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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende Europese groene obligaties
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2021)0391),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C9-0311/2021),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 5 november 20211,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van …2,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0000/2021),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De transitie naar een koolstofarme, 
duurzamere, zuinigere, circulaire en 
eerlijke economie is cruciaal om het 
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie op lange termijn en het 
welzijn van haar bevolking te waarborgen. 
In 2016 heeft de Unie de Overeenkomst 
van Parijs31 gesloten. In artikel 2, lid 1, 
punt c), van de Overeenkomst van Parijs 
wordt als doel gesteld de reactie op de 
dreiging van klimaatverandering te 
versterken, onder meer door geldstromen 
in lijn te brengen met een traject naar 
broeikasgasarme emissies en 
klimaatbestendige ontwikkeling.

(1) De transitie naar een koolstofarme, 
duurzame, zuinigere, circulaire en eerlijke 
economie is cruciaal om het 
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie op lange termijn en het 
welzijn van haar bevolking te waarborgen. 
In 2016 heeft de Unie de Overeenkomst 
van Parijs31 gesloten. In artikel 2, lid 1, 
punt c), van de Overeenkomst van Parijs 
wordt als doel gesteld de reactie op de 
dreiging van klimaatverandering te 
versterken, onder meer door geldstromen 
in lijn te brengen met een traject naar 
broeikasgasarme emissies en 
klimaatbestendige ontwikkeling.

__________________ __________________
31 Besluit (EU) 2016/1841 van de Raad van 
5 oktober 2016 betreffende de sluiting, 
namens de Europese Unie, van de 
Overeenkomst van Parijs, die is 
aangenomen in het kader van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (PB L 282, 
19.10.2016, blz. 4).

31 Besluit (EU) 2016/1841 van de Raad van 
5 oktober 2016 betreffende de sluiting, 
namens de Europese Unie, van de 
Overeenkomst van Parijs, die is 
aangenomen in het kader van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (PB L 282, 
19.10.2016, blz. 4).

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In de mededeling van de 
Commissie van 22 november 2016 over 
volgende stappen voor een duurzame 
Europese toekomst worden de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
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(SDG’s) gekoppeld aan het beleidskader 
van de Unie om ervoor te zorgen dat de 
SDG’s in aanmerking worden genomen 
bij alle maatregelen en beleidsinitiatieven 
van de Unie. In zijn conclusies van 
20 juni 2017 heeft de Raad het vaste 
voornemen van de Unie en haar lidstaten 
bevestigd om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) op volledige, samenhangende, 
alomvattende, geïntegreerde en 
doeltreffende wijze en in nauwe 
samenwerking met partners en andere 
belanghebbenden uit te voeren. Het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) weerspiegelen 
de sociale en de milieudimensie ervan.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het investeringsplan voor de 
Europese Green Deal van 14 januari 202032 
stelt de invoering voor van een norm voor 
ecologisch duurzame obligaties waardoor 
duurzame investeringskansen verder 
toenemen en duurzame investeringen 
gemakkelijker te herkennen zijn via een 
duidelijk label. In zijn conclusies van 
december 2020 nodigde de Europese Raad 
de Europese Commissie uit om een 
wetgevingsvoorstel voor een standaard 
voor groene obligaties in te dienen33.

(2) Het investeringsplan voor de 
Europese Green Deal van 14 januari 202032 
stelt de invoering voor van een norm voor 
ecologisch duurzame obligaties waardoor 
duurzame investeringskansen verder 
toenemen en duurzame investeringen 
gemakkelijker te herkennen zijn via een 
duidelijk label. In zijn conclusies van 
december 2020 nodigde de Europese Raad 
de Europese Commissie uit om een 
wetgevingsvoorstel voor een standaard 
voor groene obligaties in te dienen33. In 
zijn resoluties van 29 mei 2018 over 
duurzame financiering33 bis en van 
13 november 2020 over het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa – financiering van de Green 
Deal33 ter heeft het Europees Parlement 
onderstreept dat er een Europese norm 
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voor groene obligaties moet komen.
__________________ __________________
32 COM(2020) 21 final. 32 COM(2020) 21 final.
33 EUCO 22/20. 33 EUCO 22/20.

33 bis PB C 76 van 9.3.2020, blz. 23.
33 ter PB C 415 van 13.10.2021, blz. 22.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Om de klimaat- en 
duurzaamheidsdoelen van de Unie te 
verwezenlijken, moeten de 
kapitaalstromen worden gericht op 
duurzame investeringen. Gelet op de 
omvang van de uitdaging en de kosten die 
verbonden zijn aan niet of te laat 
handelen, moeten het financieel stelsel 
van de Unie en de bijbehorende 
instrumenten geleidelijk worden 
aangepast teneinde de duurzame werking 
van de economie te ondersteunen. 
Daartoe moet duurzame financiering 
gemeengoed worden en moet rekening 
worden gehouden met het 
duurzaamheidseffect van financiële 
producten en diensten. Duurzame 
obligaties stimuleren nieuwe 
investeringen in duurzame economische 
activiteiten en zijn derhalve bij uitstek 
geschikt om de transitie naar een groene 
economie een impuls te geven.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Ecologisch duurzame obligaties 
zijn een van de belangrijkste instrumenten 
voor het financieren van investeringen 
betreffende koolstofarme technologieën, 
energie en grondstoffenefficiëntie, alsmede 
duurzame vervoersinfrastructuur en 
onderzoeksinfrastructuur. Financiële of 
niet-financiële ondernemingen of 
overheden kunnen dergelijke obligaties 
uitgeven. Verschillende initiatieven voor 
ecologisch duurzame obligaties leiden niet 
tot gemeenschappelijke definities van 
ecologisch duurzame economische 
activiteiten. Zo kunnen beleggers niet 
makkelijk nagaan van welke obligaties de 
opbrengsten stroken met of bijdragen tot 
milieudoelstellingen zoals vastgelegd in de 
Overeenkomst van Parijs.

(3) Duurzame obligaties zijn een van 
de belangrijkste instrumenten voor het 
financieren van investeringen betreffende 
koolstofarme technologieën, energie en 
grondstoffenefficiëntie, alsmede duurzame 
vervoersinfrastructuur en 
onderzoeksinfrastructuur. Financiële of 
niet-financiële ondernemingen of 
overheden kunnen dergelijke obligaties 
uitgeven. Verschillende initiatieven voor 
duurzame obligaties leiden niet tot 
gemeenschappelijke definities van 
ecologisch en sociaal duurzame 
economische activiteiten. Zo kunnen 
beleggers niet makkelijk nagaan van welke 
obligaties de opbrengsten stroken met of 
bijdragen tot duurzaamheidsdoelstellingen 
zoals vastgelegd in de Overeenkomst van 
Parijs en de SDG’s.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om te zorgen voor afstemming op 
de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, en gezien de bestaande verschillen 
en het ontbreken van gemeenschappelijke 
regels, is het waarschijnlijk dat de lidstaten 
uiteenlopende maatregelen en 
benaderingen zullen goedkeuren, die een 
rechtstreeks negatief effect zullen hebben 
op de goede werking van de interne markt 
en deze zullen belemmeren, hetgeen 
nadelig is voor uitgevende instellingen van 

(5) Om te zorgen voor afstemming op 
de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs, en gezien de bestaande verschillen 
en het ontbreken van gemeenschappelijke 
regels, is het waarschijnlijk dat de lidstaten 
uiteenlopende maatregelen en 
benaderingen zullen goedkeuren, die een 
rechtstreeks negatief effect zullen hebben 
op de goede werking van de interne markt 
en deze zullen belemmeren, hetgeen 
nadelig is voor uitgevende instellingen van 
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ecologisch duurzame obligaties. De 
parallelle ontwikkeling van 
marktpraktijken op basis van commercieel 
aangestuurde prioriteiten die uiteenlopende 
resultaten opleveren, leidt tot fragmentatie 
van de markt en dreigt de inefficiënties in 
de werking van de interne markt nog te 
verergeren. Uiteenlopende normen en 
marktpraktijken maken het moeilijk om 
verschillende obligaties met elkaar te 
vergelijken, leiden tot ongelijke 
marktomstandigheden voor uitgevende 
instellingen, werpen meer barrières op in 
de interne markt, en kunnen 
beleggingsbeslissingen verstoren.

ecologisch duurzame obligaties. De 
parallelle ontwikkeling van 
marktpraktijken op basis van commercieel 
aangestuurde prioriteiten die uiteenlopende 
resultaten opleveren, leidt tot fragmentatie 
van de markt en dreigt de inefficiënties in 
de werking van de interne markt nog te 
verergeren. Uiteenlopende normen en 
marktpraktijken maken het moeilijk om 
verschillende obligaties met elkaar te 
vergelijken, leiden tot ongelijke 
marktomstandigheden voor uitgevende 
instellingen, werpen meer barrières op in 
de interne markt, brengen een risico op 
greenwashing met zich mee en kunnen 
beleggingsbeslissingen verstoren.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het ontbreken van geharmoniseerde 
voorschriften voor de procedures die 
worden gebruikt door externe 
toetsingsinstanties om ecologisch 
duurzame obligaties te toetsen, en de 
uiteenlopende definities van ecologisch 
duurzame activiteiten maken het voor 
beleggers almaar moeilijker om obligaties 
op de hele interne markt doeltreffend met 
elkaar te vergelijken wat hun 
milieudoelstellingen betreft. De markt 
voor groene obligaties is inherent 
internationaal, met deelnemers die 
grensoverschrijdend obligaties verhandelen 
en gebruikmaken van externe 
toetsingsdiensten van derde aanbieders 
over de grenzen heen. Optreden op het 
niveau van de Unie kan het risico op 
fragmentatie van de interne markt voor 
ecologisch duurzame obligaties en 
daarmee verband houdende externe 

(6) Het ontbreken van geharmoniseerde 
voorschriften voor de procedures die 
worden gebruikt door externe 
toetsingsinstanties om duurzame obligaties 
te toetsen, en de uiteenlopende definities 
van duurzame activiteiten maken het voor 
beleggers almaar moeilijker om obligaties 
op de hele interne markt doeltreffend met 
elkaar te vergelijken wat hun 
duurzaamheidsdoelstellingen betreft. De 
markt voor duurzame obligaties is inherent 
internationaal, met deelnemers die 
grensoverschrijdend obligaties verhandelen 
en gebruikmaken van externe 
toetsingsdiensten van derde aanbieders 
over de grenzen heen. Optreden op het 
niveau van de Unie kan het risico op 
fragmentatie van de interne markt voor 
duurzame obligaties en daarmee verband 
houdende externe toetsingsdiensten 
verminderen, en waarborgen dat op de 
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toetsingsdiensten verminderen, en 
waarborgen dat op de markt voor 
dergelijke obligaties 
Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad34 wordt 
toegepast.

markt voor dergelijke obligaties 
Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad34 wordt 
toegepast.

__________________ __________________
34 Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 juni 
2020 betreffende de totstandbrenging van 
een kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2019/2088 (PB L 198 
van 22.6.2020, blz. 13).

34 Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 juni 
2020 betreffende de totstandbrenging van 
een kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2019/2088 (PB L 198 
van 22.6.2020, blz. 13).

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Om de verschillende uitgiften van 
duurzame obligaties makkelijker met 
elkaar te kunnen vergelijken en 
standaardisering van de 
gegevensverzameling met betrekking tot 
groene obligaties te bevorderen, moeten er 
transparantievereisten gelden voor alle 
obligaties die in de Unie als duurzaam op 
de markt worden gebracht. Om de 
bescherming van beleggers te bevorderen 
en greenwashing van als duurzaam op de 
markt gebrachte obligaties te voorkomen, 
moet de informatie die met betrekking tot 
die obligaties wordt gepubliceerd, in 
dezelfde mate extern worden geverifieerd 
als de informatie over Europese groene 
obligaties.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Gezien de gezamenlijke toezegging 
van het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie tot het nastreven van de 
beginselen die in de Europese pijler van 
sociale rechten zijn verankerd ter 
ondersteuning van duurzame en 
inclusieve groei, en gezien het belang van 
internationale minimumnormen inzake 
mensenrechten en arbeidsrechten, vat de 
Unie duurzaamheid, met inbegrip van de 
ecologische, sociale en 
governanceaspecten, in ruime zin op. In 
deze context, en overeenkomstig de 
definitie van duurzame belegging van 
Verordening (EU) 2019/2088 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis, 
mogen ecologisch duurzame activiteiten 
niet ten koste gaan van doelstellingen 
inzake sociale duurzaamheid. Ecologisch 
duurzame obligaties moeten derhalve 
voldoen aan het in 
Verordening (EU) 2019/2088 bedoelde 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” en 
rekening houden met de op grond van die 
verordening vastgestelde technische 
reguleringsnormen die dat beginsel nader 
omschrijven. In dit verband moeten de 
activiteiten onder meer worden afgestemd 
op de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de 
leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten, met 
inbegrip van de verklaring van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
betreffende de fundamentele principes en 
rechten op het werk, de acht 
fundamentele verdragen van de IAO en 
het Internationaal Statuut van de Rechten 
van de Mens. De fundamentele verdragen 
van de IAO omschrijven de 
mensenrechten en arbeidsrechten die 
ondernemingen in acht moeten nemen. 



PR\1244367NL.docx 13/111 PE700.638v01-00

NL

Diverse van die internationale normen 
zijn verankerd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name het verbod op slavernij en 
dwangarbeid en het non-
discriminatiebeginsel.
__________________
1 bis Verordening (EU) 2019/2088 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 november 2019 betreffende 
informatieverschaffing over 
duurzaamheid in de 
financiëledienstensector (PB L 317 van 
9.12.2019, blz. 1).

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De opbrengsten van Europese 
groene obligaties moeten worden gebruikt 
om economische activiteiten te financieren 
die een blijvend positief effect op het 
milieu hebben. Een dergelijk blijvend 
positief effect kan op verschillende 
manieren worden bereikt. Aangezien vaste 
activa langetermijnactiva zijn, is een eerste 
manier om de opbrengsten van dergelijke 
Europese groene obligaties te gebruiken, 
de financiering van materiële of 
immateriële vaste activa, op voorwaarde 
dat deze vaste activa betrekking hebben op 
economische activiteiten die voldoen aan 
de vereisten voor ecologisch duurzame 
activiteiten als bepaald in artikel 3 van 
Verordening (EU) 2020/852 
(“taxonomievereisten”). Aangezien 
financiële activa kunnen worden gebruikt 
voor de financiering van economische 
activiteiten met een blijvend positief effect 
op het milieu, is een tweede manier om die 

(9) De opbrengsten van Europese 
groene obligaties moeten worden gebruikt 
om duurzame economische activiteiten te 
financieren die een blijvend positief effect 
op het milieu hebben. Een dergelijk 
blijvend positief effect kan op 
verschillende manieren worden bereikt. 
Aangezien vaste activa langetermijnactiva 
zijn, is een eerste manier om de 
opbrengsten van dergelijke Europese 
groene obligaties te gebruiken, de 
financiering van materiële of immateriële 
vaste activa, op voorwaarde dat deze vaste 
activa betrekking hebben op economische 
activiteiten die voldoen aan de vereisten 
voor ecologisch duurzame activiteiten als 
bepaald in artikel 3 van 
Verordening (EU) 2020/852 
(“taxonomievereisten”). Aangezien 
financiële activa kunnen worden gebruikt 
voor de financiering van economische 
activiteiten met een blijvend positief effect 
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opbrengsten te gebruiken de financiering 
van financiële activa, op voorwaarde dat de 
opbrengsten van deze financiële activa 
worden toegerekend aan economische 
activiteiten die voldoen aan de 
taxonomievereisten. Aangezien de activa 
van huishoudens ook een positief 
langetermijneffect op het milieu kunnen 
hebben, moeten deze financiële activa ook 
de activa van huishoudens omvatten. 
Aangezien kapitaaluitgaven en bepaalde 
bedrijfsuitgaven kunnen worden gebruikt 
om vaste activa te verwerven, te upgraden 
of in stand te houden, is een derde manier 
om de opbrengsten te gebruiken de 
financiering van kapitaaluitgaven en 
bedrijfsuitgaven die verband houden met 
economische activiteiten die voldoen aan 
de taxonomievereisten of eraan zullen 
voldoen binnen een redelijk korte periode 
na de uitgifte van de betrokken obligatie, 
die kan worden verlengd indien de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
economische activiteiten en investeringen 
dit rechtvaardigen. Om deze redenen 
moeten de kapitaal- en bedrijfsuitgaven 
ook de uitgaven van huishoudens 
omvatten.

op het milieu, is een tweede manier om die 
opbrengsten te gebruiken de financiering 
van financiële activa, op voorwaarde dat de 
opbrengsten van deze financiële activa 
worden toegerekend aan economische 
activiteiten die voldoen aan de 
taxonomievereisten. Aangezien de activa 
van huishoudens ook een positief 
langetermijneffect op het milieu kunnen 
hebben, moeten deze financiële activa ook 
de activa van huishoudens omvatten. 
Aangezien kapitaaluitgaven en bepaalde 
bedrijfsuitgaven kunnen worden gebruikt 
om vaste activa te verwerven, te upgraden 
of in stand te houden, is een derde manier 
om de opbrengsten te gebruiken de 
financiering van kapitaaluitgaven en 
bedrijfsuitgaven die verband houden met 
economische activiteiten die voldoen aan 
de taxonomievereisten of eraan zullen 
voldoen binnen een redelijk korte periode 
na de uitgifte van de betrokken obligatie, 
die kan worden verlengd indien de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
economische activiteiten en investeringen 
dit rechtvaardigen. Om deze redenen 
moeten de kapitaal- en bedrijfsuitgaven 
ook de uitgaven van huishoudens 
omvatten.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In artikel 10, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 wordt een 
onderscheid gemaakt tussen ecologisch 
duurzame activiteiten en economische 
transitieactiviteiten waarvoor er geen 
technologisch en economisch haalbaar 
koolstofarm alternatief bestaat. Dat 
onderscheid moet ook worden gemaakt 
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wat betreft duurzame obligaties, en er 
moet volledige openheid worden geboden 
over het percentage van de 
obligatieopbrengsten dat wordt 
toegewezen aan transitieactiviteiten.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Met deze verordening wordt 
beoogd een gouden standaard voor groene 
obligaties te creëren. Derhalve mag zij de 
huidige beste marktpraktijken niet 
ondermijnen. Overeenkomstig de huidige 
marktpraktijk worden de opbrengsten van 
groene obligaties niet toegewezen aan 
uitgaven met betrekking tot de productie 
van gas of kernenergie. Als zodanig 
mogen Europese groene obligaties niet 
worden gebruikt voor de financiering van 
activiteiten waarbij elektriciteit wordt 
opgewekt met behulp van kernenergie of 
aardgas.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Overheden zijn vaak uitgevende 
instellingen van ecologisch duurzame 
obligaties en moeten dus ook de 
mogelijkheid krijgen om “Europese groene 
obligaties” uit te geven, als tenminste de 
opbrengsten van die obligaties worden 

(10) Overheden zijn vaak uitgevende 
instellingen van ecologisch duurzame 
obligaties en moeten dus ook de 
mogelijkheid krijgen om “Europese groene 
obligaties” uit te geven, als tenminste de 
opbrengsten van die obligaties worden 
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gebruikt ter financiering van activa of 
uitgaven die voldoen aan de 
taxonomievereisten of eraan zullen 
voldoen binnen een redelijk korte periode 
na de uitgifte van de betrokken obligatie, 
die kan worden verlengd indien de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
economische activiteiten en investeringen 
dit rechtvaardigen.

gebruikt ter financiering van activa of 
uitgaven die voldoen aan de 
taxonomievereisten of eraan zullen 
voldoen binnen een redelijk korte periode 
na de uitgifte van de betrokken obligatie, 
die kan worden verlengd indien de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
economische activiteiten en investeringen 
dit rechtvaardigen. Groene 
overheidsinvesteringen kunnen worden 
gestimuleerd door schulden en tekorten 
uit te geven in de vorm van Europese 
groene obligaties en door een gunstige 
behandeling in het kader van de 
budgettaire governance van de Unie.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De instellingen en organen 
van de Unie moeten zich bij het nastreven 
van duurzaamheidsdoelstellingen houden 
aan de normen van de Unie, met inbegrip 
van die welke zijn vastgesteld bij 
Verordening (EU) 2020/852. Zij moeten 
derhalve de Europese norm voor groene 
obligaties toepassen bij iedere uitgifte van 
een obligatie waarvan de opbrengsten 
worden gebruikt en die 
milieuduurzaamheid als doelstelling 
heeft. Als wereldwijd toonaangevende 
instelling die groene obligaties uitgeeft, 
heeft de Europese Investeringsbank reeds 
toegezegd haar programma van groene 
obligaties af te stemmen op de Europese 
norm voor groene obligaties.

