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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind obligațiunile verzi europene
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2021)0391),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C9-0311/2021),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 5 noiembrie 20211,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din …2,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru bugete și cel al Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
(A9-0000/2021),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tranziția către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, mai 
durabilă, eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, circulară și echitabilă 
este esențială pentru a asigura 
competitivitatea pe termen lung a 
economiei Uniunii și bunăstarea cetățenilor 
săi. În 2016, Uniunea a încheiat Acordul de 
la Paris31. Articolul 2 alineatul (1) litera (c) 
din Acordul de la Paris stabilește obiectivul 
de a consolida răspunsul la schimbările 
climatice, printre altele, prin întreprinderea 
măsurilor necesare pentru ca fluxurile 
financiare să corespundă unei evoluții către 
o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de 
gaze cu efect de seră și rezilientă la 
schimbările climatice.

(1) Tranziția către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
durabilă, eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, circulară și echitabilă 
este esențială pentru a asigura 
competitivitatea pe termen lung a 
economiei Uniunii și bunăstarea cetățenilor 
săi. În 2016, Uniunea a încheiat Acordul de 
la Paris31. Articolul 2 alineatul (1) litera (c) 
din Acordul de la Paris stabilește obiectivul 
de a consolida răspunsul la schimbările 
climatice, printre altele, prin întreprinderea 
măsurilor necesare pentru ca fluxurile 
financiare să corespundă unei evoluții către 
o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de 
gaze cu efect de seră și rezilientă la 
schimbările climatice.

__________________ __________________
31 Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului 
din 5 octombrie 2016 privind încheierea, în 
numele Uniunii Europene, a Acordului de 
la Paris adoptat în temeiul Convenției-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice (JO L 282, 
19.10.2016, p. 4).

31 Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului 
din 5 octombrie 2016 privind încheierea, în 
numele Uniunii Europene, a Acordului de 
la Paris adoptat în temeiul Convenției-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice (JO L 282, 
19.10.2016, p. 4).

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comunicarea Comisiei din 22 
noiembrie 2016 intitulată „Următorii pași 
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către un viitor european durabil” face 
legătura între obiectivele de dezvoltare 
durabilă (ODD-uri) și cadrul de politică 
al Uniunii, pentru a garanta că toate 
acțiunile și inițiativele de politică ale 
Uniunii iau în considerare ODD-urile. În 
concluziile sale din 20 iunie 2017, 
Consiliul a confirmat angajamentul 
Uniunii și al statelor sale membre în ceea 
ce privește punerea în aplicare a ODD-
urilor în mod complet, coerent, 
cuprinzător, integrat și eficient, în strânsă 
cooperare cu partenerii și cu alte părți 
interesate. Tratatul privind Uniunea 
Europeană și Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
reflectă dimensiunile sociale și de mediu 
ale acesteia.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planul de investiții al Pactului verde 
european din 14 ianuarie 202032 prevede 
stabilirea unui standard pentru obligațiunile 
durabile din punctul de vedere al mediului 
pentru a spori și mai mult oportunitățile de 
investiții și pentru a facilita identificarea 
investițiilor durabile din punctul de vedere 
al mediului printr-o etichetă clară. În 
concluziile sale din decembrie 2020, 
Consiliul European a invitat Comisia să 
prezinte o propunere legislativă privind un 
standard pentru obligațiunile verzi33.

(2) Planul de investiții al Pactului verde 
european din 14 ianuarie 202032 prevede 
stabilirea unui standard pentru obligațiunile 
durabile din punctul de vedere al mediului 
pentru a spori și mai mult oportunitățile de 
investiții și pentru a facilita identificarea 
investițiilor durabile din punctul de vedere 
al mediului printr-o etichetă clară. În 
concluziile sale din decembrie 2020, 
Consiliul European a invitat Comisia să 
prezinte o propunere legislativă privind un 
standard pentru obligațiunile verzi33. În 
rezoluția sa din 29 mai 2018 referitoare la 
finanțele sustenabile33a și în rezoluția din 
13 noiembrie 2020 referitoare la Planul 
de investiții pentru o Europă durabilă – 
modalități de finanțare a Pactului 
verde33b, Parlamentul European a 
subliniat necesitatea unui standard 
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european pentru obligațiunile verzi.33a

__________________ __________________
32 COM(2020) 21 final. 32 COM(2020) 21 final.
33 EUCO 22/20. 33 EUCO 22/20.

33a JO C 76, 9.3.2020, p. 23.
33b JO C 415, 13.10.2021, p. 22.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru atingerea obiectivelor 
climatice și în materie de durabilitate ale 
Uniunii, fluxurile de capital trebuie 
direcționate către investiții durabile. 
Având în vedere dimensiunile provocării 
și costurile asociate lipsei de acțiune sau 
acțiunii întârziate, sistemul financiar al 
Uniunii și instrumentele acestuia ar 
trebui adaptate în mod progresiv pentru a 
sprijini funcționarea durabilă a 
economiei. În acest scop, finanțarea 
durabilă trebuie să se generalizeze și 
trebuie să se acorde atenție efectului 
produselor și serviciilor financiare asupra 
durabilității. Stimulând noi investiții în 
activități economice durabile, 
obligațiunile durabile sunt deosebit de 
bine poziționate pentru a stimula tranziția 
către o economie verde.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Obligațiunile durabile din punctul 
de vedere al mediului reprezintă unul 
dintre principalele instrumente de finanțare 
a investițiilor legate de tehnologiile cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
eficiența energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor, precum și de infrastructura de 
transport durabilă și infrastructura de 
cercetare. Întreprinderile financiare sau 
nefinanciare sau entitățile suverane pot 
emite astfel de obligațiuni. Diversele 
inițiative existente pentru obligațiunile 
durabile din punctul de vedere al mediului 
nu asigură definiții comune ale activităților 
economice durabile din punctul de vedere 
al mediului. Acest lucru împiedică 
investitorii să identifice cu ușurință 
obligațiunile ale căror încasări sunt aliniate 
la obiectivele de mediu prevăzute în 
Acordul de la Paris sau contribuie la 
acestea.

