute la articolul 17a (nou) 
în ceea ce privește divulgarea 
informațiilor nefinanciare și privind 
diversitatea de către anumite mari 
întreprinderi și grupuri, în conformitate 
cu Directiva 2013/34/UE;
(db) eficacitatea taxonomiei în ceea ce 
privește canalizarea investițiilor private 
către activități sustenabile.
1a. Până la 31 decembrie 2021 și, 
ulterior, o dată la trei ani, Comisia 
revizuiește domeniul de aplicare al 
prezentului regulament în cazul în care el 
creează o sarcină administrativă excesivă, 
în cazul în care datele necesare pentru 
participanții la piețele financiare sunt 
insuficient disponibile sau în cazul în care 
regulamentul nu este suficient de eficace 
pentru a alinia fluxurile financiare la 
obiectivele UE în materie de durabilitate.
1b. La șase luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă un raport cu un plan 
care stabilește modul în care se realizează 
evaluarea pentru a acoperi obiectivele 
sociale, cum ar fi contribuția la 
combaterea inegalității, promovarea 
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coeziunii sociale, a integrării sociale și a 
relațiilor de muncă sau investițiile în 
capitalul uman sau în comunitățile 
dezavantajate din punct de vedere 
economic sau social.

2. Raportul este transmis 
Parlamentului European și Consiliului. 
După caz, Comisia prezintă propuneri 
însoțitoare.

2. Rapoartele sunt transmise 
Parlamentului European și Consiliului. 
După caz, Comisia prezintă propuneri 
legislative însoțitoare.

1a. Directiva 2013/34/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 iunie 2013 privind situațiile 
financiare anuale, situațiile financiare 
consolidate și rapoartele conexe ale 
anumitor tipuri de întreprinderi, de 
modificare a Directivei 2006/43/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE 
și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 
29.6.2013, p. 19).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/106

Amendamentul 106
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)
Directiva 2013/34/UE
Articolul 19 și articolul 20

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 17a
Modificări aduse Directivei 2013/34/UE
Directiva 2013/34/UE se modifică după 
cum urmează:
(1) La articolul 19 alineatul (2) litera 
(e), punctul (ii) se înlocuiește cu 
următorul text:

(ii) expunerea întreprinderii la riscul de 
preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și 
la riscul fluxului de numerar.

„(ii) expunerea întreprinderii la riscul de 
preț, riscul de credit, riscul de lichiditate, la 
riscul fluxului de numerar și la riscurile de 
mediu, sociale și de guvernanță;”;
(2) La articolul 19 alineatul (2), se 
adaugă următoarele litere:
„(ea) performanța măsurată cu ajutorul 
indicatorilor de durabilitate relevanți 
pentru societatea și sectorul în cauză, pe 
baza unei liste de indicatori de 
durabilitate armonizați care urmează să 
fie elaborată și actualizată de Comisie, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) .../... 
al Parlamentului European și al 
Consiliului [JO: a se introduce trimiterea 
la Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor 
durabile];
(eb) emisiile aparținând categoriilor 1, 
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2 și 3;
(ec) performanța întreprinderilor, în 
conformitate cu litera (g), în raport cu 
obiectivele Uniunii în domeniul climei, 
menținând creșterea temperaturii medii 
globale cu mult sub 2 °C și continuând 
eforturile de limitare a încălzirii globale 
la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, 
așa cum se prevede în Acordul de la 
Paris;
(ed) proporția din cifra de afaceri a 
întreprinderilor care este generată de 
activități economice care îndeplinesc 
criteriile tehnice de examinare prevăzute 
la articolul 3 din Regulamentul (UE).../...  
[JO: a se introduce trimiterea la 
Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor 
durabile];
(ee) proporția din cifra de afaceri a 
întreprinderilor care este generată de 
activități economice care îndeplinesc 
criteriile tehnice de examinare prevăzute 
la articolul 3a din Regulamentul 
(UE).../... [JO: a se introduce trimiterea la 
propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind instituirea unui cadru de facilitare 
a investițiilor durabile].”;
(3) La articolul 20 alineatul (1), litera 
(c) se înlocuiește cu următorul text:

(c) o descriere a principalelor 
caracteristici ale sistemelor de control 
intern și de gestionare a riscurilor, în relație 
cu procesul de raportare financiară;

„(c) o descriere a principalelor 
caracteristici ale sistemelor de control 
intern și de gestionare a riscurilor, în relație 
cu procesul de raportare financiară și în 
ceea ce privește durabilitatea;”;

(4) La articolul 20, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:

3. Auditorul statutar sau firma de 
audit își exprimă, în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1) al doilea paragraf, 
avizul referitor la informațiile pregătite în 
temeiul alineatului (1) literele (c) și (d) de 
la prezentul articol și verifică dacă au fost 
prezentate informațiile menționate la 

„3. „Auditorul statutar sau firma de 
audit își exprimă, în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1) al doilea paragraf, 
avizul referitor la informațiile pregătite în 
temeiul alineatului (1) literele (c) și (d) de 
la prezentul articol și în temeiul articolului 
19 alineatul (2) și verifică dacă au fost 
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alineatul (1) literele (a), (b), (e) și (f) de la 
prezentul articol.