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Artikel 4 van 
Verordening (EU) 2020/852 bepaalt dat de 
lidstaten en de Unie de criteria van 
artikel 3 van die Verordening moeten 
hanteren om te bepalen of een 
economische activiteit als ecologisch 
duurzaam kan worden aangemerkt met het 
oog op maatregelen tot vaststelling van 
voorschriften voor 
financiëlemarktdeelnemers of uitgevende 
instellingen ten aanzien van financiële 
producten of bedrijfsobligaties die als 
ecologisch duurzaam beschikbaar worden 
gesteld. Het is daarom logisch dat de in 
artikel 3, punt d), van 
Verordening (EU) 2020/852 bedoelde 
technische screeningcriteria bepalen welke 
vaste activa, uitgaven en financiële activa 
kunnen worden gefinancierd met de 
opbrengst van Europese groene obligaties. 
Gezien de verwachte technologische 
vooruitgang op het gebied van ecologische 
duurzaamheid zullen de overeenkomstig 
artikel 10, lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 12, 
lid 2, artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, of 
artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 goedgekeurde 
gedelegeerde handelingen wellicht 
mettertijd worden herzien en gewijzigd. 
Afgezien van dergelijke wijzigingen 
moeten uitgevende instellingen en 
beleggers rechtszekerheid krijgen en moet 
worden voorkomen dat wijzigingen in de 
technische screeningcriteria een negatief 
effect hebben op de prijs van reeds 
uitgegeven Europese groene obligaties; 
daarom moeten uitgevende instellingen de 
mogelijkheid hebben om de geldende 
technische screeningcriteria toe te passen 
vanaf het tijdstip van uitgifte van de 
Europese groene obligatie bij het toewijzen 
van de opbrengsten van dergelijke 

(11) Artikel 4 van 
Verordening (EU) 2020/852 bepaalt dat de 
lidstaten en de Unie de criteria van 
artikel 3 van die Verordening moeten 
hanteren om te bepalen of een 
economische activiteit als ecologisch 
duurzaam kan worden aangemerkt met het 
oog op maatregelen tot vaststelling van 
voorschriften voor 
financiëlemarktdeelnemers of uitgevende 
instellingen ten aanzien van financiële 
producten of bedrijfsobligaties die als 
ecologisch duurzaam beschikbaar worden 
gesteld. Het is daarom logisch dat de in 
artikel 3, punt d), van 
Verordening (EU) 2020/852 bedoelde 
technische screeningcriteria bepalen welke 
vaste activa, uitgaven en financiële activa 
kunnen worden gefinancierd met de 
opbrengst van Europese groene obligaties. 
Gezien de verwachte technologische 
vooruitgang op het gebied van ecologische 
duurzaamheid zullen de overeenkomstig 
artikel 10, lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 12, 
lid 2, artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, of 
artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 goedgekeurde 
gedelegeerde handelingen wellicht 
mettertijd worden herzien en gewijzigd. 
Afgezien van dergelijke wijzigingen 
moeten uitgevende instellingen en 
beleggers rechtszekerheid krijgen en moet 
worden voorkomen dat wijzigingen in de 
technische screeningcriteria een negatief 
effect hebben op de prijs van reeds 
uitgegeven Europese groene obligaties; 
daarom moeten uitgevende instellingen de 
mogelijkheid hebben om de geldende 
technische screeningcriteria toe te passen 
vanaf het tijdstip van uitgifte van de 
Europese groene obligatie bij het toewijzen 
van de opbrengsten van dergelijke 
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obligaties aan in aanmerking komende 
vaste activa of uitgaven, tot de vervaldag 
van de obligatie. Om voor rechtszekerheid 
te zorgen voor Europese groene obligaties 
waarvan de opbrengsten aan financiële 
activa worden toegewezen, moet worden 
verduidelijkt dat de onderliggende 
economische activiteiten die met die 
financiële activa worden gefinancierd, 
moeten voldoen aan de technische 
screeningcriteria die van toepassing waren 
op het moment dat de financiële activa 
werden gecreëerd. Als de betrokken 
gedelegeerde handelingen zijn gewijzigd, 
moet de uitgevende instelling de 
opbrengsten toewijzen door de gewijzigde 
gedelegeerde handelingen binnen vijf jaar 
toe te passen.

obligaties aan in aanmerking komende 
vaste activa of uitgaven, tot de vervaldag 
van de obligatie. Om voor rechtszekerheid 
te zorgen voor Europese groene obligaties 
waarvan de opbrengsten aan financiële 
activa worden toegewezen, moet worden 
verduidelijkt dat de onderliggende 
economische activiteiten die met die 
financiële activa worden gefinancierd, 
moeten voldoen aan de technische 
screeningcriteria die van toepassing waren 
op het moment dat de financiële activa 
werden gecreëerd. Als de betrokken 
gedelegeerde handelingen zijn gewijzigd, 
moet de uitgevende instelling de 
opbrengsten toewijzen door de gewijzigde 
gedelegeerde handelingen binnen vijf jaar 
toe te passen. Reeds toegewezen 
obligatieopbrengsten hoeven niet opnieuw 
te worden toegewezen na een wijziging 
van de gedelegeerde handelingen.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Uitgevende instellingen van 
Europese groene obligaties moeten 
dergelijke obligaties gebruiken in het 
kader van hun algemene 
duurzaamheidsstrategie. Als zodanig 
moeten zij zich houden aan bepaalde 
duurzaamheidsvereisten op 
entiteitsniveau. Dit omvat de naleving van 
het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” 
als bedoeld in 
Verordening (EU) 2019/2088, door bij 
investeringsbeslissingen rekening te 
houden met de belangrijkste negatieve 
effecten, en door te zorgen voor 
afstemming op de minimumgaranties als 
bedoeld in artikel 18 van 
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Verordening (EU) 2020/852. Uitgevende 
instellingen mogen ook niet betrokken 
zijn bij belastingontwijkingspraktijken via 
landen die op de EU-lijst staan van 
jurisdicties die niet-coöperatief zijn op 
belastinggebied.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Europese groene obligaties 
hebben als doel bedrijven te helpen in de 
transitie naar duurzaamheid. Als zodanig 
mogen Europese groene obligaties alleen 
worden gebruikt door ondernemingen met 
een geloofwaardige koers op weg naar 
duurzaamheid en die zich houden aan de 
Overeenkomst van Parijs, aan 
Verordening (EU) 2021/1119 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis 
(“Europese klimaatwet”) en aan het 
scenario van een netto-opwarming van de 
aarde met 1,5 °C. Derhalve moeten 
uitgevende instellingen van Europese 
groene obligaties een transitieplan 
opstellen waarin zij aangeven hoe zij zich 
zullen houden aan een scenario waarbij 
de aarde met 1,5 °C opwarmt en tegen 
2050 klimaatneutraal zullen zijn.
__________________
1 bis Verordening (EU) 2021/1119 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 juni 2021 tot vaststelling van een kader 
voor de verwezenlijking van 
klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 401/2009 en 
Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese 
klimaatwet”) ( PB L 243 van 9.7.2021, 
blz. 1).
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Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Beleggers moeten alle informatie 
krijgen die nodig is om het milieueffect 
van Europese groene obligaties te 
beoordelen en deze obligaties met elkaar te 
vergelijken. Daartoe moeten specifieke en 
gestandaardiseerde informatievereisten 
worden vastgesteld die zorgen voor 
transparantie over hoe de uitgevende 
instelling van plan is de opbrengsten van 
de obligatie aan in aanmerking komende 
vaste activa, uitgaven en financiële activa 
toe te wijzen en hoe deze opbrengsten 
daadwerkelijk zijn toegewezen. Dergelijke 
transparantie kan het best worden bereikt 
door factsheets over groene obligaties en 
jaarlijkse allocatierapporten. Om Europese 
groene obligaties makkelijker 
vergelijkbaar en de nodige informatie beter 
vindbaar te maken, zijn templates voor de 
openbaarmaking van dergelijke informatie 
nodig.

(13) Beleggers moeten alle informatie 
krijgen die nodig is om het milieueffect 
van duurzame obligaties te beoordelen en 
deze obligaties met elkaar te vergelijken. 
Daartoe moeten specifieke en 
gestandaardiseerde informatievereisten 
worden vastgesteld die zorgen voor 
transparantie over hoe de uitgevende 
instelling van plan is de opbrengsten van 
de obligatie aan in aanmerking komende 
vaste activa, uitgaven en financiële activa 
toe te wijzen en hoe deze opbrengsten 
daadwerkelijk zijn toegewezen. Dit moet 
ook gebeuren voor duurzame obligaties 
waarvan de opbrengsten niet worden 
toegewezen aan specifieke economische 
activiteiten, maar worden gekoppeld aan 
de algemene duurzaamheidsprestaties van 
een onderneming. Dergelijke transparantie 
kan het best worden bereikt door factsheets 
over Europese duurzame obligaties en 
jaarlijkse allocatierapporten. Om 
duurzame obligaties makkelijker 
vergelijkbaar en de nodige informatie beter 
vindbaar te maken, zijn templates voor de 
openbaarmaking van dergelijke informatie 
nodig.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Beleggers moeten kunnen 
profiteren van kosteneffectieve toegang tot 
betrouwbare informatie over Europese 
groene obligaties. Uitgevende instellingen 
van Europese groene obligaties moeten 
daarom externe toetsingsinstanties 
contracteren om een toetsing vóór uitgifte 
uit te voeren van de factsheet voor 
Europese groene obligaties, en een 
toetsing na uitgifte van de jaarlijkse 
allocatierapporten voor Europese groene 
obligaties.

(14) Beleggers moeten kunnen 
profiteren van kosteneffectieve toegang tot 
betrouwbare informatie over duurzame 
obligaties. Uitgevende instellingen van 
duurzame obligaties moeten daarom 
externe toetsingsinstanties contracteren om 
een toetsing vóór uitgifte uit te voeren van 
de factsheet voor duurzame obligaties, en 
een toetsing na uitgifte van de jaarlijkse 
allocatierapporten voor duurzame 
obligaties.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Uitgevende instellingen van 
Europese groene obligaties moeten hun 
verplichtingen aan beleggers nakomen en 
de opbrengsten van hun obligaties binnen 
een redelijkerwijs beperkte termijn na 
uitgifte toewijzen. Tegelijkertijd mogen 
uitgevende instellingen niet worden 
gestraft voor het toewijzen van 
obligatieopbrengsten aan economische 
activiteiten die nog niet aan de 
taxonomievereisten voldoen maar er 
binnen de periode van vijf jaar (of de 
verlengde periode van tien jaar) wel aan 
zullen voldoen. Uitgevende instellingen 
moeten in ieder geval alle opbrengsten van 
hun Europese groene obligaties toewijzen 
vóór de vervaldag van elke obligatie.

(15) Uitgevende instellingen van 
Europese groene obligaties moeten hun 
verplichtingen aan beleggers nakomen en 
de opbrengsten van hun obligaties binnen 
een redelijkerwijs beperkte termijn na 
uitgifte toewijzen. Tegelijkertijd mogen 
uitgevende instellingen niet worden 
gestraft voor het toewijzen van 
obligatieopbrengsten aan economische 
activiteiten die nog niet aan de 
taxonomievereisten voldoen maar er 
binnen de periode van vijf jaar (of de 
verlengde periode van tien jaar) wel aan 
zullen voldoen. In dat geval moeten 
uitgevende instellingen een plan voor de 
afstemming op de taxonomie opstellen 
waarin zij uiteenzetten wanneer die 
activiteiten aan de taxonomievereisten 
zullen voldoen en hoe de afstemming zal 
worden gewaarborgd. In de plannen voor 
de afstemming op de taxonomie moeten 
jaarlijkse tussenstappen worden 
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opgenomen die door een externe 
toetsingsinstantie moeten worden 
geverifieerd. Uitgevende instellingen 
moeten in ieder geval alle opbrengsten van 
hun Europese groene obligaties toewijzen 
vóór de vervaldag van elke obligatie.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De ESMA moet worden 
belast met de opstelling van ontwerpen 
van technische reguleringsnormen 
teneinde de vorm en de inhoud van de 
plannen voor de afstemming op de 
taxonomie nader te bepalen. Aan de 
Commissie moet de bevoegdheid worden 
verleend deze technische 
reguleringsnormen vast te stellen door 
middel van een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 290 VWEU en 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en 
met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis.
__________________
1 bis Verordening (EU) nr. 1095/2010 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 tot oprichting van een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Autoriteit voor effecten en 
markten), tot wijziging van 
Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking 
van Besluit 2009/77/EG van de 
Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, 
blz. 84). 

Or. en
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Bepaalde financiële ondernemingen 
met een portefeuille Europese groene 
obligaties zijn mogelijk niet in staat om 
voor elke Europese groene obligatie te 
identificeren aan welke verschillende 
financiële activa de opbrengsten van die 
obligatie zijn toegewezen. Dit is het gevolg 
van een discrepantie tussen enerzijds de 
looptijd en het financieringsvolume van 
deze obligaties en anderzijds de looptijd en 
het volume van de financiële activa op de 
balans van de financiële onderneming. In 
dergelijke gevallen moet van financiële 
ondernemingen worden verlangd dat zij de 
toewijzing van de totale opbrengsten van 
hun portefeuille Europese groene 
obligaties aan een portefeuille van 
ecologisch duurzame financiële activa op 
de balans van de onderneming 
bekendmaken. Deze financiële 
ondernemingen moeten vervolgens in 
jaarlijkse allocatierapporten aantonen dat 
de gerelateerde ecologisch duurzame 
financiële activa voldeden aan de 
taxonomievereisten op het moment dat zij 
werden gecreëerd. Om te garanderen dat 
alle opbrengsten van Europese groene 
obligaties worden toegewezen aan 
ecologisch duurzame economische 
activiteiten, moet de financiële 
onderneming ook aantonen dat het bedrag 
van die ecologisch duurzame activiteiten 
groter is dan of gelijk is aan het bedrag aan 
Europese groene obligaties die nog niet 
zijn vervallen. Om ervoor te zorgen dat de 
verstrekte informatie volledig en actueel 
blijft, moet een externe toetsingsinstantie 
de jaarlijkse allocatierapporten ieder jaar 
toetsen. Die externe toetsingsinstantie moet 
zich met name richten op de financiële 
activa die niet op de balans van de 
uitgevende instelling stonden in het 

(17) Bepaalde financiële ondernemingen 
met een portefeuille duurzame obligaties 
zijn mogelijk niet in staat om voor elke 
duurzame obligatie te identificeren aan 
welke verschillende financiële activa de 
opbrengsten van die obligatie zijn 
toegewezen. Dit is het gevolg van een 
discrepantie tussen enerzijds de looptijd en 
het financieringsvolume van deze 
obligaties en anderzijds de looptijd en het 
volume van de financiële activa op de 
balans van de financiële onderneming. In 
dergelijke gevallen moet van financiële 
ondernemingen worden verlangd dat zij de 
toewijzing van de totale opbrengsten van 
hun portefeuille duurzame obligaties aan 
een portefeuille van duurzame financiële 
activa op de balans van de onderneming 
bekendmaken. Deze financiële 
ondernemingen moeten voorts in jaarlijkse 
allocatierapporten aantonen in welke mate 
de gerelateerde ecologisch duurzame 
financiële activa voldeden aan de 
taxonomievereisten op het moment dat zij 
werden gecreëerd. In het geval van 
Europese groene obligaties moet sprake 
zijn van volledige afstemming. Om te 
garanderen dat alle opbrengsten van 
Europese groene obligaties worden 
toegewezen aan ecologisch duurzame 
economische activiteiten, moet de 
financiële onderneming ook aantonen dat 
het bedrag van die ecologisch duurzame 
activiteiten groter is dan of gelijk is aan het 
bedrag aan Europese groene obligaties die 
nog niet zijn vervallen. Om ervoor te 
zorgen dat de verstrekte informatie 
volledig en actueel blijft, moet een externe 
toetsingsinstantie de jaarlijkse 
allocatierapporten ieder jaar toetsen. Die 
externe toetsingsinstantie moet zich met 
name richten op de financiële activa die 
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allocatierapport van het voorgaande jaar. niet op de balans van de uitgevende 
instelling stonden in het allocatierapport 
van het voorgaande jaar.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de transparantie te verbeteren 
moeten uitgevende instellingen ook het 
milieueffect van hun obligaties 
bekendmaken door middel van de 
publicatie van impactrapporten, die ten 
minste eenmaal tijdens de looptijd van de 
obligatie moeten worden gepubliceerd. Om 
beleggers alle informatie te verstrekken die 
relevant is om het milieueffect van de 
Europese groene obligaties te kunnen 
beoordelen, moeten de impactrapporten 
duidelijk de maatstaven, methodologieën 
en aannames beschrijven die bij de 
beoordeling van de milieueffecten zijn 
toegepast. Om Europese groene obligaties 
makkelijker vergelijkbaar en de nodige 
informatie beter vindbaar te maken, zijn 
templates voor de openbaarmaking van 
dergelijke informatie nodig.