(3) Obligațiunile durabile reprezintă 
unul dintre principalele instrumente de 
finanțare a investițiilor legate de 
tehnologiile cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, eficiența energetică și utilizarea 
eficientă a resurselor, precum și de 
infrastructura de transport durabilă și 
infrastructura de cercetare. Întreprinderile 
financiare sau nefinanciare sau entitățile 
suverane pot emite astfel de obligațiuni. 
Diversele inițiative existente pentru 
obligațiunile durabile nu asigură definiții 
comune ale activităților economice 
durabile din punctul de vedere al mediului 
și din punct de vedere social. Acest lucru 
împiedică investitorii să identifice cu 
ușurință obligațiunile ale căror încasări 
sunt aliniate la obiectivele de durabilitate 
prevăzute în Acordul de la Paris și în 
ODD-uri sau contribuie la acestea.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru asigurarea alinierii la 
obiectivele Acordului de la Paris și având 
în vedere divergențele existente și absența 
unor norme comune, este probabil ca 
statele membre să adopte măsuri și 
abordări divergente, care vor avea un 
impact negativ direct asupra bunei 
funcționări a pieței interne și vor crea 
obstacole în calea acesteia, fiind, de 
asemenea, în detrimentul emitenților de 
obligațiuni durabile din punctul de vedere 
al mediului. Dezvoltarea paralelă a 
practicilor de piață pe baza unor priorități 

(5) Pentru asigurarea alinierii la 
obiectivele Acordului de la Paris și având 
în vedere divergențele existente și absența 
unor norme comune, este probabil ca 
statele membre să adopte măsuri și 
abordări divergente, care vor avea un 
impact negativ direct asupra bunei 
funcționări a pieței interne și vor crea 
obstacole în calea acesteia, fiind, de 
asemenea, în detrimentul emitenților de 
obligațiuni durabile din punctul de vedere 
al mediului. Dezvoltarea paralelă a 
practicilor de piață pe baza unor priorități 



PE700.638v01-00 10/108 PR\1244367RO.docx

RO

stabilite din considerente comerciale care 
generează rezultate divergente determină 
fragmentarea pieței și ar putea să agraveze 
și mai mult ineficiențele în funcționarea 
pieței interne. Standardele și practicile de 
piață divergente fac dificilă compararea 
diferitelor obligațiuni, creează condiții de 
piață inegale pentru emitenți, generează 
obstacole suplimentare în cadrul pieței 
interne și riscă să afecteze deciziile de 
investiții.

stabilite din considerente comerciale care 
generează rezultate divergente determină 
fragmentarea pieței și ar putea să agraveze 
și mai mult ineficiențele în funcționarea 
pieței interne. Standardele și practicile de 
piață divergente fac dificilă compararea 
diferitelor obligațiuni, creează condiții de 
piață inegale pentru emitenți, generează 
obstacole suplimentare în cadrul pieței 
interne și riscă să dezinformeze din punct 
de vedere ecologic și să afecteze deciziile 
de investiții.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Lipsa unor norme armonizate 
pentru procedurile utilizate de examinatorii 
externi pentru examinarea obligațiunilor 
durabile din punctul de vedere al mediului 
și definițiile divergente ale activităților 
durabile din punctul de vedere al mediului 
îngreunează tot mai mult compararea 
eficace a obligațiunilor de către investitori 
pe piața internă în raport cu obiectivele lor 
de mediu. Piața obligațiunilor durabile din 
punctul de vedere al mediului este inerent 
internațională, participanții la piață 
tranzacționând obligațiuni și utilizând 
servicii de examinare externă furnizate de 
furnizori terți la nivel transfrontalier. 
Acțiunea la nivelul Uniunii ar putea reduce 
riscul de fragmentare a pieței interne 
pentru obligațiunile durabile din punctul 
de vedere al mediului și pentru serviciile 
de examinare externă legate de obligațiuni 
și ar putea asigura aplicarea 
Regulamentului (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului34 
pe piața acestor obligațiuni.

(6) Lipsa unor norme armonizate 
pentru procedurile utilizate de examinatorii 
externi pentru examinarea obligațiunilor 
durabile și definițiile divergente ale 
activităților îngreunează tot mai mult 
compararea eficace a obligațiunilor de 
către investitori pe piața internă în raport 
cu obiectivele lor de durabilitate. Piața 
obligațiunilor durabile este inerent 
internațională, participanții la piață 
tranzacționând obligațiuni și utilizând 
servicii de examinare externă furnizate de 
furnizori terți la nivel transfrontalier. 
Acțiunea la nivelul Uniunii ar putea reduce 
riscul de fragmentare a pieței interne 
pentru obligațiunile durabile și pentru 
serviciile de examinare externă legate de 
obligațiuni și ar putea asigura aplicarea 
Regulamentului (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului34 
pe piața acestor obligațiuni.
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__________________ __________________
34 Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile durabile 
și de modificare a Regulamentului (UE) 
2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).