prezentate informațiile menționate la 
alineatul (1) literele (a), (b), (e) și (f) de la 
prezentul articol.”.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Amendamentul 107
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Reamintind angajamentul comun al 
Parlamentului European, al Consiliului și 
al Comisiei de a urmări principiile 
consacrate în Pilonul european al 
drepturilor sociale în sprijinul creșterii 
durabile și favorabile incluziunii și 
recunoscând importanța unor drepturi și 
standarde internaționale minime ale omului 
și ale lucrătorilor, respectarea unor garanții 
minime ar trebui să fie o condiție pentru ca 
activitățile economice să se califice drept 
durabile din punctul de vedere al mediului. 
Din acest motiv, activitățile economice ar 
trebui să se califice drept durabile din 
punctul de vedere al mediului doar în cazul 
în care sunt efectuate prin respectarea 
Declarației cu privire la principiile și 
drepturile fundamentale la locul de muncă 
și a celor opt convenții de bază ale 
Organizației Internaționale a Muncii 
(„OIM”). Convențiile de bază ale OIM 
definesc drepturile omului și drepturile 
lucrătorilor pe care trebuie să le respecte 
întreprinderile. Mai multe dintre aceste 
standarde internaționale sunt consacrate și 
în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special interzicerea sclaviei și 
a muncii forțate, precum și principiul 

(21) Reamintind angajamentul comun al 
Parlamentului European, al Consiliului și 
al Comisiei de a urmări principiile 
consacrate în Pilonul european al 
drepturilor sociale în sprijinul creșterii 
durabile și favorabile incluziunii și 
recunoscând importanța unor drepturi și 
standarde internaționale minime ale omului 
și ale lucrătorilor, respectarea unor garanții 
minime ar trebui să fie o condiție pentru ca 
activitățile economice să se califice drept 
durabile din punctul de vedere al mediului. 
Din acest motiv, activitățile economice ar 
trebui să se califice drept durabile din 
punctul de vedere al mediului doar în cazul 
în care sunt efectuate prin respectarea 
Declarației cu privire la principiile și 
drepturile fundamentale la locul de muncă 
și a celor opt convenții de bază ale 
Organizației Internaționale a Muncii 
(„OIM”), precum și respectând Carta 
Internațională a Drepturilor Omului, 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, Declarația Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
popoarelor indigene (UNDRIP), 
Convenția ONU privind protecția 
patrimoniului mondial cultural și natural, 
Principiile directoare ale ONU privind 
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nediscriminării. Garanțiile minime 
respective nu aduc atingere aplicării unor 
cerințe mai stricte privind mediul, 
sănătatea, siguranța și durabilitatea socială, 
prevăzute în dreptul Uniunii, după caz.

afacerile și drepturile omului, precum și 
Liniile directoare ale OECD privind 
societățile multinaționale și Principiile 
ONU pentru investiții responsabile. 
Investitorii ar trebui să țină cont și de 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară pentru o conduită responsabilă 
în afaceri (2018). În acest context, 
diligența necesară înseamnă procedurile 
pe care întreprinderile le efectuează 
pentru a identifica, a preveni, a combate 
și a lua în considerare riscurile în materie 
de durabilitate definite în Regulamentul 
(UE) .../... [JO a se introduce trimiterea la 
Regulamentul privind informările 
referitoare la investițiile sustenabile și 
riscurile de sustenabilitate și anexa I la 
acesta]. Convențiile de bază ale OIM 
definesc drepturile omului și drepturile 
lucrătorilor pe care trebuie să le respecte 
întreprinderile. Mai multe dintre aceste 
standarde internaționale sunt consacrate și 
în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special interzicerea sclaviei și 
a muncii forțate, precum și principiul 
nediscriminării. Garanțiile minime 
respective nu aduc atingere aplicării unor 
cerințe mai stricte privind mediul, 
sănătatea, siguranța și durabilitatea socială, 
prevăzute în dreptul Uniunii, după caz.

Or. en



AM\1180394RO.docx PE635.500v01-00

RO Unită în diversitate RO

20.3.2019 A8-0175/108

Amendamentul 108
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) O activitate economică nu ar trebui 
considerată durabilă din punctul de vedere 
al mediului dacă daunele pe care le aduce 
mediului depășesc beneficiile pe care le 
generează. Criteriile tehnice de examinare 
ar trebui să identifice cerințele minime 
necesare pentru a se evita producerea unui 
prejudiciu semnificativ în ceea ce privește 
alte obiective. Atunci când stabilește și 
actualizează criteriile tehnice de 
examinare, Comisia ar trebui să garanteze 
că respectivele criterii sunt întemeiate pe 
dovezi științifice disponibile și sunt 
actualizate periodic. În cazul în care 
evaluarea științifică nu permite 
determinarea riscului cu suficientă 
certitudine, ar trebui să se aplice principiul 
precauției, în conformitate cu articolul 191 
din TFUE.

(24) O activitate economică nu ar trebui 
considerată durabilă din punctul de vedere 
al mediului dacă nu aduce un beneficiu 
net și, de asemenea, ea nu ar trebui să 
prejudicieze semnificativ celelalte 
obiective de mediu. Criteriile tehnice de 
examinare bazate pe indicatori armonizați 
ar trebui să identifice cerințele minime 
necesare pentru a se evita producerea unui 
prejudiciu semnificativ în ceea ce privește 
alte obiective și evaluarea impactului 
negativ. Atunci când stabilește și 
actualizează criteriile tehnice de examinare 
și indicatorii armonizați, Comisia ar trebui 
să garanteze că respectivele criterii și 
indicatori sunt rezonabili, proporționali și 
întemeiați pe dovezi științifice disponibile, 
sunt actualizați regulat și țin seama de 
întregul lanț valoric și de ciclul de viață al 
tehnologiilor. De asemenea, ar trebui să 
se asigure că acestea sunt actualizate 
periodic. În cazul în care evaluarea 
științifică nu permite determinarea riscului 
cu suficientă certitudine, ar trebui să se 
aplice principiul precauției, în conformitate 
cu articolul 191 din TFUE.
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