(18) Om de transparantie te verbeteren 
moeten uitgevende instellingen ook het 
duurzaamheidseffect van hun obligaties 
bekendmaken door middel van de 
publicatie van impactrapporten, die ten 
minste eenmaal tijdens de looptijd van de 
obligatie moeten worden gepubliceerd. Om 
beleggers alle informatie te verstrekken die 
relevant is om het milieu- en het sociale 
effect van de duurzame obligaties te 
kunnen beoordelen, moeten de 
impactrapporten duidelijk de maatstaven, 
methodologieën en aannames beschrijven 
die bij de beoordeling van de milieu- en de 
sociale effecten zijn toegepast. De 
impactrapporten moeten ook een schets 
van het transitieplan van de uitgevende 
instelling omvatten. Om duurzame 
obligaties makkelijker vergelijkbaar en de 
nodige informatie beter vindbaar te maken, 
zijn templates voor de openbaarmaking van 
dergelijke informatie nodig. Om te zorgen 
voor nauwkeurige impactrapporten en 
beleggers te beschermen tegen 
greenwashing, moet de nauwkeurigheid 
van de impactrapporten worden 
onderworpen aan een externe toetsing.

Or. en
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de efficiëntie op de markt voor 
Europese groene obligaties te waarborgen, 
moeten uitgevende instellingen op hun 
website alle details bekendmaken over de 
Europese groene obligaties die zij 
uitgeven. Om de betrouwbaarheid van de 
informatie en het beleggersvertrouwen te 
waarborgen, moeten zij ook de toetsing 
vóór en de toetsing na uitgifte 
bekendmaken.

(20) Om de efficiëntie op de markt voor 
duurzame obligaties te waarborgen, 
moeten uitgevende instellingen op hun 
website alle details bekendmaken over de 
duurzame obligaties die zij uitgeven. Om 
de betrouwbaarheid van de informatie en 
het beleggersvertrouwen te waarborgen, 
moeten zij ook de toetsing vóór, de 
toetsing na uitgifte en het 
duurzaamheidsimpactrapport 
bekendmaken.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om de transparantie over de wijze 
waarop externe toetsingsinstanties tot hun 
conclusies komen, te verbeteren, om te 
waarborgen dat externe toetsingsinstanties 
beschikken over voldoende kwalificaties, 
beroepservaring en onafhankelijkheid, om 
het risico op mogelijke belangenconflicten 
te beperken en op die manier te zorgen 
voor passende bescherming voor beleggers, 
mogen uitgevende instellingen van 
Europese groene obligaties alleen 
gebruikmaken van externe 
toetsingsinstanties die - ook als zij uit 
derde landen komen - geregistreerd zijn en 
onderworpen zijn aan permanent toezicht 
door de Europese Autoriteit voor effecten 
en markten (ESMA).

(21) Om de transparantie over de wijze 
waarop externe toetsingsinstanties tot hun 
conclusies komen, te verbeteren, om te 
waarborgen dat externe toetsingsinstanties 
beschikken over voldoende kwalificaties, 
beroepservaring en onafhankelijkheid, om 
het risico op mogelijke belangenconflicten 
te beperken en op die manier te zorgen 
voor passende bescherming voor beleggers, 
mogen uitgevende instellingen van 
duurzame obligaties alleen gebruikmaken 
van externe toetsingsinstanties die – ook 
als zij uit derde landen komen – 
geregistreerd zijn en onderworpen zijn aan 
permanent toezicht door de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
(ESMA).

Or. en
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om de onafhankelijkheid van de 
externe toetsingsinstanties te waarborgen, 
moeten die instanties situaties waarin 
sprake is van belangenconflicten, 
voorkomen, en deze conflicten adequaat 
beheren wanneer zij onvermijdelijk zijn. 
Externe toetsingsinstanties moeten 
belangenconflicten daarom tijdig openbaar 
maken. Zij moeten ook een register 
bijhouden van alle significante 
bedreigingen voor hun onafhankelijkheid, 
voor die van hun werknemers en die van 
andere personen die betrokken zijn bij het 
externe toetsingsproces. Zij moeten ook 
een register bijhouden van alle 
veiligheidsmaatregelen die zijn genomen 
om die bedreigingen te beperken.

(24) Om de onafhankelijkheid van de 
externe toetsingsinstanties te waarborgen, 
moeten die instanties voldoen aan de 
organisatorische vereisten en 
gedragsregels om situaties waarin sprake is 
van belangenconflicten, te beperken en te 
voorkomen, en deze conflicten adequaat 
beheren wanneer zij onvermijdelijk zijn. 
Externe toetsingsinstanties moeten 
belangenconflicten daarom tijdig openbaar 
maken. Zij moeten ook een register 
bijhouden van alle significante 
bedreigingen voor hun onafhankelijkheid, 
voor die van hun werknemers en die van 
andere personen die betrokken zijn bij het 
externe toetsingsproces. Zij moeten ook 
een register bijhouden van alle 
veiligheidsmaatregelen die zijn genomen 
om die bedreigingen te beperken.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) De ESMA moet worden 
belast met de opstelling van ontwerpen 
van technische reguleringsnormen 
teneinde de vereisten voor externe 
toetsingsinstanties nader te specificeren 
ter voorkoming van belangenconflicten. 
Zij moeten deze normen ontwikkelen naar 
aanleiding van marktontwikkelingen die 
risico’s van belangenconflicten inhouden, 
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of naar aanleiding van ontstane 
belangenconflicten. Aan de Commissie 
moet de bevoegdheid worden verleend 
deze technische reguleringsnormen vast te 
stellen door middel van een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig 
artikel 290 VWEU en overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Uitgevende instellingen van 
Europese groene obligaties kunnen 
toegang zoeken tot de diensten van externe 
toetsingsinstanties uit derde landen. Er 
moet dus een regeling voor externe 
toetsingsinstanties uit derde landen worden 
vastgesteld op basis van een 
gelijkwaardigheidsbeoordeling, erkenning 
of bekrachtiging op grond waarvan externe 
toetsingsinstanties van derde landen 
diensten voor externe toetsing kunnen 
verlenen.

(28) Uitgevende instellingen van 
duurzame obligaties kunnen toegang 
zoeken tot de diensten van externe 
toetsingsinstanties uit derde landen. Er 
moet dus een regeling voor externe 
toetsingsinstanties uit derde landen worden 
vastgesteld op basis van een 
gelijkwaardigheidsbeoordeling, erkenning 
of bekrachtiging op grond waarvan externe 
toetsingsinstanties van derde landen 
diensten voor externe toetsing kunnen 
verlenen.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om het verlenen van diensten door 
externe toetsingsinstanties uit derde landen 
aan uitgevende instellingen van Europese 
groene obligaties te vergemakkelijken, 

(30) Om het verlenen van diensten door 
externe toetsingsinstanties uit derde landen 
aan uitgevende instellingen van duurzame 
obligaties te vergemakkelijken, moet een 
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moet een bekrachtigingsregeling worden 
vastgesteld waardoor in de Unie gevestigde 
geregistreerde externe toetsingsinstanties 
onder bepaalde voorwaarden diensten 
kunnen bekrachtigen die worden verleend 
door een externe toetsingsinstantie uit een 
derde land. Een externe toetsingsinstantie 
die door een externe toetsingsinstantie uit 
een derde land aangeboden diensten heeft 
bekrachtigd, blijft volledig 
verantwoordelijk voor die bekrachtigde 
diensten en moet ervoor zorgen dat die 
externe toetsingsinstantie uit een derde 
land de verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening naleeft.

bekrachtigingsregeling worden vastgesteld 
waardoor in de Unie gevestigde 
geregistreerde externe toetsingsinstanties 
onder bepaalde voorwaarden diensten 
kunnen bekrachtigen die worden verleend 
door een externe toetsingsinstantie uit een 
derde land. Een externe toetsingsinstantie 
die door een externe toetsingsinstantie uit 
een derde land aangeboden diensten heeft 
bekrachtigd, blijft volledig 
verantwoordelijk voor die bekrachtigde 
diensten en moet ervoor zorgen dat die 
externe toetsingsinstantie uit een derde 
land de verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening naleeft.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om de externe toetsingsinstanties 
aan te moedigen hun diensten te verlenen 
aan uitgevende instellingen van Europese 
groene obligaties zodra deze verordening 
in werking treedt, bevat deze verordening 
een overgangsregeling voor de eerste 
30 maanden na de inwerkingtreding ervan.

(36) Om de externe toetsingsinstanties 
aan te moedigen hun diensten te verlenen 
aan uitgevende instellingen van Europese 
groene obligaties zodra deze verordening 
in werking treedt, bevat deze verordening 
een overgangsregeling voor de eerste 
30 maanden na de inwerkingtreding ervan. 
Duurzame obligaties die reeds zijn 
uitgegeven op de datum van 
[inwerkingtreding][toepassing] van deze 
verordening, hoeven niet aan deze 
verordening te voldoen wat de 
openbaarmakingsvereisten en het gebruik 
van externe toetsingsinstanties betreft.

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) De toepassing van deze 
verordening moet worden geëvalueerd ter 
beoordeling van onder meer de invoering 
van de Europese norm voor groene 
obligaties, de werking van de markt van 
externe toetsingsinstanties, de uitbreiding 
van het toepassingsgebied van deze 
verordening tot andere activiteiten dan 
louter ecologisch duurzame economische 
activiteiten, zodat ook sociale 
doelstellingen eronder vallen, en de 
verplichte toepassing van het Europese 
kader voor groene obligaties op alle 
obligaties die als ecologisch duurzaam op 
de markt worden gebracht.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Deze verordening heeft twee 
doelstellingen. Enerzijds wil zij 
waarborgen dat uniforme vereisten van 
toepassing zijn op het gebruik van de 
benaming “Europese groene obligaties” of 
“EuGB”. Daarnaast wil zij een eenvoudig 
registratiesysteem en toezichtraamwerk 
voor externe toetsingsinstanties opzetten 
door één enkele toezichthoudende 
autoriteit te belasten met de registratie van 
en het toezicht op externe 
toetsingsinstanties in de Unie. Beide 
doelstellingen moeten het aantrekken van 
kapitaal voor projecten die ecologisch 
duurzame doelstellingen nastreven, 

(37) Deze verordening heeft drie 
doelstellingen. Ten eerste wil zij 
waarborgen dat uniforme 
transparantievereisten van toepassing zijn 
op obligaties die in de Unie als duurzaam 
op de markt worden gebracht. Ten tweede 
stelt zij uniforme vereisten vast voor het 
gebruik van de benaming “Europese 
groene obligaties” of “EuGB”. Ten derde 
wil zij een eenvoudig registratiesysteem en 
toezichtraamwerk voor externe 
toetsingsinstanties opzetten door één 
enkele toezichthoudende autoriteit te 
belasten met de registratie van en het 
toezicht op externe toetsingsinstanties in de 
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vergemakkelijken. Aangezien die 
doelstellingen niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, 
maar beter door de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Unie. Deze doelstellingen moeten het 
aantrekken van kapitaal voor projecten die 
ecologisch duurzame doelstellingen 
nastreven, vergemakkelijken. Aangezien 
die doelstellingen niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, 
maar beter door de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt eenvormige 
vereisten vast voor uitgevende instellingen 
van obligaties die de benaming “Europese 
groene obligatie” of “EuGB” willen 
gebruiken voor hun ecologisch duurzame 
obligaties die aan beleggers in de Unie 
beschikbaar worden gesteld, en zet een 
registratiesysteem en toezichtraamwerk op 
voor externe toetsingsinstanties van 
Europese groene obligaties.

Deze verordening stelt 
transparantievereisten vast voor in de 
Unie als duurzaam op de markt gebrachte 
obligaties, stelt eenvormige vereisten vast 
voor uitgevende instellingen van obligaties 
die de benaming “Europese groene 
obligatie” of “EuGB” willen gebruiken 
voor hun ecologisch duurzame obligaties, 
en zet een registratiesysteem en 
toezichtraamwerk op voor externe 
toetsingsinstanties van duurzame 
obligaties.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) “uitgevende instelling”: een 
rechtspersoon die obligaties uitgeeft;

(1) “uitgevende instelling”: een entiteit 
die obligaties uitgeeft;

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) een privaatrechtelijke 
onderneming die volledig eigendom is van 
één of meer van de in de punten a) tot en 
met e) bedoelde entiteiten;

Schrappen

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 - punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) “lidstaat van herkomst”: een 
lidstaat van herkomst als gedefinieerd in 
artikel 2, punt m), van 
Verordening (EU) 2017/11291 bis;
__________________
1 bis Verordening (EU) 2017/1129 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2017 betreffende het prospectus 
dat moet worden gepubliceerd wanneer 
effecten aan het publiek worden 
aangeboden of tot de handel op een 
gereglementeerde markt worden 
toegelaten en tot intrekking van 
Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 
30.6.2017, blz. 12).
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Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) “lidstaat van ontvangst”: een 
lidstaat van ontvangst als gedefinieerd in 
artikel 2, punt n), van 
Verordening (EU) 2017/1129;

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) “duurzame belegging”: een 
duurzame belegging in de zin van 
artikel 2, punt 17, van 
Verordening (EU) 2019/2088;

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quinquies) “duurzame obligatie”: elk 
type obligatie-instrument dat de 
financiering van duurzame beleggingen 
tot doel heeft, met inbegrip van obligaties 
die worden uitgegeven in 
overeenstemming met de marktnormen 
inzake groene, sociale of aan 
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duurzaamheid gekoppelde obligaties;

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 sexies) “obligatie waarvan de 
opbrengsten worden gebruikt”: elk type 
obligatie-instrument waarvan de 
opbrengsten worden toegewezen aan 
specifieke economische activiteiten;

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 septies) “aan duurzaamheid 
gekoppelde obligatie”: elk type obligatie-
instrument waarvan de financiële of 
structurele kenmerken kunnen variëren 
naargelang de uitgevende instelling een 
vooraf bepaalde 
duurzaamheidsdoelstelling of ecologische, 
sociale en governancedoelstelling (ESG) 
haalt;

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 - punt 5 octies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 octies) “duurzaamheidsrisico”: 
een duurzaamheidsrisico in de zin van 
artikel 2, punt 22, van 
Verordening (EU) 2019/2088;

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 nonies) “duurzaamheidsfactor”: 
een duurzaamheidsfactor in de zin van 
artikel 2, punt 24, van 
Verordening (EU) 2019/2088;

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 decies) “getoetste entiteit”: een 
entiteit waarvan de uitgifte van duurzame 
obligaties overeenkomstig deze 
verordening wordt getoetst door een 
externe toetsingsinstantie;

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Titel II – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwaarden voor het gebruik van de 
benaming “Europese groene obligatie” of 
“EuGB”

Voorwaarden voor het gebruik van de 
benaming “Europese groene obligatie” of 
“EuGB” en transparantievereisten voor 
duurzame obligaties

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een Europese groene obligatie kan 
worden geherfinancierd door een nieuwe 
Europese groene obligatie uit te geven.

3. Een Europese groene obligatie kan 
worden geherfinancierd door een nieuwe 
Europese groene obligatie uit te geven, 
mits het gebruik van de opbrengsten van 
de geherfinancierde obligatie ten tijde van 
de herfinanciering voldoet aan de 
vereisten als bedoeld in artikel 6.

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) vreemd vermogen; (a) een financiële vordering;

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Correcte boekhoudkundige term volgens de ECB.
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Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) eigen vermogen. (b) een eigenvermogensinstrument 
van een andere entiteit.
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Correcte boekhoudkundige term volgens de ECB.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in artikel 4 bedoelde gebruik van 
opbrengsten betreft economische 
activiteiten die aan de vereisten van de 
taxonomie voldoen of die binnen een 
vastgestelde periode zoals die in het plan 
voor de afstemming op de taxonomie is 
vastgelegd, aan de vereisten van de 
taxonomie zullen voldoen.

Het in artikel 4 bedoelde gebruik van 
opbrengsten komt ten goede aan 
economische activiteiten die aan de 
vereisten van de taxonomie voldoen of die 
binnen een vastgestelde periode zoals die 
in het plan voor de afstemming op de 
taxonomie is vastgelegd, aan de vereisten 
van de taxonomie zullen voldoen.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste en tweede alinea bedoelde 
termijn is niet langer dan vijf jaar te 
rekenen vanaf de uitgifte van de obligatie, 
tenzij een langere periode tot tien jaar 
gerechtvaardigd is door de specifieke 
kenmerken van de betrokken economische 
activiteiten zoals gedocumenteerd in het 
plan voor de afstemming op de taxonomie.

De in de eerste en tweede alinea bedoelde 
termijn is niet langer dan vijf jaar te 
rekenen vanaf de uitgifte van de obligatie, 
tenzij een langere periode tot tien jaar naar 
behoren gerechtvaardigd is door de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
economische activiteiten zoals 
gedocumenteerd in het plan voor de 
afstemming op de taxonomie, zoals een 
zeer lange levensduur van materiële 
activa.

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien het gebruik van 
opbrengsten als bedoeld in artikel 4 van 
deze verordening in overeenstemming is 
met de overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 2, 
artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, of 
artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 vastgestelde 
gedelegeerde handelingen, maar er nog 
geen gegevens beschikbaar zijn om aan te 
tonen dat aan artikel 17 van die 
verordening is voldaan, omvat het plan 
voor de afstemming op de taxonomie een 
beschrijving van de maatregelen en 
uitgaven die nodig zijn om de 
desbetreffende gegevens te verzamelen.

Or. en
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In het in lid 1 bedoelde plan voor 
de afstemming op de taxonomie worden 
de jaarlijkse tussenstappen beschreven die 
moeten worden verwezenlijkt om ervoor te 
zorgen dat een economische activiteit aan 
de taxonomievereisten voldoet. De externe 
toetsingsinstantie gaat na of deze stappen 
al dan niet zijn verwezenlijkt. Wanneer de 
tussenstappen tweemaal op rij niet worden 
verwezenlijkt, mag de uitgevende 
instelling de benaming “Europese groene 
obligatie” niet langer gebruiken voor de 
uitgifte van obligaties waarop het plan 
voor de afstemming op de taxonomie 
betrekking heeft.

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De ESMA stelt ontwerpen 
van technische reguleringsnormen op 
waarin de inhoud en de vorm van de 
plannen voor de afstemming op de 
taxonomie nader wordt bepaald. 
De ESMA dient die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[twaalf maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
bij de Commissie in.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
toegekend om deze verordening aan te 
vullen door de in de eerste alinea van dit 
lid bedoelde technische 
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reguleringsnormen vast te stellen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en 
met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitgevende instellingen wijzen 
obligatieopbrengsten aan de in artikel 4, 
lid 1, punten a), b) en c), en artikel 4, lid 2, 
genoemde bestemmingen of aan het in 
artikel 5, lid 1, punt b), bedoelde eigen 
vermogen toe door toepassing van de 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, artikel 11, 
lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 2, 
artikel 14, lid 2, of artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 vastgestelde 
gedelegeerde handelingen die op het 
tijdstip van de uitgifte van de obligatie 
gelden.