34 Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile durabile 
și de modificare a Regulamentului (UE) 
2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a facilita comparația între 
diferite emisiuni de obligațiuni durabile și 
a încuraja standardizarea colectării 
datelor în ceea ce privește obligațiunile 
verzi, tuturor obligațiunilor 
comercializate în Uniune drept durabile 
ar trebui să li se aplice cerințe în materie 
de transparență. Pentru a stimula 
protecția investitorilor și a evita 
dezinformarea ecologică în ceea ce 
privește obligațiunile comercializate drept 
durabile, informațiile dezvăluite cu privire 
la aceste obligațiuni ar trebui să se 
supună aceluiași standard de verificare 
externă precum cel care se aplică în cazul 
obligațiunilor verzi europene.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Reamintind angajamentul comun 
al Parlamentului European, al 



PE700.638v01-00 12/108 PR\1244367RO.docx

RO

Consiliului și al Comisiei de a urmări 
principiile consacrate în Pilonul european 
al drepturilor sociale în sprijinul creșterii 
durabile și favorabile incluziunii și 
recunoscând importanța standardelor 
internaționale privind drepturile minime 
ale omului și ale lucrătorilor, Uniunea a 
adoptat un concept amplu de durabilitate, 
inclusiv în ceea ce privește aspecte de 
mediu, sociale și de guvernanță. În acest 
context și în conformitate cu definiția 
investițiilor durabile din Regulamentul 
(UE) 2019/2088 al Parlamentului 
European și al Consiliului1a, activitățile 
durabile din punctul de vedere al 
mediului nu ar trebui să afecteze 
obiectivele de durabilitate socială. Prin 
urmare, obligațiunile durabile din punctul 
de vedere al mediului ar trebui să respecte 
principiul de „a nu provoca prejudicii 
semnificative” menționat în 
Regulamentul (UE) 2019/2088 și să țină 
seama de standardele tehnice de 
reglementare, adoptate în temeiul 
regulamentului menționat, care detaliază 
acest principiu. Aceasta implică alinierea 
la Orientările OCDE pentru 
întreprinderile multinaționale și la 
Principiile directoare ale ONU privind 
afacerile și drepturile omului, inclusiv la 
Declarația Organizației Internaționale a 
Muncii (OIM) cu privire la principiile și 
drepturile fundamentale la locul de 
muncă, la cele opt convenții 
fundamentale ale OIM și la Carta 
internațională a drepturilor omului. 
Convențiile fundamentale ale OIM 
definesc drepturile omului și drepturile 
lucrătorilor pe care ar trebui să le 
respecte întreprinderile. Mai multe dintre 
aceste standarde internaționale sunt 
consacrate și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special interzicerea sclaviei și a muncii 
forțate, precum și principiul 
nediscriminării.
__________________
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1a Regulamentul (UE) 2019/2088 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 noiembrie 2019 privind 
informațiile privind durabilitatea în 
sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 
9.12.2019, p. 1).

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Încasările obținute din obligațiunile 
verzi europene ar trebui utilizate pentru 
finanțarea activităților economice care au 
un impact pozitiv de durată asupra 
mediului. Un astfel de impact pozitiv de 
durată poate fi obținut în mai multe 
moduri. Întrucât activele fixe sunt active pe 
termen lung, o primă modalitate este aceea 
de a utiliza încasările din astfel de 
obligațiuni verzi europene pentru a finanța 
active fixe corporale sau necorporale care 
nu sunt active financiare, cu condiția ca 
activele fixe respective să fie legate de 
activitățile economice care îndeplinesc 
cerințele privind activitățile economice 
durabile din punctul de vedere al mediului 
prevăzute la articolul 3 din Regulamentul 
(UE) 2020/852 („cerințele taxonomiei”). 
Întrucât activele financiare pot fi utilizate 
pentru a finanța activități economice cu un 
impact pozitiv de durată asupra mediului, o 
a doua modalitate constă în a utiliza aceste 
încasări pentru a finanța active financiare, 
cu condiția ca încasările din activele 
financiare respective să fie alocate 
activităților economice care îndeplinesc 
cerințele taxonomiei. Întrucât activele 
gospodăriilor pot avea, de asemenea, un 
impact pozitiv pe termen lung asupra 
mediului, activele financiare respective ar 
trebui să includă și activele gospodăriilor 

(9) Încasările obținute din obligațiunile 
verzi europene ar trebui utilizate pentru 
finanțarea activităților economice durabile 
care au un impact pozitiv de durată asupra 
mediului. Un astfel de impact pozitiv de 
durată poate fi obținut în mai multe 
moduri. Întrucât activele fixe sunt active pe 
termen lung, o primă modalitate este aceea 
de a utiliza încasările din astfel de 
obligațiuni verzi europene pentru a finanța 
active fixe corporale sau necorporale care 
nu sunt active financiare, cu condiția ca 
activele fixe respective să fie legate de 
activitățile economice care îndeplinesc 
cerințele privind activitățile economice 
durabile din punctul de vedere al mediului 
prevăzute la articolul 3 din Regulamentul 
(UE) 2020/852 („cerințele taxonomiei”). 
Întrucât activele financiare pot fi utilizate 
pentru a finanța activități economice cu un 
impact pozitiv de durată asupra mediului, o 
a doua modalitate constă în a utiliza aceste 
încasări pentru a finanța active financiare, 
cu condiția ca încasările din activele 
financiare respective să fie alocate 
activităților economice care îndeplinesc 
cerințele taxonomiei. Întrucât activele 
gospodăriilor pot avea, de asemenea, un 
impact pozitiv pe termen lung asupra 
mediului, activele financiare respective ar 
trebui să includă și activele gospodăriilor 
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populației. Întrucât cheltuielile de capital și 
cheltuielile de funcționare selectate pot fi 
utilizate pentru a achiziționa, a moderniza 
sau a menține active fixe, o a treia 
modalitate o constituie utilizarea 
încasărilor obținute din astfel de obligațiuni 
pentru a finanța cheltuielile de capital și de 
funcționare legate de activitățile economice 
care îndeplinesc cerințele taxonomiei sau 
care vor îndeplini cerințele respective într-
o perioadă rezonabil de scurtă de la 
emiterea obligațiunii în cauză, care poate fi 
totuși prelungită atunci când acest lucru 
este justificat în mod corespunzător de 
caracteristicile specifice ale activităților 
economice și ale investițiilor în cauză. Din 
motivele prezentate mai sus, cheltuielile de 
capital și cheltuielile de funcționare ar 
trebui să includă, de asemenea, cheltuielile 
gospodăriilor populației.

populației. Întrucât cheltuielile de capital și 
cheltuielile de funcționare selectate pot fi 
utilizate pentru a achiziționa, a moderniza 
sau a menține active fixe, o a treia 
modalitate o constituie utilizarea 
încasărilor obținute din astfel de obligațiuni 
pentru a finanța cheltuielile de capital și de 
funcționare legate de activitățile economice 
care îndeplinesc cerințele taxonomiei sau 
care vor îndeplini cerințele respective într-
o perioadă rezonabil de scurtă de la 
emiterea obligațiunii în cauză, care poate fi 
totuși prelungită atunci când acest lucru 
este justificat în mod corespunzător de 
caracteristicile specifice ale activităților 
economice și ale investițiilor în cauză. Din 
motivele prezentate mai sus, cheltuielile de 
capital și cheltuielile de funcționare ar 
trebui să includă, de asemenea, cheltuielile 
gospodăriilor populației.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Articolul 10 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852 face 
distincția între activitățile durabile din 
punctul de vedere al mediului și 
activitățile economice de tranziție, pentru 
care nu există alternative cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, fezabile din 
punct de vedere tehnologic și economic. 
Această distincție ar trebui făcută și în 
ceea ce privește obligațiunile durabile și 
ar trebui garantată o transparență deplină 
în ceea ce privește procentul de încasări 
din obligațiuni alocat activităților de 
tranziție.

Or. en
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Prezentul regulament își propune 
să creeze un standard de aur pentru 
obligațiunile verzi. Prin urmare, el nu ar 
trebui să submineze actualele bune 
practici de pe piață. Conform practicilor 
de piață actuale, încasările din obligațiuni 
verzi nu se alocă cheltuielilor legate de 
generarea de gaze sau de energie 
nucleară. Ca atare, obligațiunile verzi 
europene nu ar trebui să finanțeze 
activități ce vizează generarea de energie 
electrică folosind generarea de energie 
nucleară sau generarea de energie 
electrică din gaze naturale.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Entitățile suverane sunt frecvent 
emitenți de obligațiuni durabile din punctul 
de vedere al mediului și, prin urmare, ar 
trebui să li se permită să emită la rândul lor 
„obligațiuni verzi europene”, cu condiția ca 
încasările obținute din astfel de obligațiuni 
să fie utilizate pentru a finanța fie active 
sau cheltuieli care respectă taxonomia, fie 
active sau cheltuieli care vor îndeplini 
cerințele respective într-o perioadă 
rezonabil de scurtă de la emiterea 
obligațiunii în cauză, care poate fi totuși 
prelungită dacă acest lucru este justificat în 
mod corespunzător de caracteristicile 

(10) Entitățile suverane sunt frecvent 
emitenți de obligațiuni durabile din punctul 
de vedere al mediului și, prin urmare, ar 
trebui să li se permită să emită la rândul lor 
„obligațiuni verzi europene”, cu condiția ca 
încasările obținute din astfel de obligațiuni 
să fie utilizate pentru a finanța fie active 
sau cheltuieli care respectă taxonomia, fie 
active sau cheltuieli care vor îndeplini 
cerințele respective într-o perioadă 
rezonabil de scurtă de la emiterea 
obligațiunii în cauză, care poate fi totuși 
prelungită dacă acest lucru este justificat în 
mod corespunzător de caracteristicile 
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specifice ale activităților economice și ale 
investițiilor în cauză.