Uitgevende instellingen wijzen 
obligatieopbrengsten aan de in artikel 4, 
lid 1, punten a), b) en c), en artikel 4, lid 2, 
genoemde bestemmingen of aan het in 
artikel 5, lid 1, punt b), bedoelde 
eigenvermogensinstrument van een 
andere entiteit toe door toepassing van de 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, artikel 11, 
lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 2, 
artikel 14, lid 2, of artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 vastgestelde 
gedelegeerde handelingen die op het 
tijdstip van de uitgifte van de obligatie 
gelden.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 13, 
lid 2, artikel 14, lid 2, of artikel 15, lid 2, 
van Verordening (EU) 2020/852 
vastgestelde gedelegeerde handelingen 
worden gewijzigd na de uitgifte van de 
obligatie, wijst de uitgevende instelling 

Indien de overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 13, 
lid 2, artikel 14, lid 2, of artikel 15, lid 2, 
van Verordening (EU) 2020/852 
vastgestelde gedelegeerde handelingen 
worden gewijzigd na de uitgifte van de 
obligatie, wijst de uitgevende instelling 
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obligatieopbrengsten toe aan de in de 
eerste alinea bedoelde bestemmingen door 
de gewijzigde gedelegeerde handelingen 
toe te passen binnen vijf jaar nadat deze 
van toepassing zijn geworden.

obligatieopbrengsten toe aan de in de 
eerste alinea bedoelde bestemmingen door 
de gewijzigde gedelegeerde handelingen 
toe te passen binnen vijf jaar nadat deze 
van toepassing zijn geworden. Toegewezen 
obligatieopbrengsten hoeven niet opnieuw 
te worden toegewezen na een wijziging 
van de gedelegeerde handelingen.

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de toewijzing van obligatieopbrengsten 
aan het in artikel 5, lid 1, punt a), bedoelde 
vreemd vermogen passen uitgevende 
instellingen de overeenkomstig artikel 10, 
lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 2, 
artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, of 
artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 vastgestelde 
gedelegeerde handelingen toe die op het 
tijdstip van de creatie van het vreemd 
vermogen gelden.

Bij de toewijzing van obligatieopbrengsten 
aan de in artikel 5, lid 1, punt a), bedoelde 
financiële vordering passen uitgevende 
instellingen de overeenkomstig artikel 10, 
lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 2, 
artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, of 
artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 vastgestelde 
gedelegeerde handelingen toe die op het 
tijdstip van de creatie van de financiële 
vordering gelden.

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien op het tijdstip van de creatie van het 
in de eerste alinea bedoelde vreemd 
vermogen geen overeenkomstig artikel 10, 
lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 2, 
artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, of 
artikel 15, lid 2, van 

Indien op het tijdstip van de creatie van de 
in de eerste alinea bedoelde financiële 
vordering geen overeenkomstig artikel 10, 
lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 2, 
artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, of 
artikel 15, lid 2, van 
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Verordening (EU) 2020/852 vastgestelde 
gedelegeerde handelingen van kracht zijn, 
passen uitgevende instellingen de eerste 
gedelegeerde handelingen toe die 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, artikel 11, 
lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 2, 
artikel 14, lid 2, of artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 zijn 
vastgesteld.

Verordening (EU) 2020/852 vastgestelde 
gedelegeerde handelingen van kracht zijn, 
passen uitgevende instellingen de eerste 
gedelegeerde handelingen toe die 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, artikel 11, 
lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 2, 
artikel 14, lid 2, of artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 zijn 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 13, 
lid 2, artikel 14, lid 2, of artikel 15, lid 2, 
van Verordening (EU) 2020/852 
vastgestelde gedelegeerde handelingen 
worden gewijzigd na de creatie van het in 
de eerste alinea bedoelde vreemd 
vermogen, wijst de uitgevende instelling 
obligatieopbrengsten aan het in de eerste 
alinea bedoelde vreemd vermogen toe door 
de gewijzigde gedelegeerde handelingen 
toe te passen binnen vijf jaar nadat deze 
van toepassing zijn geworden.

Indien de overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 13, 
lid 2, artikel 14, lid 2, of artikel 15, lid 2, 
van Verordening (EU) 2020/852 
vastgestelde gedelegeerde handelingen 
worden gewijzigd na de creatie van het in 
de eerste alinea bedoelde vreemd 
vermogen, wijst de uitgevende instelling 
obligatieopbrengsten aan het in de eerste 
alinea bedoelde vreemd vermogen toe door 
de gewijzigde gedelegeerde handelingen 
toe te passen binnen vijf jaar nadat deze 
van toepassing zijn geworden. Toegewezen 
obligatieopbrengsten hoeven niet opnieuw 
te worden toegewezen na een wijziging 
van de gedelegeerde handelingen.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In afwijking van de leden 1 en 2 
mogen de benamingen “Europese groene 
obligatie” en “EuGB” niet worden 
gebruikt wanneer een deel van de 
opbrengst wordt toegewezen aan:
(a) de opwekking van kernenergie; of
(b) de opwekking van elektriciteit, 
warmtekrachtkoppeling op basis van 
warmte/koude en elektriciteit, of de 
productie van warmte/koude uit fossiele 
gasvormige brandstoffen, tenzij de 
broeikasgasemissies gedurende de 
levenscyclus lager zijn dan 100 g CO2-
equivalent per kWh.

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Vereisten op entiteitsniveau voor 

uitgevende instellingen van Europese 
groene obligaties

1. Uitgevende instellingen van 
Europese groene obligaties moeten 
voldoen aan het beginsel “geen ernstige 
afbreuk doen” als bedoeld in 
Verordening (EU) 2019/2088 en in de op 
grond van die verordening vastgestelde 
technische reguleringsnormen die dat 
beginsel nader omschrijven.   
Voor de toepassing van de eerste alinea 
tonen uitgevende instellingen van 
Europese groene obligaties aan dat zij, 
alvorens dergelijke obligaties uit te geven, 
rekening hebben gehouden met elk van de 
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volgende elementen:
(a) de belangrijkste negatieve effecten 
van beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren;
(b)  de integratie van 
duurzaamheidsrisico’s in het proces voor 
het nemen van beleggingsbeslissingen; 
alsmede
(c) afstemming op de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen en de leidende beginselen 
van de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten, met inbegrip van de 
principes en rechten die worden 
beschreven in de acht fundamentele 
verdragen die in de verklaring van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
betreffende de fundamentele principes en 
rechten op het werk worden genoemd en 
in het Internationaal Statuut van de 
Rechten van de Mens.
2. Niet-overheidsemittenten en 
daarmee gelieerde derde partijen die 
gevestigd zijn in jurisdicties die zijn 
opgenomen in bijlage I of II bij de EU-
lijst van jurisdicties die niet-coöperatief 
zijn op belastinggebied, mogen de 
benaming “Europese groene obligatie” of 
“EuGB” niet gebruiken, tenzij zij kunnen 
aantonen dat zij daadwerkelijk 
economisch actief zijn in de in de lijst 
opgenomen jurisdictie. 
Overheidsemittenten die zijn opgenomen 
in bijlage I of II bij de EU-lijst van 
jurisdicties die niet-coöperatief zijn op 
belastinggebied, mogen de benaming 
“Europese groene obligatie” of “EuGB” 
niet gebruiken.
3. Uitgevende instellingen maken de 
in dit artikel neergelegde vereisten 
openbaar in de template voor het factsheet 
voor Europese duurzame obligaties als 
bedoeld in bijlage I.

Or. en
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Transitieplan

1. Uitgevende instellingen van 
Europese groene obligaties en van aan 
duurzaamheid gekoppelde obligaties 
stellen een transitieplan op waarin zij 
uiteenzetten hoe zij zich zullen houden 
aan een scenario van opwarming van de 
aarde met 1,5 °C en hoe zij tegen 2050 
klimaatneutraal zullen zijn. Het 
transitieplan bevat jaarlijkse en 
verifieerbare doelstellingen.
2. De ESMA stelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen op met 
minimumvereisten voor de 
transitieplannen.
De ESMA dient die ontwerpen van 
reguleringsnormen uiterlijk op 
[18 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
bij de Commissie in.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
toegekend om deze verordening aan te 
vullen door de in de eerste alinea van dit 
lid bedoelde technische 
reguleringsnormen vast te stellen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en 
met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quater
Gebruik van de Europese norm voor 

groene obligaties door de instellingen en 
organen van de Unie

De instellingen en organen van de Unie 
gebruiken de Europese norm voor groene 
obligaties en passen de criteria van de 
artikelen 4 tot en met 7 bis toe voor elke 
uitgifte van obligaties waarvan de 
opbrengsten worden gebruikt en die 
ecologische duurzaamheid als doelstelling 
hebben.

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Factsheet voor Europese groene obligaties 
en toetsing vóór uitgifte van het factsheet 
voor Europese groene obligaties

Factsheet voor Europese duurzame 
obligaties en toetsing vóór uitgifte van het 
factsheet voor Europese duurzame 
obligaties

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

De openbaarmakingsvereisten worden geharmoniseerd voor alle uitgiften van duurzame 
obligaties in de Unie, en derhalve wint de tekst aan duidelijkheid als de titel wordt aangepast.
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat uitgevende instellingen een 
Europese groene obligatie uitgeven:

1. Voordat uitgevende instellingen een 
obligatie uitgeven die in de Unie op de 
markt wordt gebracht en waarmee wordt 
gestreefd naar duurzame belegging:

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) vullen zij het in bijlage I 
vastgestelde factsheet voor Europese 
groene obligaties in;

(a) vullen zij het in bijlage I 
vastgestelde factsheet voor Europese 
duurzame obligaties in;

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zorgen zij ervoor dat het ingevulde 
factsheet voor Europese groene obligaties 
is getoetst vóór uitgifte (“pre-issuance 
review”) en een positief advies heeft 
gekregen van een externe 
toetsingsinstantie.

(b) zorgen zij ervoor dat het ingevulde 
factsheet voor Europese duurzame 
obligaties is getoetst vóór uitgifte (“pre-
issuance review”) en een positief advies 
heeft gekregen van een externe 
toetsingsinstantie.

Or. en
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Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een factsheet voor Europese 
groene obligaties kan betrekking hebben 
op één of meerdere uitgiften van Europese 
groene obligaties.

2. Elk factsheet voor Europese 
duurzame obligaties heeft betrekking op 
één duurzame obligatie. Verschillende 
factsheets mogen gezamenlijk worden 
gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Dit bevordert de automatische verzameling van gegevens en de vergelijkbaarheid ervan 
tussen verschillende uitgiften van obligaties.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een beoordeling of het voor groene 
obligaties ingevulde factsheet aan de 
artikelen 4 tot en met 7 van en bijlage I bij 
deze verordening voldoet;

(a) voor Europese groene obligaties, 
een beoordeling of het voor Europese 
duurzame obligaties ingevulde factsheet 
aan de artikelen 4 tot en met 7 ter van en 
bijlage I bij deze verordening voldoet;

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) voor overige duurzame obligaties, 
een beoordeling of de informatie in het 
ingevulde factsheet voor Europese 
duurzame obligaties in overeenstemming 
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is met de gestelde 
duurzaamheidsdoelstelling van de 
obligatie en een beoordeling van de mate 
waarin het ingevulde factsheet voor 
Europese duurzame obligaties voldoet aan 
de artikelen 4 tot en met 7 ter en bijlage I;

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Jaarlijks en totdat de opbrengsten 
van de betrokken Europese groene 
obligatie volledig zijn toegewezen, stellen 
uitgevende instellingen van Europese 
groene obligaties een allocatierapport voor 
Europese groene obligaties op aan de hand 
van de in bijlage II vastgestelde template, 
waarin zij aantonen dat de opbrengsten 
van de betrokken Europese groene 
obligaties vanaf de uitgiftedatum tot en 
met het jaar waarop het rapport ziet, in 
overeenstemming met de artikelen 4 tot en 
met 7 zijn toegewezen.

1. Jaarlijks en totdat de opbrengsten 
van de betrokken duurzame obligatie 
volledig zijn toegewezen, stellen 
uitgevende instellingen van duurzame 
obligaties waarvan de opbrengsten 
worden gebruikt een allocatierapport voor 
Europese duurzame obligaties op aan de 
hand van de in bijlage II vastgestelde 
template, waarin zij aantonen:

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) voor Europese groene obligaties, 
dat de opbrengsten vanaf de uitgiftedatum 
ervan tot en met het jaar waarop het 
rapport ziet, in overeenstemming met de 
artikelen 4 tot en met 7 zijn toegewezen;
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Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) voor overige duurzame obligaties, 
of de opbrengsten zijn toegewezen in 
overeenstemming met de gestelde 
duurzaamheidsdoelstelling van de 
obligatie en de mate waarin de 
opbrengsten zijn toegewezen in 
overeenstemming met de artikelen 4 tot en 
met 7.

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een allocatierapport voor Europese 
groene obligaties kan betrekking hebben 
op één of meerdere uitgiften van Europese 
groene obligaties.

2. Een allocatierapport voor Europese 
groene obligaties heeft betrekking op één 
duurzame obligatie. Verschillende 
allocatierapporten mogen gezamenlijk 
worden gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Dit bevordert de automatische verzameling van gegevens en de vergelijkbaarheid tussen 
duurzame obligaties.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uitgevende instellingen van 
Europese groene obligaties laten het 
allocatierapport dat is opgesteld nadat de 
opbrengsten van de Europese groene 
obligatie volledig zijn toegewezen in 
overeenstemming met de artikelen 4 tot en 
met 7, na uitgifte toetsen (“post-issuance 
review”) door een externe 
toetsingsinstantie.

3. Uitgevende instellingen van 
duurzame obligaties laten het 
allocatierapport dat is opgesteld nadat de 
opbrengsten van de duurzame obligatie 
volledig zijn toegewezen in 
overeenstemming met de artikelen 4 tot en 
met 7, na uitgifte toetsen (“post-issuance 
review”) door een externe 
toetsingsinstantie.

Or. en

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien na de publicatie van het 
allocatierapport overeenkomstig artikel 13, 
lid 1, punt c), de toewijzing van 
opbrengsten wordt gecorrigeerd, passen de 
uitgevende instellingen van de betrokken 
Europese groene obligaties het 
allocatierapport aan en laten zij dat 
aangepaste allocatierapport na uitgifte door 
een externe toetsingsinstantie toetsen.

4. Indien na de publicatie van het 
allocatierapport overeenkomstig artikel 13, 
lid 1, punt c), de toewijzing van 
opbrengsten wordt gecorrigeerd, passen de 
uitgevende instellingen van de betrokken 
duurzame obligatie het allocatierapport 
aan en laten zij dat aangepaste 
allocatierapport na uitgifte door een 
externe toetsingsinstantie toetsen.

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In afwijking van lid 3 wordt ieder 
allocatierapport van uitgevende 
instellingen die financiële ondernemingen 
zijn die opbrengsten van een portefeuille 

5. In afwijking van lid 3 wordt ieder 
allocatierapport van uitgevende 
instellingen die financiële ondernemingen 
zijn die opbrengsten van een portefeuille 
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met meerdere Europese groene obligaties 
toewijzen aan een in artikel 5 bedoelde 
portefeuille met financiële activa, 
onderworpen aan een toetsing na uitgifte 
door een externe toetsingsinstantie. De 
externe toetsingsinstantie besteedt 
bijzondere aandacht aan de financiële 
activa die niet waren opgenomen in 
voordien gepubliceerde allocatierapporten.

met meerdere duurzame obligaties 
toewijzen aan een in artikel 5 bedoelde 
portefeuille met financiële activa, 
onderworpen aan een toetsing na uitgifte 
door een externe toetsingsinstantie. De 
externe toetsingsinstantie besteedt 
bijzondere aandacht aan de financiële 
activa die niet waren opgenomen in 
voordien gepubliceerde allocatierapporten.

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Uitgevende instellingen van 
Europese groene obligaties verschaffen de 
in de leden 3, 4 en 5 bedoelde 
allocatierapporten aan een externe 
toetsingsinstantie binnen 30 dagen na het 
einde van het jaar waarop de 
allocatierapporten zien. De toetsing na 
uitgifte moet openbaar worden gemaakt 
binnen 90 dagen na ontvangst van het 
allocatierapport.

6. Uitgevende instellingen van een 
duurzame obligatie verschaffen de in de 
leden 3, 4 en 5 bedoelde allocatierapporten 
aan een externe toetsingsinstantie binnen 
30 dagen na het einde van het jaar waarop 
de allocatierapporten zien. De toetsing na 
uitgifte moet openbaar worden gemaakt 
binnen 90 dagen na ontvangst van het 
allocatierapport.

Or. en

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een beoordeling van de vraag of de 
uitgevende instelling de opbrengsten van 
de obligatie in overeenstemming met de 
artikelen 4 tot en met 7 heeft toegewezen, 
op basis van de aan de externe 
toetsingsinstantie verschafte informatie;

(a) voor Europese groene obligaties, 
een beoordeling van de vraag of de 
uitgevende instelling de opbrengsten van 
de obligatie in overeenstemming met de 
artikelen 4 tot en met 7 heeft toegewezen, 
op basis van de aan de externe 
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toetsingsinstantie verschafte informatie;

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) voor andere duurzame obligaties, 
een beoordeling of de uitgevende 
instelling de obligatieopbrengsten 
overeenkomstig de gestelde 
duurzaamheidsdoelstelling van de 
obligatie heeft toegewezen, en een 
beoordeling van de mate waarin de 
uitgevende instelling die opbrengsten 
overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 7 
heeft toegewezen, op basis van de 
informatie die aan de externe 
toetsingsinstantie is verstrekt;

Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een beoordeling van de vraag of de 
uitgevende instelling het in het factsheet 
voor groene obligaties beschreven beoogde 
gebruik van de opbrengsten in acht heeft 
genomen, op basis van de aan de externe 
toetsingsinstantie verschafte informatie;

(b) een beoordeling van de vraag of de 
uitgevende instelling het in het factsheet 
voor duurzame obligaties beschreven 
beoogde gebruik van de opbrengsten in 
acht heeft genomen, op basis van de aan de 
externe toetsingsinstantie verschafte 
informatie;

Or. en
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Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Indien obligatieopbrengsten 
worden toegewezen aan in artikel 4, lid 2, 
punt c), bedoelde belastingkortingen of 
aan in artikel 4, lid 2, punt d), bedoelde 
subsidies, wordt in de toetsing na uitgifte 
alleen een beoordeling gemaakt van de 
vraag in hoeverre met de voorwaarden 
waarop die uitgaven of overdrachten zijn 
uitgekeerd, de artikelen 4 tot en met 7 in 
acht worden genomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Impactrapport voor Europese groene 
obligaties

Impactrapport voor Europese duurzame 
obligaties

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Aangezien dit rapport verplicht is voor alle in de Unie uitgegeven duurzame obligaties, zorgt 
deze naamswijziging voor meer duidelijkheid.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uitgevende instellingen van 
Europese groene obligaties stellen, na de 
volledige toewijzing van de opbrengsten 
van dergelijke obligaties en ten minste 
eenmaal tijdens de looptijd van de 
obligatie, een impactrapport voor Europese 
groene obligaties op over de milieu-impact 
van het gebruik van de 
obligatieopbrengsten waarbij zij de in 
bijlage III vastgestelde template gebruiken.

1. Uitgevende instellingen van een 
Europese groene obligatie stellen, na de 
volledige toewijzing van de opbrengsten 
van dergelijke obligaties en ten minste 
eenmaal tijdens de looptijd van de 
obligatie, een impactrapport voor Europese 
duurzame obligaties op over de algemene 
duurzaamheidsstrategie van de uitgevende 
instelling en de duurzaamheidsimpact van 
het gebruik van de obligatieopbrengsten 
waarbij zij de in bijlage III vastgestelde 
template gebruiken.

Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een impactrapport mag meerdere 
uitgiften van Europese groene obligaties 
betreffen.

2. Elk impactrapport heeft betrekking 
op één duurzame obligatie. Verschillende 
impactrapporten mogen gezamenlijk 
worden gepubliceerd.

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Uitgevende instellingen van een 
duurzame obligatie laten het 
impactrapport toetsen door een externe 
toetsingsinstantie.

Or. en
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Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De in artikel 2 bis bedoelde 
toetsing van het impactrapport bevat elk 
van de volgende elementen:
(a) een beoordeling of de uitgifte van 
de obligatie in overeenstemming is met de 
bredere duurzaamheidsstrategie van de 
uitgevende instelling;
(b) voor uitgiften van Europese 
groene obligaties en voor aan 
duurzaamheid gekoppelde obligaties, een 
beoordeling van het transitieplan waarin 
wordt uiteengezet hoe de uitgevende 
instelling zich zal aanpassen aan een 
scenario van opwarming van de aarde met 
1,5 °C en tegen 2050 klimaatneutraal zal 
zijn;
(c) voor obligaties waarvan de 
opbrengsten worden gebruikt, een 
verificatie van de projecten die met die 
opbrengsten zijn gefinancierd en, in 
voorkomend geval, of het plan voor de 
afstemming op de taxonomie is 
nagekomen;
(d) een beoordeling van het 
aangegeven duurzaamheidseffect van de 
obligatieopbrengsten; 
(e) de in bijlage IV genoemde 
elementen.

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een uitgevende instelling die een 
overheidsentiteit is, kan toetsing vóór en na 
uitgifte verkrijgen hetzij van een externe 
toetsingsinstantie, hetzij van een 
auditdienst van de Staat of een andere 
overheidsentiteit die door de 
overheidsentiteit met de beoordeling van 
de naleving van deze verordening is belast.

Een uitgevende instelling die een 
overheidsentiteit is, kan toetsing vóór en na 
uitgifte verkrijgen hetzij van een externe 
toetsingsinstantie, hetzij van een 
auditdienst van de Staat of een andere 
overheidsentiteit die door de 
overheidsentiteit met de beoordeling van 
de naleving van deze verordening is belast. 
Voor overheidsemittenten van buiten de 
Unie moet de overheidsauditor of een 
andere publieke entiteit vooraf 
goedkeuring verkrijgen van de ESMA 
overeenkomstig titel III, hoofdstuk 1.

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prospectus voor Europese groene 
obligaties

Prospectus voor duurzame obligaties

Or. en

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1129 een 
prospectus wordt gepubliceerd, vermeldt 
dat prospectus duidelijk dat, indien 
informatie over het gebruik van 
opbrengsten moet worden verschaft, de 
Europese groene obligatie in 

1. Indien, in het geval van de uitgifte 
van een duurzame obligatie, 
overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1129 een 
prospectus wordt gepubliceerd, vermeldt 
dat prospectus duidelijk dat, indien 
informatie over het gebruik van 
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overeenstemming met deze verordening 
wordt uitgegeven.

opbrengsten moet worden verschaft, of het 
een Europese groene obligatie betreft die 
in overeenstemming met deze verordening 
wordt uitgegeven dan wel een overige 
duurzame obligatie.

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van artikel 19, 
lid 1, punt c), van 
Verordening (EU) 2017/1129 omvat 
“gereglementeerde informatie” de 
informatie in het in artikel 8, lid 1, punt c), 
van deze verordening bedoelde factsheet 
voor Europese groene obligaties.

2. Voor de toepassing van artikel 19, 
lid 1, punt c), van 
Verordening (EU) 2017/1129 omvat 
“gereglementeerde informatie” de 
informatie in het in artikel 8, lid 1, punt c), 
van deze verordening bedoelde factsheet 
voor Europese groene obligaties. Deze 
informatie wordt volledig in het in lid 1 
van dit artikel bedoelde prospectus 
geïntegreerd door middel van de template 
als bedoeld in bijlage I bij deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Dit bevordert de automatische verzameling van gegevens en de vergelijkbaarheid tussen 
obligaties.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uitgevende instellingen van 
Europese groene obligaties publiceren op 
hun website in een aparte afdeling met als 

1. Uitgevende instellingen van 
duurzame obligaties publiceren op hun 
website in een aparte afdeling met als titel 
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titel “Europese groene obligaties” alle 
volgende documenten en stellen deze 
kosteloos beschikbaar, en dit tot ten minste 
de vervaldag van de betrokken obligaties:

“duurzame obligaties” alle volgende 
documenten en stellen deze kosteloos 
beschikbaar, en dit tot ten minste de 
vervaldag van de betrokken obligaties:

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het in artikel 8 bedoelde ingevulde 
factsheet voor Europese groene obligaties, 
vóór de uitgifte van de obligatie;

(a) het in artikel 8 bedoelde ingevulde 
factsheet voor Europese duurzame 
obligaties, vóór de uitgifte van de obligatie;

Or. en

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de toetsing vóór uitgifte met 
betrekking tot het in artikel 8 bedoelde 
factsheet voor Europese groene obligaties, 
vóór de uitgifte van de obligatie;

(b) de toetsing vóór uitgifte met 
betrekking tot het in artikel 8 bedoelde 
factsheet voor Europese duurzame 
obligaties, vóór de uitgifte van de obligatie;

Or. en

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de in artikel 9 bedoelde jaarlijkse 
allocatierapporten voor Europese groene 

(c) indien beschikbaar, de in artikel 9 
bedoelde jaarlijkse allocatierapporten voor 
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obligaties, jaarlijks totdat de opbrengsten 
van de betrokken Europese groene 
obligatie volledig zijn toegewezen, uiterlijk 
drie maanden na het einde van het jaar 
waarop het rapport ziet;

duurzame obligaties, jaarlijks totdat de 
opbrengsten van de betrokken duurzame 
obligatie volledig zijn toegewezen, uiterlijk 
drie maanden na het einde van het jaar 
waarop het rapport ziet;

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) indien beschikbaar, het in artikel 6 
bedoelde plan voor de afstemming op de 
taxonomie;

Or. en

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de toetsingen na uitgifte van de in 
artikel 9 bedoelde allocatierapporten voor 
Europese groene obligaties;

(d) indien beschikbaar, de toetsingen 
na uitgifte van de in artikel 9 bedoelde 
allocatierapporten voor duurzame 
obligaties;

Or. en

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het in artikel 10 bedoelde (e) het in artikel 10 bedoelde 
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impactrapport voor Europese groene 
obligaties.

impactrapport voor duurzame obligaties;

Or. en

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) indien beschikbaar, het in 
artikel 7 ter bedoelde transitieplan.

Or. en

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) indien de Europese groene 
obligaties in slechts één lidstaat aan het 
publiek worden aangeboden of op een 
gereglementeerde markt worden genoteerd: 
in een taal die door de bevoegde autoriteit, 
als bedoeld in artikel 36 van deze 
verordening, van die lidstaat wordt 
aanvaard;

(a) indien de duurzame obligaties in 
slechts één lidstaat aan het publiek worden 
aangeboden of op een gereglementeerde 
markt worden genoteerd: in een taal die 
door de bevoegde autoriteit, als bedoeld in 
artikel 36 van deze verordening, van die 
lidstaat wordt aanvaard;

Or. en

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) indien de Europese groene (b) indien de duurzame obligaties in 
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obligaties in twee of meer lidstaten aan het 
publiek worden aangeboden of op een 
markt worden genoteerd: hetzij in een taal 
die door de bevoegde autoriteit, als bedoeld 
in artikel 37 van deze verordening, van 
elke lidstaat wordt aanvaard, hetzij in een 
in internationale financiële kringen 
gangbare taal, naar keuze van de 
uitgevende instelling.

twee of meer lidstaten aan het publiek 
worden aangeboden of op een markt 
worden genoteerd: hetzij in een taal die 
door de bevoegde autoriteit, als bedoeld in 
artikel 37 van deze verordening, van elke 
lidstaat wordt aanvaard, hetzij in een in 
internationale financiële kringen gangbare 
taal, naar keuze van de uitgevende 
instelling.

Or. en

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 wordt, indien 
een prospectus voor de Europese groene 
obligatie overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1129 moet worden 
gepubliceerd, de informatie in de in lid 1, 
punten a), c) en e), bedoelde documenten 
verstrekt in de taal of talen van dat 
prospectus.

3. In afwijking van lid 2 wordt, indien 
een prospectus voor de duurzame obligatie 
overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1129 moet worden 
gepubliceerd, de informatie in de in lid 1, 
punten a), c) en e), bedoelde documenten 
verstrekt in de taal of talen van dat 
prospectus.

Or. en

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uitgevende instellingen van 
Europese groene obligaties geven de in 
artikel 36 bedoelde nationale bevoegde 
autoriteiten onverwijld kennis van de 
publicatie van alle in lid 1 bedoelde 
documenten.

4. Uitgevende instellingen van 
duurzame obligaties geven de in artikel 36 
bedoelde nationale bevoegde autoriteiten 
onverwijld kennis van de publicatie van 
alle in lid 1 bedoelde documenten.

Or. en
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Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uitgevende instellingen van 
Europese groene obligaties geven de 
ESMA binnen 30 dagen kennis van de 
publicatie van alle in lid 1 bedoelde 
documenten.

5. Uitgevende instellingen van 
duurzame obligaties geven de ESMA 
binnen 30 dagen kennis van de publicatie 
van alle in lid 1 bedoelde documenten.

Or. en

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Titel III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Externe toetsingsinstanties voor Europese 
groene obligaties

Externe toetsingsinstanties voor duurzame 
obligaties

Or. en

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Titel III – hoofdstuk I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwaarden voor toegang tot 
werkzaamheden van externe 
toetsingsinstantie voor Europese groene 
obligaties

Voorwaarden voor toegang tot 
werkzaamheden van externe 
toetsingsinstantie voor duurzame 
obligaties

Or. en



PR\1244367NL.docx 63/111 PE700.638v01-00

NL

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Externe toetsingsinstanties voor 
Europese groene obligaties registreren 
zich bij de ESMA voordat zij hun 
werkzaamheden kunnen verrichten.

1. Externe toetsingsinstanties voor 
duurzame obligaties registreren zich bij de 
ESMA voordat zij hun werkzaamheden 
kunnen verrichten.

Or. en

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Auditdiensten van de Staat en 
andere overheidsentiteiten die door 
overheidsemittenten zijn belast met de 
beoordeling van de inachtneming van deze 
verordening, zijn niet onderworpen aan de 
titels III en IV van deze verordening.

3. Auditdiensten van de Staat en 
andere overheidsentiteiten die door 
overheidsemittenten uit de Unie zijn belast 
met de beoordeling van de inachtneming 
van deze verordening, zijn niet 
onderworpen aan de titels III en IV van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvraag tot registratie als externe 
toetsingsinstantie voor Europese groene 
obligaties

Aanvraag tot registratie als externe 
toetsingsinstantie voor duurzame 
obligaties

Or. en
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Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een aanvraag tot registratie als 
externe toetsingsinstantie voor Europese 
groene obligaties bevat elk van de 
volgende elementen:

1. Een aanvraag tot registratie als 
externe toetsingsinstantie voor duurzame 
obligaties bevat elk van de volgende 
elementen:

Or. en

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de bedrijfsplannen en 
governancestructuren van de aanvrager;

Or. en

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA dient die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk 
[PB: datum invoegen 12 maanden na de 
datum van inwerkingtreding] bij de 
Commissie in.

De ESMA dient die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk 
[PB: datum invoegen 24 maanden na de 
datum van inwerkingtreding] bij de 
Commissie in.

Or. en

Motivering

De ESMA heeft verzocht de technische reguleringsnormen geleidelijk in te voeren.
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Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA dient die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk 
[PB: datum invoegen 12 maanden na de 
datum van inwerkingtreding] bij de 
Commissie in.

De ESMA dient die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk 
[PB: datum invoegen 36 maanden na de 
datum van inwerkingtreding] bij de 
Commissie in.

Or. en

Motivering

De ESMA heeft verzocht de technische reguleringsnormen geleidelijk in te voeren.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA dient die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk 
[PB: datum invoegen 12 maanden na de 
datum van inwerkingtreding] bij de 
Commissie in.

De ESMA dient die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk 
[PB: datum invoegen 24 maanden na de 
datum van inwerkingtreding] bij de 
Commissie in.

Or. en

Motivering

De ESMA heeft verzocht de technische reguleringsnormen geleidelijk in te voeren.

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA dient die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk 
[PB: datum invoegen 12 maanden na de 
datum van inwerkingtreding] bij de 
Commissie in.

De ESMA dient die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk 
[PB: datum invoegen 24 maanden na de 
datum van inwerkingtreding] bij de 
Commissie in.

Or. en

Motivering

De ESMA heeft verzocht de technische reguleringsnormen geleidelijk in te voeren.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA dient die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk 
[PB: datum invoegen 12 maanden na de 
datum van inwerkingtreding] bij de 
Commissie in.

De ESMA dient die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk 
[PB: datum invoegen 24 maanden na de 
datum van inwerkingtreding] bij de 
Commissie in.

Or. en

Motivering

De ESMA heeft verzocht de technische reguleringsnormen geleidelijk in te voeren.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Externe toetsingsinstanties die 
kennis krijgen van fouten in hun 
beoordelingsmethoden, of bij de toepassing 
daarvan, die een materieel effect hebben op 
een in artikel 8 bedoelde toetsing vóór 

1. Externe toetsingsinstanties die 
kennis krijgen van fouten in hun 
beoordelingsmethoden, of bij de toepassing 
daarvan, die een materieel effect hebben op 
een in artikel 8 bedoelde toetsing vóór 
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uitgifte of een in artikel 9 bedoelde toetsing 
na uitgifte, stellen de ESMA en de 
uitgevende instellingen van de betrokken 
Europese groene obligaties onmiddellijk 
in kennis van die fouten.

uitgifte of een in artikel 9 bedoelde toetsing 
na uitgifte, stellen de ESMA en de 
uitgevende instellingen van de betrokken 
duurzame obligaties onmiddellijk in 
kennis van die fouten.

Or. en

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Externe toetsingsinstanties besteden 
hun compliancefunctie niet uit.

2. Externe toetsingsinstanties 
motiveren een besluit om een deel van 
hun beoordelingswerkzaamheden uit te 
besteden naar behoren. Externe 
toetsingsinstanties besteden niet al hun 
beoordelingswerkzaamheden noch hun 
compliancefunctie uit.

Or. en

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Externe toetsingsinstanties stellen 
de ESMA in kennis welke van hun 
beoordelingswerkzaamheden zullen 
worden uitbesteed, met inbegrip van een 
specificatie van het niveau van menselijke 
en technische hulpbronnen dat nodig is om 
elk van deze werkzaamheden uit te voeren.

3. Externe toetsingsinstanties stellen 
de ESMA in kennis welke van hun 
beoordelingswerkzaamheden zullen 
worden uitbesteed, met inbegrip van een 
specificatie van het niveau van menselijke 
en technische hulpbronnen dat nodig is om 
elk van deze werkzaamheden uit te voeren. 
Binnen 30 dagen na de datum van 
ontvangst van die kennisgeving keurt de 
ESMA de uitbestedingsregeling goed of 
wijst zij deze af. De ESMA wijst de 
uitbestedingsregeling af indien zij van 
oordeel is dat de externe toetsingsinstantie 
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niet voldoet aan de vereisten van de 
leden 1, 2 en 4.

Or. en

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 7 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de criteria om te garanderen dat de 
uitvoering van 
beoordelingswerkzaamheden niet 
wezenlijk afbreuk doet aan de kwaliteit van 
de interne controle van externe 
toetsingsinstanties of de mogelijkheden 
van de ESMA om toe te zien op de 
naleving van deze verordening door de 
externe toetsingsinstanties.

(b) de criteria om te garanderen dat de 
uitvoering van 
beoordelingswerkzaamheden niet 
wezenlijk afbreuk doet aan de kwaliteit van 
de interne controle van externe 
toetsingsinstanties of de mogelijkheden 
van de ESMA om toe te zien op de 
naleving van deze verordening door de 
externe toetsingsinstanties, met inbegrip 
van mogelijke beperkingen ten aanzien 
van de beoordelingswerkzaamheden die 
mogen worden uitbesteed.

Or. en

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de ESMA de registratie van 
een externe toetsingsinstantie 
overeenkomstig artikel 51, lid 1, heeft 
ingetrokken, ziet die externe 
toetsingsinstantie erop toe dat de gegevens 
en documenten voor ten minste nog eens 
vijf jaar worden bewaard. Gegevens en 
documenten over de respectieve rechten en 
plichten van de externe toetsingsinstantie 
en de uitgevende instelling van de 
Europese groene obligaties in het kader 

3. Indien de ESMA de registratie van 
een externe toetsingsinstantie 
overeenkomstig artikel 51, lid 1, heeft 
ingetrokken, ziet die externe 
toetsingsinstantie erop toe dat de gegevens 
en documenten voor ten minste nog eens 
vijf jaar worden bewaard. Gegevens en 
documenten over de respectieve rechten en 
plichten van de externe toetsingsinstantie 
en de uitgevende instelling van de 
duurzame obligaties in het kader van een 
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van een overeenkomst om 
beoordelingsdiensten te leveren, worden 
voor de duur van de relatie met de 
betrokken uitgevende instelling bewaard.

overeenkomst om beoordelingsdiensten te 
leveren, worden voor de duur van de relatie 
met de betrokken uitgevende instelling 
bewaard.

Or. en

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Externe toetsingsinstanties zorgen 
voor het identificeren, uitschakelen, 
beheren en op transparante wijze openbaar 
maken van daadwerkelijke of potentiële 
belangenconflicten, ongeacht of het bij dat 
belangenconflict gaat om hun analisten of 
werknemers, andere personen met een 
contractuele relatie met de externe 
toetsingsinstanties en die rechtstreeks bij 
beoordelingswerkzaamheden zijn 
betrokken, of personen die toetsingen vóór 
en na uitgifte goedkeuren.

1. Externe toetsingsinstanties zorgen 
voor het identificeren, uitschakelen, 
beheren en op transparante wijze openbaar 
maken van daadwerkelijke of potentiële 
belangenconflicten, ongeacht of het bij dat 
belangenconflict gaat om hun analisten of 
werknemers, aandeelhouders, andere 
personen met een contractuele relatie met 
de externe toetsingsinstanties en die 
rechtstreeks bij 
beoordelingswerkzaamheden zijn 
betrokken, of personen die toetsingen vóór 
en na uitgifte goedkeuren.

Voor de toepassing van deze verordening 
worden onder “aandeelhouder” ook de 
uiteindelijke begunstigden verstaan, zoals 
gedefinieerd in artikel 3, punt 6, van 
Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis. 
__________________
1 bis Richtlijn (EU) 2015/849 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 inzake de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor 
het witwassen van geld of 
terrorismefinanciering, tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 648/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad en 
Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie 
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(PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).

Or. en

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vergoedingen die externe 
toetsingsinstanties voor 
beoordelingsdiensten berekenen, zijn niet 
afhankelijk van het resultaat van de 
toetsing vóór of na uitgifte, of van andere 
resultaten of uitkomsten van de verrichte 
werkzaamheden.