specifice ale activităților economice și ale 
investițiilor în cauză. Investițiile publice 
verzi ar putea fi stimulate prin acordarea 
de titluri de datorie și deficite sub forma 
obligațiunilor verzi europene și a unui 
tratament benefic în cadrul de guvernanță 
fiscală al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Instituțiile și organismele Uniunii 
ar trebui să adere la standardele Uniunii, 
vizând atingerea obiectivelor de 
durabilitate, inclusiv a celor definite prin 
Regulamentul (UE) 2020/852. Astfel, 
acestea ar trebui să folosească standardul 
privind „obligațiunile verzi europene” 
pentru orice emitere a unei obligațiuni de 
utilizare a încasărilor care are ca obiectiv 
durabilitatea de mediu. Fiind cel mai 
mare emitent global de obligațiuni verzi, 
Banca Europeană de Investiții s-a angajat 
deja să își alinieze programul de 
obligațiuni verzi la standardul privind 
obligațiunile verzi europene.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Articolul 4 din Regulamentul (UE) 
2020/852 impune statelor membre și 
Uniunii să aplice criteriile prevăzute la 

(11) Articolul 4 din Regulamentul (UE) 
2020/852 impune statelor membre și 
Uniunii să aplice criteriile prevăzute la 
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articolul 3 din regulamentul menționat 
pentru a determina dacă o activitate 
economică se califică drept durabilă din 
punctul de vedere al mediului în scopul 
oricărei măsuri care stabilește cerințe 
pentru participanții la piața financiară sau 
pentru emitenți în ceea ce privește 
produsele financiare sau obligațiunile 
corporative care sunt puse la dispoziție ca 
fiind durabile din punctul de vedere al 
mediului. Prin urmare, este logic ca 
criteriile tehnice de examinare menționate 
la articolul 3 litera (d) din Regulamentul 
(UE) 2020/852 să determine activele fixe, 
cheltuielile și activele financiare care pot fi 
finanțate din încasările din obligațiunile 
verzi europene. Având în vedere progresele 
tehnologice preconizate în domeniul 
durabilității mediului, este probabil ca 
actele delegate adoptate în temeiul 
articolului 10 alineatul (3), al articolului 11 
alineatul (3), al articolului 12 alineatul (2), 
al articolului 13 alineatul (2), al 
articolului 14 alineatul (2) sau al 
articolului 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852 să fie 
revizuite și modificate în timp. Indiferent 
de astfel de modificări, pentru a oferi 
securitate juridică emitenților și 
investitorilor și pentru a preveni ca 
modificările aduse criteriilor tehnice de 
examinare să aibă un impact negativ asupra 
prețului obligațiunilor verzi europene care 
au fost deja emise, emitenții ar trebui să 
poată aplica criteriile tehnice de examinare 
aplicabile la momentul emiterii obligațiunii 
verzi europene atunci când alocă încasările 
din aceste obligațiuni activelor fixe sau 
cheltuielilor eligibile, până la scadența 
obligațiunii. Pentru a asigura securitatea 
juridică în cazul obligațiunilor verzi 
europene ale căror încasări sunt alocate 
activelor financiare, este necesar să se 
clarifice faptul că activitățile economice 
subiacente finanțate de respectivele active 
financiare ar trebui să respecte criteriile 
tehnice de examinare aplicabile la 
momentul creării activelor financiare. În 
cazul în care actele delegate relevante sunt 

articolul 3 din regulamentul menționat 
pentru a determina dacă o activitate 
economică se califică drept durabilă din 
punctul de vedere al mediului în scopul 
oricărei măsuri care stabilește cerințe 
pentru participanții la piața financiară sau 
pentru emitenți în ceea ce privește 
produsele financiare sau obligațiunile 
corporative care sunt puse la dispoziție ca 
fiind durabile din punctul de vedere al 
mediului. Prin urmare, este logic ca 
criteriile tehnice de examinare menționate 
la articolul 3 litera (d) din Regulamentul 
(UE) 2020/852 să determine activele fixe, 
cheltuielile și activele financiare care pot fi 
finanțate din încasările din obligațiunile 
verzi europene. Având în vedere progresele 
tehnologice preconizate în domeniul 
durabilității mediului, este probabil ca 
actele delegate adoptate în temeiul 
articolului 10 alineatul (3), al articolului 11 
alineatul (3), al articolului 12 alineatul (2), 
al articolului 13 alineatul (2), al 
articolului 14 alineatul (2) sau al 
articolului 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852 să fie 
revizuite și modificate în timp. Indiferent 
de astfel de modificări, pentru a oferi 
securitate juridică emitenților și 
investitorilor și pentru a preveni ca 
modificările aduse criteriilor tehnice de 
examinare să aibă un impact negativ asupra 
prețului obligațiunilor verzi europene care 
au fost deja emise, emitenții ar trebui să 
poată aplica criteriile tehnice de examinare 
aplicabile la momentul emiterii obligațiunii 
verzi europene atunci când alocă încasările 
din aceste obligațiuni activelor fixe sau 
cheltuielilor eligibile, până la scadența 
obligațiunii. Pentru a asigura securitatea 
juridică în cazul obligațiunilor verzi 
europene ale căror încasări sunt alocate 
activelor financiare, este necesar să se 
clarifice faptul că activitățile economice 
subiacente finanțate de respectivele active 
financiare ar trebui să respecte criteriile 
tehnice de examinare aplicabile la 
momentul creării activelor financiare. În 
cazul în care actele delegate relevante sunt 
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modificate, emitentul ar trebui să aloce 
încasările prin aplicarea actelor delegate 
modificate în termen de cinci ani.

modificate, emitentul ar trebui să aloce 
încasările prin aplicarea actelor delegate 
modificate în termen de cinci ani. 
Încasările alocate anterior nu ar trebui să 
necesite să fie realocate, ca urmare a 
modificării actelor delegate.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Emitenții de obligațiuni verzi 
europene ar trebui să folosească aceste 
obligațiuni în cadrul strategiei lor 
cuprinzătoare de durabilitate. Ca atare, 
emitenții ar trebui să respecte anumite 
cerințe de durabilitate la nivel de entitate. 
Aceasta include respectarea principiului 
de „a nu provoca prejudicii semnificative” 
menționat în Regulamentul (UE) 
2019/2088, ținând cont de principalele 
efecte adverse asupra deciziilor de 
investiții și asigurând alinierea la 
standardele minime prevăzute la articolul 
18 din Regulamentul (UE) 2020/852. De 
asemenea, emitenții nu ar trebui să fie 
implicați în practici de evitare a 
obligațiilor fiscale prin intermediul țărilor 
de pe lista UE a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Obligațiunile verzi europene își 
propun să ajute întreprinderile să 
realizeze tranziția către durabilitate. Prin 
urmare, obligațiunile verzi europene ar 
trebui să fie folosite doar de întreprinderi 
care au un parcurs credibil pentru a 
deveni durabile și care respectă Acordul 
de la Paris, Regulamentul (UE) 
2021/1119 al Parlamentului European și 
al Consiliului1a („Legea europeană a 
climei”) și un scenariu de încălzire 
globală netă cu 1,5 °C. Prin urmare, 
emitenții de obligațiuni verzi europene ar 
trebui să elaboreze un plan de tranziție în 
care să precizeze cum vor asigura 
respectarea scenariului de încălzire 
globală cu 1,5 °C și cum vor realiza 
neutralitatea climatică până în 2050.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2021/1119 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului 
pentru realizarea neutralității climatice și 
de modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 („Legea 
europeană a climei”) (JO L 243, 9.7.2021, 
p. 1).

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Investitorilor ar trebui să li se pună 
la dispoziție toate informațiile necesare 
pentru a evalua impactul obligațiunilor 
verzi europene asupra mediului și pentru a 
compara aceste obligațiuni. În acest scop, 
trebuie stabilite cerințe specifice și 

(13) Investitorilor ar trebui să li se pună 
la dispoziție toate informațiile necesare 
pentru a evalua impactul obligațiunilor 
durabile asupra mediului și pentru a 
compara aceste obligațiuni. În acest scop, 
trebuie stabilite cerințe specifice și 
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standardizate de publicare a informațiilor, 
care să asigure transparența cu privire la 
modul în care emitentul intenționează să 
aloce încasările din obligațiuni activelor 
fixe, cheltuielilor și activelor financiare 
eligibile, precum și cu privire la modul în 
care aceste încasări au fost efectiv alocate. 
O astfel de transparență poate fi realizată 
cel mai bine prin intermediul fișelor 
informative privind obligațiunile verzi 
europene și al rapoartelor anuale de 
alocare. Pentru a consolida 
comparabilitatea obligațiunilor verzi 
europene și pentru a facilita localizarea 
informațiilor relevante, este necesar să se 
stabilească modele pentru publicarea 
acestor informații.

standardizate de publicare a informațiilor, 
care să asigure transparența cu privire la 
modul în care emitentul intenționează să 
aloce încasările din obligațiuni activelor 
fixe, cheltuielilor și activelor financiare 
eligibile, precum și cu privire la modul în 
care aceste încasări au fost efectiv alocate. 
În același mod ar trebui procedat și în 
cazul obligațiunilor durabile care nu 
alocă încasări anumitor activități 
economice, ci sunt legate de performanța 
generală în materie de durabilitate a unei 
întreprinderi. O astfel de transparență 
poate fi realizată cel mai bine prin 
intermediul fișelor informative privind 
obligațiunile durabile europene și al 
rapoartelor anuale de alocare. Pentru a 
consolida comparabilitatea obligațiunilor 
durabile și pentru a facilita localizarea 
informațiilor relevante, este necesar să se 
stabilească modele pentru publicarea 
acestor informații.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Investitorii ar trebui să beneficieze 
de un acces eficient din punctul de vedere 
al costurilor la informații fiabile cu privire 
la obligațiunile verzi europene. Emitenții 
de obligațiuni verzi europene ar trebui, 
prin urmare, să contracteze examinatori 
externi care să le furnizeze o examinare 
pre-emisiune a fișei informative privind 
obligațiunile verzi europene, precum și 
examinări post-emisiune ale rapoartelor 
anuale de alocare a încasărilor din 
obligațiunile verzi europene.

(14) Investitorii ar trebui să beneficieze 
de un acces eficient din punctul de vedere 
al costurilor la informații fiabile cu privire 
la obligațiunile durabile. Emitenții de 
obligațiuni durabile ar trebui, prin urmare, 
să contracteze examinatori externi care să 
le furnizeze o examinare pre-emisiune a 
fișei informative privind obligațiunile 
durabile, precum și examinări post-
emisiune ale rapoartelor anuale de alocare 
a încasărilor din obligațiunile durabile.