2. Vergoedingen die externe 
toetsingsinstanties voor 
beoordelingsdiensten berekenen, worden 
voorafgaand aan de toetsing 
overeengekomen tussen de 
toetsingsinstantie en de uitgevende 
instelling en zijn niet afhankelijk van het 
resultaat van de toetsing vóór of na uitgifte, 
of van andere resultaten of uitkomsten van 
de verrichte werkzaamheden.

Or. en

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een externe toetsingsinstantie 
geeft in geen van de volgende 
omstandigheden een toetsing af en maakt 
het in geval van een bestaande toetsing 
onmiddellijk bekend wanneer een 
dergelijke toetsing mogelijkerwijs wordt 
beïnvloed door een van de volgende 
omstandigheden:
(a) de externe toetsingsinstantie of een 
in lid 1 bedoelde persoon is direct of 
indirect eigenaar van financiële 
instrumenten van de getoetste entiteit of 
een daarmee gelieerde derde partij of 
heeft in deze entiteit of gelieerde derde 
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partij een ander direct of indirect 
eigendomsbelang, met uitzondering van 
rechten van deelneming in instellingen 
voor gediversifieerde collectieve 
belegging, waaronder beheerde fondsen, 
zoals pensioenfondsen of 
levensverzekeringen;
(b) een aandeelhouder of vennoot van 
de externe toetsingsinstantie die 10 % of 
meer van het kapitaal of de stemrechten 
van die toetsingsinstantie bezit of op een 
andere manier in een positie is om 
significante invloed uit te oefenen op de 
bedrijfsactiviteiten van de 
toetsingsinstantie, bezit 10 % of meer van 
het kapitaal of de stemrechten van de 
getoetste entiteit of van een daarmee 
gelieerde derde partij of heeft een ander 
eigendomsbelang in die getoetste entiteit 
of gelieerde derde partij, met uitsluiting 
van deelnemingen in instellingen voor 
gediversifieerde collectieve belegging en 
beheerde fondsen, zoals pensioenfondsen 
of levensverzekeringen, die hem niet in 
een positie plaatsen om significante 
invloed op de bedrijfsactiviteiten van de 
instelling uit te oefenen;
(c) de externe toetsing wordt 
afgegeven met betrekking tot een getoetste 
entiteit of een daarmee gelieerde derde 
partij die direct of indirect met de externe 
toetsingsinstantie verbonden is door een 
zeggenschapsband;
(d) de externe toetsing wordt 
afgegeven met betrekking tot een getoetste 
entiteit of een daarmee gelieerde derde 
partij die 10 % of meer van het kapitaal of 
de stemrechten van die externe 
toetsingsinstantie bezit; 
(e) een in lid 1 genoemde persoon is 
lid van het bestuurs- of toezichthoudend 
orgaan van de getoetste entiteit of een 
daarmee gelieerde derde partij;
(f) een aandeelhouder of vennoot van 
een externe toetsingsinstantie die 10 % of 
meer van het kapitaal of de stemrechten 
van die externe toetsingsinstantie bezit of 
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op een andere manier in een positie is om 
significante invloed uit te oefenen op de 
bedrijfsactiviteiten van de externe 
toetsingsinstantie, is lid van het bestuurs- 
of toezichthoudende orgaan van de 
getoetste entiteit of een daarmee gelieerde 
derde partij; of
(g) een ratinganalist die aan de 
bepaling van de uitkomst van de toetsing 
heeft meegewerkt of een persoon die de 
toetsing heeft goedgekeurd, heeft een 
relatie gehad met de getoetste entiteit of 
een daaraan gelieerde derde partij, die de 
oorzaak van een belangenconflict kan 
vormen.

Or. en

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Indien de ESMA vaststelt dat de 
bepalingen van dit artikel niet volstaan 
om belangenconflicten te voorkomen die 
afbreuk kunnen doen aan de 
geloofwaardigheid van de markt voor 
duurzame obligaties, kan de ESMA 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen opstellen om verdere 
gerichte vereisten te specificeren teneinde 
belangenconflicten met betrekking tot 
externe toetsingsinstanties te voorkomen.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
toegekend om deze verordening aan te 
vullen door de in de eerste alinea van dit 
lid bedoelde technische 
reguleringsnormen vast te stellen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en 
met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en
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Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Externe toetsingsinstanties die diensten 
niet zijnde beoordelingswerkzaamheden 
verrichten, zien erop toe dat die andere 
diensten geen belangenconflicten doen 
ontstaan met hun 
beoordelingswerkzaamheden voor 
Europese groene obligaties. Die externe 
toetsingsinstanties maken in hun toetsingen 
vóór en na uitgifte bekend welke andere 
diensten zij voor de beoordeelde entiteit of 
een daarmee gelieerde derde partij 
verrichten.

Externe toetsingsinstanties die diensten 
niet zijnde beoordelingswerkzaamheden 
verrichten, zien erop toe dat die andere 
diensten geen belangenconflicten doen 
ontstaan met hun 
beoordelingswerkzaamheden voor 
duurzame obligaties. Die externe 
toetsingsinstanties maken in hun toetsingen 
vóór en na uitgifte bekend welke andere 
diensten zij voor de beoordeelde entiteit of 
een daarmee gelieerde derde partij 
verrichten.

Or. en

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in een afzonderlijke afdeling 
“Europese norm voor groene obligaties – 
Pre-issuance reviews” de toetsingen vóór 
uitgifte die zij heeft afgegeven;

(a) in een afzonderlijke afdeling 
“Duurzame obligaties – Pre-issuance 
reviews” de toetsingen vóór uitgifte die zij 
heeft afgegeven;

Or. en

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in een afzonderlijke afdeling (b) in een afzonderlijke afdeling 
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“Europese norm voor groene obligaties – 
Post-issuance reviews” de toetsingen na 
uitgifte die zij heeft afgegeven.

“Duurzame obligaties – Post-issuance 
reviews” de toetsingen na uitgifte die zij 
heeft afgegeven;

Or. en

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) in een afzonderlijke afdeling 
“Duurzame obligaties – Toetsingen van 
impactrapporten” de toetsingen van 
impactrapporten die zij heeft afgegeven.

Or. en

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1, punt b), bedoelde 
toetsingen na uitgifte worden aan het 
publiek beschikbaar gesteld onverwijld na 
de beoordeling van de allocatierapporten 
door de externe toetsingsinstantie.

3. De in lid 1, punt b), bedoelde 
toetsingen na uitgifte en de in lid 1, 
punt b bis), bedoelde toetsingen van de 
impactrapporten worden aan het publiek 
beschikbaar gesteld onverwijld na de 
beoordeling van de allocatierapporten door 
de externe toetsingsinstantie.

Or. en

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1, punt a), bedoelde 
toetsingen vóór uitgifte en de in lid 1, 
punt b), bedoelde toetsingen na uitgifte 
blijven na de publicatie ervan ten minste 
tot de vervaldag van de obligatie 
beschikbaar op de website van de externe 
toetsingsinstantie.

4. De in lid 1, punt a), bedoelde 
toetsingen vóór uitgifte, de in lid 1, punt b), 
bedoelde toetsingen na uitgifte en de in 
lid 1, punt b bis), bedoelde toetsingen van 
de impactrapporten blijven na de 
publicatie ervan ten minste tot de 
vervaldag van de obligatie beschikbaar op 
de website van de externe 
toetsingsinstantie.

Or. en

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een externe toetsingsinstantie uit 
een derde land kan overeenkomstig deze 
verordening haar diensten aanbieden aan 
uitgevende instellingen die Europese 
groene obligaties uitgeven, indien die 
externe toetsingsinstantie uit een derde 
land is opgenomen in het register van 
externe toetsingsinstanties uit derde landen 
dat de ESMA overeenkomstig artikel 59 
bijhoudt.

1. Een externe toetsingsinstantie uit 
een derde land kan overeenkomstig deze 
verordening haar diensten aanbieden aan 
uitgevende instellingen die duurzame 
obligaties uitgeven, indien die externe 
toetsingsinstantie uit een derde land is 
opgenomen in het register van externe 
toetsingsinstanties uit derde landen dat de 
ESMA overeenkomstig artikel 59 bijhoudt.

Or. en

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Externe toetsingsinstanties uit derde 
landen die overeenkomstig dit artikel 
diensten verrichten, bieden voordat er ten 

10. Externe toetsingsinstanties uit derde 
landen die overeenkomstig dit artikel 
diensten verrichten, bieden voordat er ten 
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aanzien van in de Unie gevestigde 
uitgevende instellingen van Europese 
groene obligaties diensten worden verricht, 
aan om geschillen met betrekking tot die 
diensten ter beoordeling voor te leggen aan 
een rechtbank of scheidsgerecht in een 
lidstaat.

aanzien van in de Unie gevestigde 
uitgevende instellingen van duurzame 
obligaties diensten worden verricht, aan 
om geschillen met betrekking tot die 
diensten ter beoordeling voor te leggen aan 
een rechtbank of scheidsgerecht in een 
lidstaat.

Or. en

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een externe toetsingsinstantie uit 
een derde land die is gevestigd in een land 
waarvan het rechts- en toezichtskader in 
overeenstemming met lid 1 als effectief 
gelijkwaardig is erkend en die in het in 
artikel 59 bedoelde register is 
geregistreerd, is in staat in de hele Unie de 
onder de registratie vallende diensten aan 
uitgevende instellingen van Europese 
groene obligaties te leveren.

4. Een externe toetsingsinstantie uit 
een derde land die is gevestigd in een land 
waarvan het rechts- en toezichtskader in 
overeenstemming met lid 1 als effectief 
gelijkwaardig is erkend en die in het in 
artikel 59 bedoelde register is 
geregistreerd, is in staat in de hele Unie de 
onder de registratie vallende diensten aan 
uitgevende instellingen van duurzame 
obligaties te leveren.

Or. en

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de ESMA heeft de zaak 
doorverwezen naar de bevoegde autoriteit 
van het derde land en de bevoegde 
autoriteit van dat derde land heeft geen 
passende maatregelen getroffen om 
beleggers en het ordelijke functioneren 
van de markten in de Unie te beschermen 
of heeft niet kunnen aantonen dat de 

Schrappen
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betrokken externe toetsingsinstantie uit 
dat derde land voldoet aan de eisen die 
voor haar in het derde land gelden;

Or. en

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de ESMA heeft de bevoegde 
autoriteit van het derde land ten minste 
30 dagen vooraf in kennis gesteld van 
haar voornemen om de registratie van de 
externe toetsingsinstantie uit een derde 
land in te trekken.

Schrappen

Or. en

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nadat de ESMA heeft bevestigd dat is 
voldaan aan een of meer voorwaarden als 
bedoeld in de eerste alinea, verwijst de 
ESMA de zaak door naar de bevoegde 
autoriteit van het derde land. Indien die 
bevoegde autoriteit van het derde land 
niet de nodige maatregelen heeft genomen 
om beleggers en de goede werking van de 
markten in de Unie te beschermen of 
heeft verzuimd aan te tonen dat de 
betrokken externe toetsingsinstantie uit 
het derde land voldoet aan de in het derde 
land geldende vereisten, trekt de ESMA de 
registratie van de externe 
toetsingsinstantie uit het derde land in, en 
wel ten minste 30 dagen nadat zij de 
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bevoegde autoriteit van het derde land in 
kennis heeft gesteld van haar voornemen 
de registratie in te trekken.

Or. en

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk 20 werkdagen na ontvangst van 
de aanvraag tot voorafgaande erkenning 
beoordeelt de ESMA of die aanvraag 
volledig is.

Uiterlijk 30 werkdagen na ontvangst van 
de aanvraag tot voorafgaande erkenning 
beoordeelt de ESMA of die aanvraag 
volledig is.

Or. en

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen 45 werkdagen na ontvangst van de 
in de eerste alinea van dit lid bedoelde 
aanvraag gaat de ESMA na of aan de in de 
leden 2 en 3 gestelde voorwaarden is 
voldaan.

Binnen 60 werkdagen na ontvangst van de 
in de eerste alinea van dit lid bedoelde 
aanvraag gaat de ESMA na of aan de in de 
leden 2 en 3 gestelde voorwaarden is 
voldaan.

Or. en

Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA dient die ontwerpen van De ESMA dient die ontwerpen van 
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technische uitvoeringsnormen uiterlijk 
[PB: datum invoegen 16 maanden na de 
datum van inwerkingtreding] bij de 
Commissie in.

technische uitvoeringsnormen uiterlijk 
[PB: datum invoegen 24 maanden na de 
datum van inwerkingtreding] bij de 
Commissie in.

Or. en

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) zij kunnen een aanbieding van 
Europese groene obligaties voor 
maximaal tien opeenvolgende werkdagen 
opschorten indien er gegronde redenen zijn 
om aan te nemen dat inbreuk is gemaakt op 
de artikelen 8 tot en met 13 van deze 
verordening;

(e) zij kunnen een aanbieding van 
duurzame obligaties opschorten indien er 
gegronde redenen zijn om aan te nemen dat 
inbreuk is gemaakt op de artikelen 8 tot en 
met 13 van deze verordening;

Or. en

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) zij kunnen advertenties verbieden 
of schorsen, dan wel uitgevende 
instellingen van Europese groene 
obligaties of de betrokken financiële 
tussenpersonen verplichten het adverteren 
te staken of telkens voor maximaal tien 
opeenvolgende werkdagen te schorsen, 
indien er gegronde redenen zijn om aan te 
nemen dat inbreuk is gemaakt op de 
artikelen 8 tot en met 13 van deze 
verordening;

(f) zij kunnen advertenties verbieden 
of schorsen, dan wel uitgevende 
instellingen van duurzame obligaties of de 
betrokken financiële tussenpersonen 
verplichten het adverteren te staken of te 
schorsen, indien er gegronde redenen zijn 
om aan te nemen dat inbreuk is gemaakt op 
de artikelen 8 tot en met 13 van deze 
verordening;

Or. en
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Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) zij kunnen openbaar maken dat een 
uitgevende instelling van Europese groene 
obligaties haar verplichtingen uit hoofde 
van de artikelen 8 tot en met 13 niet 
nakomt;

(g) zij kunnen openbaar maken dat een 
uitgevende instelling van duurzame 
obligaties haar verplichtingen uit hoofde 
van de artikelen 8 tot en met 13 niet 
nakomt en kunnen van de uitgevende 
instelling eisen dat zij die informatie op 
haar website publiceert en beleggers in de 
duurzame obligatie in kennis stelt van de 
niet-naleving;

Or. en

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) zij kunnen een uitgevende 
instelling voor de duur van maximaal tien 
jaar verbieden Europese groene obligaties 
of duurzame obligaties uit te geven;

Or. en

Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) inbreuken op de artikelen 8 tot en 
met 13;

(a) inbreuken op de artikelen 4 tot en 
met 13;
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Or. en

Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – alinea 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) niet-naleving van het in artikel 6 
bedoelde plan voor de afstemming op de 
taxonomie;

Or. en

Amendement 146

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – alinea 1 – punt b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) niet-naleving van het in 
artikel 7 ter bedoelde transitieplan.

Or. en

Amendement 147

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een publieke verklaring waarin de 
voor de inbreuk aansprakelijke natuurlijke 
persoon of rechtspersoon en de aard van 
de inbreuk worden genoemd 
overeenkomstig artikel 37, lid 1, punt g);

(a) een publieke verklaring waarin de 
voor de inbreuk aansprakelijke natuurlijke 
persoon of entiteit en de aard van de 
inbreuk worden genoemd overeenkomstig 
artikel 37, lid 1, punt g);

Or. en
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Amendement 148

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een bevel waarin de voor de 
inbreuk aansprakelijke natuurlijke persoon 
of rechtspersoon wordt gelast de 
inbreukmakende gedraging te staken;

(b) een bevel waarin de voor de 
inbreuk aansprakelijke natuurlijke persoon 
of entiteit wordt gelast de inbreukmakende 
gedraging te staken;

Or. en

Amendement 149

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – alinea 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) een bevel waarin het de 
verantwoordelijke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon voor de duur van maximaal 
tien jaar wordt verboden Europese groene 
obligaties of duurzame obligaties uit te 
geven;

Or. en

Amendement 150

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een gedelegeerde handeling 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 
betreffende procedureregels voor het 
nemen van toezichtmaatregelen en het 
opleggen van geldboeten en betreffende de 
registratie, erkenning en 
toezichtvergoedingen treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 

6. Een gedelegeerde handeling 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 
betreffende procedureregels voor het 
nemen van toezichtmaatregelen en het 
opleggen van geldboeten en betreffende de 
registratie, erkenning en 
toezichtvergoedingen treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
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noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van [twee maanden] na de kennisgeving 
van de handeling aan het Europees 
Parlement en de Raad bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van die termijn de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met [twee maanden] verlengd.

noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van [drie maanden] na de kennisgeving 
van de handeling aan het Europees 
Parlement en de Raad bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van die termijn de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met [drie maanden] verlengd.

Or. en

Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Duurzame obligaties die zijn 
uitgegeven vóór […] [datum van 
inwerkingtreding van deze verordening], 
hoeven niet aan de eisen van deze 
verordening te voldoen.

Or. en

Amendement 152

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 63 bis
Toetsing

1. Uiterlijk in december 2023 en 
vervolgens elke drie jaar dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in over de toepassing 
van deze verordening, op basis van de 
input van het platform voor duurzame 
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financiering. In dat verslag worden ten 
minste de volgende elementen 
geëvalueerd:
(a) de invoering van de Europese 
norm voor groene obligaties en het 
marktaandeel ervan, zowel in de Unie als 
wereldwijd; 
(b) de impact van deze verordening op 
de transitie naar een duurzame economie; 
(c) de werking van de markt van 
externe toetsingsinstanties, met 
vermelding van de marktconcentratie en 
de onpartijdigheid van die instanties; 
(d) het vermogen van de ESMA en de 
nationale bevoegde autoriteiten om hun 
toezichthoudende taken uit te oefenen; 
(e) de geschiktheid van de financiering 
van de ESMA door middel van registratie-
, bekrachtigings- en 
toezichtvergoedingen; 
(f) de geschiktheid van de in titel III, 
hoofdstuk IV, bedoelde stelsels van derde 
landen; 
(e) het voortbestaan van greenwashing op 
de markt voor duurzame obligaties.
Het eerste verslag dat overeenkomstig de 
eerste alinea wordt ingediend, bevat een 
hoofdstuk over de termijn voor en de 
praktische aspecten van de 
verplichtstelling van het label voor 
Europese groene obligaties voor obligaties 
die als ecologisch duurzaam op de markt 
worden gebracht, tussen 2025 en 2028. In 
de daaropvolgende verslagen wordt een 
herziening van deze verordening 
voorgesteld om het label voor Europese 
groene obligaties binnen de vastgestelde 
termijn verplicht te stellen voor obligaties 
die als ecologisch duurzaam op de markt 
worden gebracht.
2. Bij elke voorgestelde herziening 
van Verordening (EU) 2020/852 
beoordeelt de Commissie of die een 
herziening van de onderhavige 
verordening rechtvaardigt, met name 
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wanneer de herziening een uitbreiding 
van het toepassingsgebied van 
Verordening (EU) 2020/852 tot andere 
duurzaamheidsdoelstellingen behelst, 
zoals sociale doelstellingen, of tot andere 
categorieën milieudoelstellingen. 