Or. en
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Emitenții de obligațiuni verzi 
europene ar trebui să își respecte 
angajamentele față de investitori și să aloce 
încasările din obligațiuni într-un termen 
rezonabil de scurt de la emitere. În același 
timp, emitenții nu ar trebui penalizați 
pentru alocarea încasărilor din obligațiuni 
activităților economice care nu îndeplinesc 
încă cerințele taxonomiei, dar le vor 
îndeplini în perioada de cinci ani (sau în 
perioada prelungită de zece ani). Emitenții 
ar trebui, în orice caz, să aloce toate 
încasările din obligațiunile verzi europene 
înainte de scadența fiecărei obligațiuni.

(15) Emitenții de obligațiuni verzi 
europene ar trebui să își respecte 
angajamentele față de investitori și să aloce 
încasările din obligațiuni într-un termen 
rezonabil de scurt de la emitere. În același 
timp, emitenții nu ar trebui penalizați 
pentru alocarea încasărilor din obligațiuni 
activităților economice care nu îndeplinesc 
încă cerințele taxonomiei, dar le vor 
îndeplini în perioada de cinci ani (sau în 
perioada prelungită de zece ani). În acest 
caz, emitenții ar trebui să elaboreze un 
plan de aliniere la taxonomie, în care să 
se stabilească momentul în care 
activitățile respective vor îndeplini 
cerințele în materie de taxonomie și cum 
se va garanta alinierea. Planurile de 
aliniere la taxonomie ar trebui să 
stabilească etape intermediare anuale, 
care urmează să fie verificate de un 
examinator extern. Emitenții ar trebui, în 
orice caz, să aloce toate încasările din 
obligațiunile verzi europene înainte de 
scadența fiecărei obligațiuni.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) ESMA ar trebui mandatată să 
elaboreze proiecte de standarde tehnice de 
reglementare, pentru a specifica forma și 
conținutul planurilor de aliniere la 
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taxonomie. Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte standardele 
tehnice de reglementare menționate prin 
intermediul unui act delegat în temeiul 
articolului 290 din TFUE și în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a.
__________________
1a Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe), de modificare a 
Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 
Deciziei 2009/77/CE a Comisiei 
(JO L 331, 15.12.2010, p. 84). 

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Este posibil ca anumite 
întreprinderi financiare care au un 
portofoliu de obligațiuni verzi europene să 
nu poată identifica, pentru fiecare 
obligațiune verde europeană în parte, 
activele financiare distincte cărora le-au 
fost alocate încasările din obligațiunea 
respectivă. Acest lucru se datorează unei 
neconcordanțe între, pe de o parte, 
perioada până la scadență și volumul 
finanțării acestor obligațiuni și, pe de altă 
parte, perioada până la scadență și volumul 
activelor financiare din bilanțul 
întreprinderii financiare. În astfel de cazuri, 
întreprinderile financiare ar trebui să aibă 
obligația de a publica, în bilanțul 
întreprinderii, alocarea încasărilor agregate 

(17) Este posibil ca anumite 
întreprinderi financiare care au un 
portofoliu de obligațiuni durabile să nu 
poată identifica, pentru fiecare obligațiune 
durabilă în parte, activele financiare 
distincte cărora le-au fost alocate încasările 
din obligațiunea respectivă. Acest lucru se 
datorează unei neconcordanțe între, pe de o 
parte, perioada până la scadență și volumul 
finanțării acestor obligațiuni și, pe de altă 
parte, perioada până la scadență și volumul 
activelor financiare din bilanțul 
întreprinderii financiare. În astfel de cazuri, 
întreprinderile financiare ar trebui să aibă 
obligația de a publica, în bilanțul 
întreprinderii, alocarea încasărilor agregate 
din portofoliul lor de obligațiuni durabile 
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din portofoliul lor de obligațiuni verzi 
europene unui portofoliu de active 
financiare durabile din punctul de vedere 
al mediului. Întreprinderile financiare 
respective ar trebui să demonstreze apoi, în 
rapoartele anuale de alocare, că activele 
financiare durabile din punctul de vedere al 
mediului aferente au respectat cerințele 
taxonomiei în momentul în care au fost 
create. Pentru a se asigura că toate 
încasările din obligațiunile verzi europene 
sunt alocate activităților economice 
durabile din punctul de vedere al mediului, 
întreprinderile financiare ar trebui, de 
asemenea, să demonstreze că valoarea 
acestor active financiare durabile din 
punctul de vedere al mediului depășește 
sau este egală cu valoarea obligațiunilor 
verzi europene care nu au ajuns încă la 
scadență. Pentru a se asigura că 
informațiile furnizate rămân complete și 
actualizate, un examinator extern ar trebui 
să evalueze în fiecare an rapoartele anuale 
de alocare. Examinatorul extern ar trebui să 
se concentreze în special asupra acelor 
active financiare care nu figurau în bilanțul 
emitentului din raportul de alocare aferent 
anului precedent.