Or. en

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Bijlage I - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

FACTSHEET EUROPESE GROENE 
OBLIGATIES

FACTSHEET EUROPESE DUURZAME 
OBLIGATIES

Or. en

Amendement 154

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–– [Publicatiedatum factsheet 
Europese groene obligaties]

– [Publicatiedatum factsheet 
Europese duurzame obligaties]

Or. en

Amendement 155

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–– [De officiële naam van de 
uitgevende instelling] [indien beschikbaar, 
identificatiecode voor juridische entiteiten 
(LEI)] [adres van webpagina waar 
beleggers informatie vinden over hoe 
contact op te nemen, en een 
telefoonnummer]

– [De officiële naam van de 
uitgevende instelling] [identificatiecode 
voor juridische entiteiten (LEI)] [adres van 
webpagina waar beleggers informatie 
vinden over hoe contact op te nemen, en 
een telefoonnummer]



PE700.638v01-00 86/111 PR\1244367NL.docx

NL

Or. en

Amendement 156

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–  [Naam van door uitgevende 
instelling toegewezen obligatie] [indien 
beschikbaar, internationaal 
effectenidentificatienummer (ISIN)]

–  [Naam van door uitgevende 
instelling toegewezen obligatie] 
[internationaal effectenidentificatienummer 
(ISIN)]

Or. en

Amendement 157

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[Een verklaring waaruit blijkt dat de 
uitgevende instelling van de obligatie 
vrijwillig de vereisten van deze 
verordening naleeft]

[Een verklaring waarin wordt aangegeven 
dat de uitgevende instelling van de 
obligatie:

• een “Europese groene obligatie” 
uitgeeft in overeenstemming met de 
vereisten van deze verordening, of
• een ander type obligatie uitgeeft 
dat als duurzaam op de markt wordt 
gebracht, onder vermelding van de 
gebruikte norm en uitleg waarom de 
obligatie niet in overeenstemming met de 
norm voor “Europese groene obligaties” 
is uitgegeven]

Or. en

Amendement 158

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Milieustrategie en motivering 3. Duurzaamheidsstrategie en 
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motivering

Or. en

Amendement 159

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– [Informatie over de wijze waarop 
de obligatie in overeenstemming is met de 
bredere milieustrategie van de uitgevende 
instelling]

– [Informatie over de wijze waarop 
de obligatie in overeenstemming is met de 
bredere duurzaamheidsstrategie van de 
uitgevende instelling]

Or. en

Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– [Voor andere duurzame obligaties 
dan “Europese groene obligaties”: 
informatie over de criteria die bij de 
toewijzing van de obligaties worden 
gebruikt]

Or. en

Amendement 161

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– [De milieudoelstellingen bedoeld in 
artikel 9 van Verordening 2020/852 die 
met de obligatie worden nagestreefd]

– [Indien voor de duurzame 
obligatie een percentage op de taxonomie 
afgestemde activiteiten is aangegeven, de 
milieudoelstellingen bedoeld in artikel 9 
van Verordening (EU) 2020/852die met de 
obligatie worden nagestreefd]

Or. en
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Amendement 162

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– [Overige nagestreefde 
duurzaamheidsdoelstellingen bedoeld in 
artikel 2, punt 17 van 
Verordening (EU) 2019/2088]

Or. en

Amendement 163

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – streepje 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– [Voor aan duurzaamheid 
gekoppelde obligaties: informatie over de 
duurzaamheidsdoelstellingen die bij de 
uitgifte van de obligatie worden 
vastgesteld, of de milieudoelstellingen 
wetenschappelijk gefundeerd zijn en of de 
sociale doelstellingen stoelen op beleid, en 
welke jaarlijkse resultaten worden 
nagestreefd]

Or. en

Amendement 164

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4 – 4.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.2 Procedure voor de selectie van 
groene projecten en de geschatte 
ecologische effecten

4.2 Procedure voor de selectie van 
duurzame projecten en de geschatte 
ecologische en sociale effecten

Or. en
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Amendement 165

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4 – 4.2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– [Een beschrijving van de 
procedures waarmee de uitgevende 
instelling zal bepalen hoe een project 
afgestemd is op de taxonomievereisten]

– [Een beschrijving van de 
procedures waarmee de uitgevende 
instelling zal bepalen hoe een project 
afgestemd is op de vastgestelde strategie 
voor de toewijzing van de 
obligatieopbrengsten, of, indien voor de 
duurzame obligatie een percentage op de 
taxonomie afgestemde activiteiten is 
aangegeven, in hoeverre een project 
afgestemd is op de taxonomievereisten]

Or. en

Amendement 166

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4 – 4.2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–  [Een beschrijving van de relevante 
technische screeningcriteria bedoeld in de 
artikelen 10 tot en met 15 van 
Verordening (EU) 2020/852, en een 
specificatie van met welke overeenkomstig 
artikel 10, lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 12, 
lid 2, artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, en 
artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 goedgekeurde 
gedelegeerde handelingen rekening werd 
gehouden]

–  [Indien voor de duurzame 
obligatie een percentage op de taxonomie 
afgestemde activiteiten is aangegeven, een 
beschrijving van de relevante technische 
screeningcriteria bedoeld in de artikelen 10 
tot en met 15 van 
Verordening (EU) 2020/852, en een 
specificatie van met welke overeenkomstig 
artikel 10, lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 12, 
lid 2, artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, en 
artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 goedgekeurde 
gedelegeerde handelingen rekening werd 
gehouden]

Or. en

Amendement 167

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4 – 4.2 – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– [Indien beschikbaar: informatie 
over de methode en aannames die zijn 
gebruikt voor de berekening van de 
belangrijkste impactmaatstaven 
overeenkomstig de krachtens artikel 10, 
lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 2, 
artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, en 
artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 goedgekeurde 
gedelegeerde handelingen, en voor 
aanvullende impactmaatstaven. Indien deze 
informatie niet beschikbaar is, moet dit 
worden gemotiveerd.]

– [Indien voor de duurzame 
obligatie een percentage op de taxonomie 
afgestemde activiteiten is aangegeven en 
indien beschikbaar: informatie over de 
methode en aannames die zijn gebruikt 
voor de berekening van de belangrijkste 
impactmaatstaven overeenkomstig de 
krachtens artikel 10, lid 3, artikel 11, lid 3, 
artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 2, artikel 14, 
lid 2, en artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 goedgekeurde 
gedelegeerde handelingen, en voor 
aanvullende impactmaatstaven. Indien deze 
informatie niet beschikbaar is, moet dit 
worden gemotiveerd.]

Or. en

Amendement 168

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4 – 4.2 – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–  [Voor op de taxonomie 
afgestemde projecten: een beschrijving 
van hoe het duurzame project voldoet aan 
de minimale sociale waarborgen als 
bedoeld in artikel 18 van 
Verordening (EU) 2020/852]
–  [Een beschrijving van hoe de 
projecten zullen bijdragen tot de door het 
bedrijf op entiteitsniveau vastgestelde 
duurzaamheidsdoelstellingen en -acties]
–  [Indien voor de duurzame 
obligatie een percentage op de taxonomie 
afgestemde activiteiten is aangegeven, het 
percentage op de taxonomie afgestemde 
activiteiten op entiteitsniveau vóór de 
uitgifte van de duurzame obligatie en een 
indicatieve raming van het percentage op 
de taxonomie afgestemde activiteiten dat 
op entiteitsniveau zal worden bereikt 
nadat de opbrengsten van de duurzame 
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obligatie volledig zijn toegewezen, met 
vermelding van de methode om aan die 
openbaarmakingsverplichting te voldoen]

Or. en

Amendement 169

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 5 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–  [Een indicatie of allocatierapporten 
al dan niet per project informatie zullen 
bevatten over de uitgekeerde bedragen en 
de verwachte positieve en de negatieve 
milieueffecten]

–  [Een indicatie of allocatierapporten 
al dan niet per project informatie zullen 
bevatten over de uitgekeerde bedragen en 
de verwachte positieve en de negatieve 
duurzaamheidseffecten]

Or. en

Amendement 170

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Vereisten op entiteitsniveau
–  [Uitleg over de vraag hoe of, voor 
andere duurzame obligaties dan Europese 
groene obligaties, in hoeverre de 
uitgevende instelling voldoet aan het 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” als 
bedoeld in Verordening (EU) 2019/2088, 
met inbegrip van de OESO-richtlijnen 
voor multinationale ondernemingen en de 
leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten, met 
inbegrip van de principes en rechten die 
worden beschreven in de acht 
fundamentele verdragen die in de 
verklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk worden genoemd en in het 
Internationaal Statuut van de Rechten 
van de Mens]
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–  [Een verklaring over de due-
diligenceprocedures met betrekking tot de 
belangrijkste negatieve effecten van 
beleggingsbeslissingen op de 
duurzaamheidsfactoren, rekening 
houdend met de omvang, de aard en de 
schaal van de activiteiten van de 
uitgevende instelling; de wijze waarop 
duurzaamheidsrisico’s in aanmerking 
worden genomen in hun 
beleggingsbeslissing; en de mogelijke 
financiële gevolgen van de 
duurzaamheidsrisico’s. Indien de 
uitgevende instelling geen Europese 
groene obligatie uitgeeft en geen rekening 
houdt met de belangrijkste negatieve 
effecten, een verklaring waarom zij die 
niet in aanmerking neemt en of en 
wanneer zij voornemens is rekening te 
zullen houden met dergelijke negatieve 
effecten]
–  [Een indicatie van de activiteit 
van de uitgevende instelling in jurisdicties 
die zijn opgenomen in de bijlagen I en II 
bij de EU-lijst van jurisdicties die niet-
coöperatief zijn op belastinggebied en hun 
reële economische aanwezigheid in deze 
jurisdicties in termen van activa, voltijdse 
werknemers, omzet en betaalde 
belastingen in deze jurisdicties]
–  [Een weblink naar het 
transitieplan van het bedrijf als bedoeld in 
artikel 7 ter]

Or. en

Amendement 171

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 6 – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– [Vergoedingen en kosten ten laste 
van de uitgevende instelling in verband 
met de uitgifte]

Or. en
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Amendement 172

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

JAARLIJKS ALLOCATIERAPPORT 
VOOR EUROPESE GROENE 
OBLIGATIES  

JAARLIJKS ALLOCATIERAPPORT 
VOOR EUROPESE DUURZAME 
OBLIGATIES

Or. en

Amendement 173

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[Een verklaring waaruit blijkt dat de 
opbrengsten zijn toegewezen 
overeenkomstig de vereisten van deze 
verordening]

[Een verklaring waaruit blijkt dat de 
opbrengsten van de “Europese groene 
obligatie” zijn toegewezen overeenkomstig 
de artikelen 4 tot en met 7 ter van deze 
verordening, of, indien de obligatie geen 
“Europese groene obligatie” is, waaruit 
blijkt welk percentage van de opbrengsten 
is toegewezen overeenkomstig deze 
vereisten]

Or. en

Amendement 174

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – A – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de milieudoelstellingen bedoeld in 
artikel 9 van Verordening 2020/852

– de milieudoelstellingen bedoeld in 
artikel 9 van Verordening 2020/852 en 
eventuele andere 
duurzaamheidsdoelstellingen als bedoeld 
in artikel 2, punt 17, van 
Verordening (EU) 2019/2088

Or. en
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Amendement 175

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – A – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–  [of het project betrekking heeft op 
een economische activiteit die een 
transitieactiviteit is als bedoeld in 
artikel 10, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852]

Or. en

Amendement 176

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – A – streepje 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bevestiging van naleving van 
artikel 3, punt c), van 
Verordening (EU) 2020/852 
(minimumgaranties)

– indien het project deel uitmaakt 
van het percentage op de taxonomie 
afgestemde activiteiten, een bevestiging 
van naleving van artikel 3, punt c), van 
Verordening (EU) 2020/852 
(minimumgaranties)

Or. en

Amendement 177

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – A – streepje 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–  een indicatie van de 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, artikel 11, 
lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 2, 
artikel 14, lid 2, of artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 goedgekeurde 
gedelegeerde handelingen die zijn gebruikt 
om de technische screeningcriteria van de 
taxonomie te bepalen, en de 
toepassingsdata ervan]

–  indien het project deel 
uitmaakt van het percentage op de 
taxonomie afgestemde activiteiten, 
een indicatie van de 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 2, 
artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, of 
artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 
goedgekeurde gedelegeerde 
handelingen die zijn gebruikt om de 
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technische screeningcriteria van de 
taxonomie te bepalen, en de 
toepassingsdata ervan]

Or. en

Amendement 178

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor uitgevende instellingen die financiële 
ondernemingen zijn die opbrengsten van 
een portefeuille met meerdere Europese 
groene obligaties toewijzen aan een in 
artikel 5 bedoelde portefeuille met 
financiële activa:

Voor uitgevende instellingen die financiële 
ondernemingen zijn die opbrengsten van 
een portefeuille met meerdere duurzame 
obligaties toewijzen aan een in artikel 5 
bedoelde portefeuille met financiële activa:

Or. en

Amendement 179

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – B – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een overzicht van alle uitstaande 
Europese groene obligaties, met 
vermelding van hun individuele en 
gecombineerde waarde

– een overzicht van alle uitstaande 
duurzame obligaties, met vermelding van 
hun individuele en gecombineerde waarde

Or. en

Amendement 180

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – B – alinea 2 – streepje 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de milieudoelstellingen bedoeld in 
artikel 9 van Verordening 2020/852,

b) de milieudoelstellingen bedoeld in 
artikel 9 van Verordening 2020/852 en 
eventuele andere 
duurzaamheidsdoelstellingen als bedoeld 
in artikel 2, punt 17, van 
Verordening (EU) 2019/2088,
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Or. en

Amendement 181

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – B – alinea 2 – streepje 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het percentage van de activa dat 
betrekking heeft op ecologisch duurzame 
activiteiten als bedoeld in 
Verordening (EU) 2020/852 en de 
gedelegeerde handelingen uit hoofde van 
die verordening,

Or. en

Amendement 182

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – B – alinea 2 – streepje 2 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het percentage van de activa dat 
betrekking heeft op transitieactiviteiten 
als bedoeld in artikel 10, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852,

Or. en

Amendement 183

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – B – alinea 2 – streepje 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een indicatie van de 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, artikel 11, 
lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 2, 
artikel 14, lid 2, of artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 goedgekeurde 
gedelegeerde handelingen die zijn gebruikt 
om de technische screeningcriteria van de 
taxonomie te bepalen, ten minste op het 
niveau van sectoren en landen, en indien 
van toepassing, op het niveau van 

e) voor het percentage op de 
taxonomie afgestemde activiteiten: een 
indicatie van de overeenkomstig artikel 10, 
lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 2, 
artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, of 
artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 goedgekeurde 
gedelegeerde handelingen die zijn gebruikt 
om de technische screeningcriteria van de 
taxonomie te bepalen, ten minste op het 
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afzonderlijke activa, niveau van sectoren en landen, en indien 
van toepassing, op het niveau van 
afzonderlijke activa,

Or. en

Amendement 184

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – B – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een vergelijking van de totale 
waarde van de uitstaande Europese groene 
obligaties en de totale geamortiseerde 
waarde van in aanmerking komende 
financiële activa als bedoeld in artikel 5. 
De vergelijking zal aantonen dat die laatste 
gelijk is aan of hoger is dan de eerste

– een vergelijking van de totale 
waarde van de uitstaande duurzame 
obligaties en de totale geamortiseerde 
waarde van in aanmerking komende 
financiële activa als bedoeld in artikel 5. 
De vergelijking zal aantonen dat die laatste 
gelijk is aan of hoger is dan de eerste

Or. en

Amendement 185

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – B – alinea 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ten behoeve van deze vergelijking 
zal de totale uitstaande waarde van 
Europese groene obligaties worden 
gebaseerd op het jaargemiddelde van de 
waarden aan het einde van het kwartaal van 
dergelijke obligaties die zijn uitgegeven 
door die uitgevende instelling, en zal de 
totale geamortiseerde waarde van de 
financiële activa worden gebaseerd op het 
jaargemiddelde van de waarden aan het 
einde van het kwartaal van dergelijke 
activa op de balans van de uitgevende 
instelling]

– ten behoeve van deze vergelijking 
zal de totale uitstaande waarde van 
duurzame obligaties worden gebaseerd op 
het jaargemiddelde van de waarden aan het 
einde van het kwartaal van dergelijke 
obligaties die zijn uitgegeven door die 
uitgevende instelling, en zal de totale 
geamortiseerde waarde van de financiële 
activa worden gebaseerd op het 
jaargemiddelde van de waarden aan het 
einde van het kwartaal van dergelijke 
activa op de balans van de uitgevende 
instelling]

Or. en
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Amendement 186

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

IMPACTRAPPORT VOOR EUROPESE 
GROENE OBLIGATIES

IMPACTRAPPORT VOOR EUROPESE 
DUURZAME OBLIGATIES

Or. en

Amendement 187

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–  [De officiële naam van de 
uitgevende instelling] [indien beschikbaar, 
LEI] [adres van webpagina waar beleggers 
informatie vinden over hoe contact op te 
nemen, en een telefoonnummer] 

–  [De officiële naam van de 
uitgevende instelling] [LEI] [adres van 
webpagina waar beleggers informatie 
vinden over hoe contact op te nemen, en 
een telefoonnummer]

Or. en

Amendement 188

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–  [Naam van door uitgevende 
instelling toegewezen obligatie] [indien 
beschikbaar, ISIN]

–  [Naam van door uitgevende 
instelling toegewezen obligatie] [ISIN]

Or. en

Amendement 189

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Milieustrategie en motivering 2. Duurzaamheidsstrategie en 
motivering
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Or. en

Amendement 190

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–  [Indien van toepassing, een 
toelichting bij eventuele wijzigingen in de 
bredere milieustrategie van de uitgevende 
instelling sinds de publicatie van het 
factsheet]

–  [Indien van toepassing, een 
toelichting bij eventuele wijzigingen in de 
bredere duurzaamheidsstrategie van de 
uitgevende instelling sinds de publicatie 
van het factsheet]

Or. en

Amendement 191

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–  [De algemene 
duurzaamheidsstrategie van de uitgevende 
instelling, met inbegrip van haar 
inspanningen om de 
socialeduurzaamheidsdoelstellingen en de 
beginselen van goed bestuur te 
bevorderen als bedoeld in artikel 2, 
punt 17, van Verordening (EU) 2019/2088 
en haar inspanningen om het beginsel 
“geen ernstige afbreuk doen” als bedoeld 
in artikel 2 bis van 
Verordening (EU) 2019/2088 te 
eerbiedigen]

Or. en

Amendement 192

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Toewijzing van de opbrengsten van 
de obligatie

3. Toewijzing van de opbrengsten van 
de obligatie (voor obligaties waarvan de 
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opbrengsten worden gebruikt)

Or. en

Amendement 193

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de milieudoelstellingen bedoeld in 
artikel 9 van Verordening 2020/852

– de milieudoelstellingen bedoeld in 
artikel 9 van Verordening 2020/852 en 
eventuele andere 
duurzaamheidsdoelstellingen als bedoeld 
in artikel 2, punt 17, van 
Verordening (EU) 2019/2088,

Or. en

Amendement 194

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – alinea 1 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– of het project betrekking heeft op 
een transitieactiviteit als bedoeld in 
artikel 10, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852

Or. en

Amendement 195

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – alinea 1 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– indien van toepassing, een indicatie 
van de activa waarop een 
taxonomieaanpassingsplan betrekking had, 
de duur van elk plan en de datum van 
voltooiing van elk actief

– indien van toepassing, een indicatie 
van de activa waarop een 
taxonomieaanpassingsplan betrekking had, 
de duur van elk plan, de datum van 
voltooiing van elk actief en een weblink 
naar het desbetreffende 
taxonomieaanpassingsplan
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Or. en

Amendement 196

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – alinea 1 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een indicatie van de 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, artikel 11, 
lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 2, 
artikel 14, lid 2, en artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) 2020/852 goedgekeurde 
gedelegeerde handelingen die zijn gebruikt 
om de technische screeningcriteria van de 
taxonomie te bepalen, en de 
toepassingsdatum ervan]

– indien het project deel uitmaakt 
van het percentage op de taxonomie 
afgestemde activiteiten, een indicatie van 
de overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 13, 
lid 2, artikel 14, lid 2, en artikel 15, lid 2, 
van Verordening (EU) 2020/852 
goedgekeurde gedelegeerde handelingen 
die zijn gebruikt om de technische 
screeningcriteria van de taxonomie te 
bepalen, en de toepassingsdatum ervan]

Or. en

Amendement 197

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Milieu-impact van de opbrengsten 
van de obligatie

4. Duurzaamheidsimpact van de 
opbrengsten van de obligatie 

Or. en

Amendement 198

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–  [Een raming van de positieve en 
negatieve milieueffecten in geaggregeerde 
vorm]

–  [Een raming van de positieve en 
negatieve milieu- en sociale effecten in 
geaggregeerde vorm]

Or. en
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Amendement 199

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–  [Informatie over de methode en 
aannames die zijn gebruikt om het effect 
van projecten te evalueren, als het factsheet 
voor Europese groene obligaties van de 
obligatie deze informatie niet bevatte]

–  [Informatie over de methode en 
aannames die zijn gebruikt om het effect 
van projecten te evalueren, als het factsheet 
voor Europese duurzame obligaties van de 
obligatie deze informatie niet bevatte]

Or. en

Amendement 200

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– [informatie over de positieve en 
negatieve sociale effecten van de 
projecten en, indien beschikbaar, 
bijbehorende maatstaven. Indien deze 
informatie niet op projectniveau 
beschikbaar is, moet dit worden 
gemotiveerd]

Or. en

Amendement 201

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – streepje 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– [indien zij ongunstige effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren niet in 
aanmerking nemen, duidelijke redenen 
daarvoor, met inbegrip van, indien 
relevant, informatie over de vraag of en 
wanneer zij voornemens zijn die 
ongunstige effecten wel in aanmerking te 
nemen]
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Or. en

Amendement 202

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Transitieplan (voor uitgevende 
instellingen van Europese groene 
obligaties en aan duurzaamheid 
gekoppelde obligaties)
–  [een verklaring waarin wordt 
vermeld dat de uitgevende instelling zich 
zal houden aan het scenario van een 
netto-opwarming van de aarde met 1,5 °C, 
alsmede de emissiereductie die de 
uitgevende instelling tegen 2030 en 2050 
moet verwezenlijken om zich aan dat 
scenario aan te passen; 
– een overzicht van de 
governanceprocedures met betrekking tot 
het plan, met inbegrip van de rol van het 
bestuur en het senior management van de 
uitgevende instelling, de toewijzing van 
verantwoordelijkheden en de 
stimuleringsregelingen die zijn opgezet 
om het halen van de doelstellingen te 
belonen;
– een strategie voor het 
verwezenlijken van een netto-uitstoot van 
nul, met inbegrip van een overzicht van 
jaarlijkse kwantificeerbare tussentijdse 
doelen, uitvoerbare initiatieven om deze 
stappen te verwezenlijken en toekomstige 
investeringsbehoeften om de doelen te 
halen;
– een analyse van de risicofactoren 
en onzekerheden die mogelijk 
verhinderen dat de uitgevende instelling 
een netto-uitstoot van nul en de 
tussentijdse doelen bereikt;
– een weblink naar het volledige 
transitieplan van de uitgevende instelling]

Or. en
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Amendement 203

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– [Naam van door uitgevende 
instelling toegewezen obligatie] [indien 
beschikbaar, ISIN]

–  [Naam van door uitgevende 
instelling toegewezen obligatie] [ISIN]

Or. en

Amendement 204

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 2 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een verklaring dat een externe 
toetsingsinstantie het ingevulde factsheet 
voor Europese groene obligaties in 
bijlage I overeenkomstig deze verordening 
heeft beoordeeld;

– een verklaring dat een externe 
toetsingsinstantie het ingevulde factsheet 
voor Europese duurzame obligaties in 
bijlage I overeenkomstig deze verordening 
heeft beoordeeld;

Or. en

Amendement 205

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[Voor de toetsing van impactrapporten:
– een verklaring dat een externe 
toetsingsinstantie het ingevulde 
impactrapport in bijlage III heeft 
beoordeeld;
– een verklaring dat deze toetsing 
van het impactrapport een onafhankelijk 
advies van de externe toetsingsinstantie 
weergeeft;
– een verklaring dat men zich slechts 
in beperkte mate mag baseren op het 
onafhankelijke advies van de externe 



PR\1244367NL.docx 105/111 PE700.638v01-00

NL

toetsingsinstantie;]

Or. en

Amendement 206

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[Een verklaring over de inachtneming van 
de Europese groene obligatie met deze 
verordening, en met name:

[Een verklaring over de inachtneming van 
de duurzame obligatie met deze 
verordening, en met name:

Or. en

Amendement 207

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) indien het advies van de 
onafhankelijke toetsingsinstantie positief 
is, een verklaring dat de obligatie voldoet 
aan de vereisten van deze verordening en 
dat de benaming “Europese groene 
obligatie” voor die obligatie kan worden 
gebruikt;

(a) indien het advies van de 
onafhankelijke toetsingsinstantie luidt dat 
de obligatie aan alle vereisten voor het 
gebruik van de benaming “Europese 
groene obligatie” voldoet, een verklaring 
dat de obligatie voldoet aan de vereisten 
van deze verordening en dat de benaming 
“Europese groene obligatie” voor die 
obligatie kan worden gebruikt;

Or. en

Amendement 208

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) indien het advies van de 
onafhankelijke toetsingsinstantie negatief 
is, een verklaring dat de obligatie niet 
voldoet aan de vereisten van deze 
verordening en dat de benaming “Europese 
groene obligatie” niet voor die obligatie 

(b) indien het advies van de 
onafhankelijke toetsingsinstantie luidt dat 
de obligatie niet aan alle vereisten voor 
het gebruik van de benaming “Europese 
groene obligatie” voldoet, een verklaring 
dat de obligatie niet voldoet aan de 
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kan worden gebruikt; vereisten van deze verordening en dat de 
benaming “Europese groene obligatie” niet 
voor die obligatie kan worden gebruikt, 
met vermelding van de vereisten waaraan 
niet is voldaan en of de door de 
uitgevende instelling verstrekte informatie 
nauwkeurig was;

Or. en

Amendement 209

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 5 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een gedetailleerde beoordeling of 
het voor groene obligaties ingevulde 
factsheet aan de artikelen 4 tot en met 7 
van deze verordening voldoet;

– voor Europese groene obligaties: 
een gedetailleerde beoordeling of het voor 
duurzame obligaties ingevulde factsheet 
aan de artikelen 4 tot en met 7 van deze 
verordening voldoet;

Or. en

Amendement 210

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 5 – alinea 1 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor overige duurzame obligaties: 
een gedetailleerde beoordeling of het voor 
duurzame obligaties ingevulde factsheet 
voldoet aan de door de uitgevende 
instelling uiteengezette 
duurzaamheidsstrategie;

Or. en

Amendement 211

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 5 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een beoordeling van de vraag of de – een beoordeling van de vraag of, of 



PR\1244367NL.docx 107/111 PE700.638v01-00

NL

uitgevende instelling de opbrengsten van 
de obligatie in overeenstemming met de 
artikelen 4 tot en met 7 van deze 
verordening heeft toegewezen, op basis 
van de aan de externe toetsingsinstantie 
verschafte informatie; 

voor niet-Europese groene obligaties de 
mate waarin, de uitgevende instelling de 
opbrengsten van de obligatie in 
overeenstemming met de artikelen 4 tot en 
met 7 van deze verordening heeft 
toegewezen, op basis van de aan de externe 
toetsingsinstantie verschafte informatie;

Or. en

Amendement 212

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 5 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een beoordeling van de vraag of de 
uitgevende instelling het in het factsheet 
voor groene obligaties beschreven beoogde 
gebruik van de opbrengsten in acht heeft 
genomen, op basis van de aan de externe 
toetsingsinstantie verschafte informatie;

– een beoordeling van de vraag of de 
uitgevende instelling het in het factsheet 
voor duurzame obligaties beschreven 
beoogde gebruik van de opbrengsten in 
acht heeft genomen, op basis van de aan de 
externe toetsingsinstantie verschafte 
informatie; 

Or. en

Amendement 213

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[Voor de toetsing van impactrapporten:
– een beoordeling of de uitgifte van 
de obligatie in overeenstemming is met de 
bredere duurzaamheidsstrategie van de 
uitgevende instelling;
– voor obligaties waarvan de 
opbrengsten worden gebruikt, een 
verificatie van de projecten die met die 
opbrengsten zijn gefinancierd en, in 
voorkomend geval, of het plan voor de 
afstemming op de taxonomie is 
nagekomen;
– een beoordeling van de 
aangekondigde duurzaamheidsimpact van 
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de obligatieopbrengsten;
– een beoordeling van het 
transitieplan van de uitgevende instelling;
– het advies van de externe 
toetsingsinstantie over de vier 
bovengenoemde beoordelingen.

Or. en
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TOELICHTING

Het voorstel voor een verordening betreffende Europese groene obligaties is onderdeel van de 
EU-agenda met betrekking tot duurzame financiering. Volgens de strategie van de Commissie 
voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie zal Europa dit decennium 
jaarlijks naar schatting 350 miljard EUR extra investeringen nodig hebben, wil het alleen al 
voor energiesystemen zijn doelstelling van uitstootvermindering voor 2030 halen, naast de 
130 miljard EUR die het nodig zal hebben voor andere milieudoelstellingen. Een vrijwillige 
Europese norm voor groene obligaties die de uitgifte stimuleert van obligaties waarmee 
duurzame investeringen worden gefinancierd, helpt bedrijven en overheden bij de financiering 
van de transitie naar een duurzame toekomst. Bovendien draagt de verordening, aan de hand 
van vergelijkbare openbaarmakingsvereisten en een betrouwbare externe toetsing van de 
openbaarmakingen, ertoe bij dat de markt voor groene obligaties het vertrouwen van 
beleggers wint en vermindert zij het risico van nadelige financiële gevolgen voor beleggers in 
verband met greenwashing.

Daartoe bestaat het voorstel voor een verordening uit drie onderdelen. Ten eerste worden de 
uitgevende instellingen van Europese groene obligaties uit hoofde van de verordening 
verplicht de obligatieopbrengsten te gebruiken in overeenstemming met de EU-taxonomie 
voor duurzame investeringen. Ten tweede moeten deze uitgevende instellingen nadere 
informatie bekendmaken over de projecten die zij financieren, de afstemming ervan op de 
doelstellingen van de taxonomie en hun algemene duurzaamheidsstrategie. Ten derde wordt 
een toezichtkader ingesteld om – door middel van een verplichte toetsing door een externe 
partij – te waarborgen dat de openbaarmakingen betrouwbaar zijn. Deze externe 
toetsingsinstanties moeten onder toezicht van de ESMA staan. De nationale bevoegde 
autoriteiten moeten over bevoegdheden beschikken om te waarborgen dat uitgevende 
instellingen zich aan de vereisten van deze verordening houden.

De rapporteur is ingenomen met het voorstel en wil ervoor zorgen dat Europese groene 
obligaties hun potentieel voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie, 
waarmaken. Hiertoe moeten vier hoofdbeginselen in acht worden genomen. Ten eerste moet 
het via de Europese groene obligaties opgehaalde geld worden gericht op activiteiten en 
ondernemingen die passen binnen de duurzame economie waar Europa naartoe op weg is. Ten 
tweede moeten de voordelen van het gebruik van of het investeren in Europese groene 
obligaties duidelijk zijn voor de markt, zodat eenieder die de norm zou kunnen gebruiken 
deze ook daadwerkelijk zal gebruiken. Ten derde moet de geloofwaardigheid van de norm 
worden gewaarborgd aan de hand van een transparant en geloofwaardig toetsingsproces. Ten 
vierde moet de norm leiden tot een diepe en liquide markt voor Europese groene obligaties. 

Om verdere versnippering van de markt voor groene obligaties te voorkomen, moet de 
Europese norm volledig in overeenstemming zijn met de Europese ambitie om over te 
schakelen op een duurzame economie. Om ervoor te zorgen dat de volledige opbrengsten van 
Europese groene obligaties terechtkomen bij projecten en uitgevende instellingen die in de 
duurzame economie passen, moet volledige afstemming op de taxonomie worden ingevoerd, 
al is dat niet voldoende. Enkel de uitgevende instellingen die beschikken over een algemene 
strategie om zich aan te passen aan en levensvatbaar te blijven in een duurzame economie 
zullen de Europese norm voor groene obligaties kunnen gebruiken voor het beoogde gebruik 
ervan als transitie-instrument. In dit verband verplicht de rapporteur de uitgevende 
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instellingen van Europese groene obligaties ertoe om transitieplannen vast te stellen om tegen 
2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Volgens dezelfde redenering en gelet op hun 
lange levensduur, passen energiecentrales op fossiel gas niet in de Europese ambitie om tegen 
2050 klimaatneutraal te zijn en mogen zij niet worden gefinancierd door middel van Europese 
groene obligaties. Dit sluit aan op de huidige marktpraktijken met betrekking tot groene 
obligaties. De rapporteur is bovendien van mening dat de totstandbrenging van een echt 
duurzame economie vereist dat de Unie milieuambities koppelt aan sociale ambities. Burgers 
zullen de transitie alleen aanvaarden als die sociaal inclusief is. Als zodanig mogen 
uitgevende instellingen van Europese groene obligaties geen belastingontwijking nastreven 
via landen die op de EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied 
staan, en moeten zij rekening houden met de principiële negatieve effecten van hun 
investeringen op duurzaamheidsfactoren, met inbegrip van sociale factoren zoals 
ongelijkheid, sociale cohesie, sociale integratie en arbeidsverhoudingen.

Om ervoor te zorgen dat de voordelen van het gebruik van Europese groene obligaties 
duidelijk zijn voor de markt, moet de uitgifte van dergelijke obligaties vergelijkbaar zijn met 
de uitgifte van andere duurzame obligaties. Beleggers hebben vergelijkbare gegevens nodig 
om een geïnformeerde keuze te kunnen maken tussen verschillende soorten duurzame 
obligaties. Bijgevolg wil de rapporteur een gestandaardiseerde vorm van openbaarmaking 
invoeren voor alle uitgiften van duurzame obligaties, of het nu gaat om Europese groene 
obligaties of om andersoortige duurzame obligaties. Om ervoor te zorgen dat deze 
openbaarmaking betrouwbaar is, moet die worden geverifieerd volgens de 
externetoetsingsprocedure waaraan Europese groene obligaties worden onderworpen. De 
invoering van openbaarmakingsvereisten voor de gehele markt van duurzame obligaties heeft 
als bijkomend voordeel dat de ruimte voor greenwashing door middel van dergelijke 
alternatieve duurzame obligaties, met inbegrip van aan duurzaamheid gekoppelde obligaties, 
wordt beperkt. Zo wordt de potentiële schade voor beleggers in dergelijke obligaties beperkt 
en wordt de gehele markt voor duurzame obligaties betrouwbaarder gemaakt.

Om ervoor te zorgen dat het toetsingsproces geloofwaardig is, moet de onafhankelijkheid van 
de externe toetsingsinstanties zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Hiertoe stelt de 
rapporteur aanvullende vereisten voor met betrekking tot mogelijke belangenconflicten, onder 
meer via aandeelhouders, beperkt hij de mogelijkheid voor externe toetsingsinstanties om 
essentiële onderdelen van het toetsingsproces uit te besteden en verleent hij de ESMA de 
bevoegdheid om de maatregelen inzake belangenconflicten verder aan te scherpen op basis 
van de ervaring die de ESMA zal opdoen bij het uitoefenen van markttoezicht. De rapporteur 
voorziet ook in transparantie met betrekking tot de betaalde vergoedingen en de verplichting 
om overeenstemming te bereiken over de vergoeding alvorens de toetsing plaatsvindt.

Een diepe en liquide markt voor Europese groene obligaties is essentieel om investeringen in 
en de verdere uitgifte van Europese groene obligaties te stimuleren. Een diepe markt kan in de 
eerste plaats worden gestimuleerd door de EU-organen en -instellingen te verplichten het 
label “Europese groene obligatie” te gebruiken voor al hun ecologisch duurzame obligaties. 
Ten tweede moet de obligatie voldoen aan de wensen van potentiële beleggers. In dit verband 
is het, in overeenstemming met de huidige marktpraktijk inzake de uitgifte van groene 
obligaties, essentieel dat de opwekking van kernenergie niet wordt gefinancierd met Europese 
groene obligaties. Ten derde moet de norm geleidelijk worden ingevoerd en moeten beleggers 
ervan bewust worden gemaakt dat de norm in de nabije toekomst zal worden verplicht voor 
de uitgifte van ecologisch duurzame obligaties. Tot slot moet de obligatienorm 
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gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn voor uitgevende instellingen. Daartoe 
wil de rapporteur ervoor zorgen dat uitgevende instellingen hun obligatieopbrengsten niet 
opnieuw hoeven toe te wijzen in geval van wijzigingen van de gedelegeerde handelingen uit 
hoofde van de taxonomieverordening. De rapporteur wil ook een zekere coulance toestaan ten 
aanzien van de financiering van projecten met de opbrengsten van Europese groene obligaties 
indien er nog geen gegevens zijn verzameld om aan te tonen dat er geen ernstige afbreuk is 
gedaan aan de milieudoelstellingen uit hoofde van de taxonomieverordening. Daarnaast 
introduceert de rapporteur een toetsingsmechanisme waarmee de Commissie potentiële 
knelpunten bij de uitgifte van Europese groene obligaties kan beoordelen. 

De rapporteur ziet ernaar uit van gedachten te wisselen met potentiële uitgevende instellingen 
van Europese groene obligaties om het voorstel verder te verfijnen en de uitgifte van 
dergelijke obligaties te stimuleren en er een succesvol instrument voor de transitie naar een 
duurzame economie van te maken. 