unui portofoliu de active financiare 
durabile. Întreprinderile financiare 
respective ar trebui să demonstreze de 
asemenea, în rapoartele anuale de alocare, 
măsura în care activele financiare durabile 
din punctul de vedere al mediului aferente 
au respectat cerințele taxonomiei în 
momentul în care au fost create. În cazul 
obligațiunilor verzi europene, alinierea ar 
trebui să fie completă. Pentru a se asigura 
că toate încasările din obligațiunile verzi 
europene sunt alocate activităților 
economice durabile din punctul de vedere 
al mediului, întreprinderile financiare ar 
trebui, de asemenea, să demonstreze că 
valoarea acestor active financiare durabile 
din punctul de vedere al mediului 
depășește sau este egală cu valoarea 
obligațiunilor verzi europene care nu au 
ajuns încă la scadență. Pentru a se asigura 
că informațiile furnizate rămân complete și 
actualizate, un examinator extern ar trebui 
să evalueze în fiecare an rapoartele anuale 
de alocare. Examinatorul extern ar trebui să 
se concentreze în special asupra acelor 
active financiare care nu figurau în bilanțul 
emitentului din raportul de alocare aferent 
anului precedent.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a îmbunătăți transparența, 
emitenții ar trebui, de asemenea, să 
prezinte impactul obligațiunilor lor asupra 
mediului prin publicarea unor rapoarte de 
impact cel puțin o dată pe durata de viață a 
obligațiunii. Pentru a pune la dispoziția 
investitorilor toate informațiile relevante 
pentru evaluarea impactului obligațiunilor 
verzi europene asupra mediului, rapoartele 

(18) Pentru a îmbunătăți transparența, 
emitenții ar trebui, de asemenea, să 
prezinte impactul obligațiunilor lor în 
materie de durabilitate prin publicarea 
unor rapoarte de impact cel puțin o dată pe 
durata de viață a obligațiunii. Pentru a pune 
la dispoziția investitorilor toate informațiile 
relevante pentru evaluarea impactului 
obligațiunilor durabile asupra mediului și 
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de impact ar trebui să specifice în mod clar 
indicatorii, metodologiile și ipotezele 
aplicate în evaluarea impactului asupra 
mediului. Pentru a consolida 
comparabilitatea obligațiunilor verzi 
europene și pentru a facilita localizarea 
informațiilor relevante, este necesar să se 
stabilească modele pentru publicarea 
acestor informații.

la nivel social, rapoartele de impact ar 
trebui să specifice în mod clar indicatorii, 
metodologiile și ipotezele aplicate în 
evaluarea impactului asupra mediului și la 
nivel social. Rapoartele de impact ar 
trebui să includă, de asemenea, o 
prezentare a planului de tranziție al 
emitentului. Pentru a consolida 
comparabilitatea obligațiunilor durabile și 
pentru a facilita localizarea informațiilor 
relevante, este necesar să se stabilească 
modele pentru publicarea acestor 
informații. Pentru a asigura acuratețea 
rapoartelor de impact și a proteja 
investitorii împotriva dezinformării 
ecologice, rapoartele de impact ar trebui 
supuse unei evaluări externe, care să 
stabilească acuratețea.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a asigura eficiența pieței 
obligațiunilor verzi europene, emitenții ar 
trebui să publice pe site-urile lor detalii cu 
privire la obligațiunile verzi europene pe 
care le emit. Pentru a asigura fiabilitatea 
informațiilor și încrederea investitorilor, 
aceștia trebuie să publice, de asemenea, 
examinarea pre-emisiune, precum și orice 
examinări post-emisiune.

(20) Pentru a asigura eficiența pieței 
obligațiunilor durabile, emitenții ar trebui 
să publice pe site-urile lor detalii cu privire 
la obligațiunile durabile pe care le emit. 
Pentru a asigura fiabilitatea informațiilor și 
încrederea investitorilor, aceștia trebuie să 
publice, de asemenea, examinarea pre-
emisiune, orice examinări post-emisiune și 
raportul de impact în ceea ce privește 
durabilitatea.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a îmbunătăți transparența cu 
privire la modul în care examinatorii 
externi ajung la concluzii, pentru a se 
asigura că examinatorii externi dispun de 
calificările, experiența profesională și 
independența corespunzătoare, precum și 
pentru a reduce riscul unor potențiale 
conflicte de interese și, astfel, pentru a 
asigura o protecție adecvată a 
investitorilor, emitenții de obligațiuni verzi 
europene ar trebui să apeleze numai la 
examinatori externi, inclusiv din țări terțe, 
care au fost înregistrați și fac obiectul unei 
supravegheri continue din partea 
Autorității Europene pentru Valori 
Mobiliare și Piețe (ESMA).

(21) Pentru a îmbunătăți transparența cu 
privire la modul în care examinatorii 
externi ajung la concluzii, pentru a se 
asigura că examinatorii externi dispun de 
calificările, experiența profesională și 
independența corespunzătoare, precum și 
pentru a reduce riscul unor potențiale 
conflicte de interese și, astfel, pentru a 
asigura o protecție adecvată a 
investitorilor, emitenții de obligațiuni 
durabile ar trebui să apeleze numai la 
examinatori externi, inclusiv din țări terțe, 
care au fost înregistrați și fac obiectul unei 
supravegheri continue din partea 
Autorității Europene pentru Valori 
Mobiliare și Piețe (ESMA).

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru a se asigura independența 
examinatorilor externi, aceștia ar trebui să 
evite situațiile de conflict de interese și să 
gestioneze conflictele în mod adecvat 
atunci când acestea sunt inevitabile. 
Examinatorii externi ar trebui, prin urmare, 
să facă publice conflictele de interese în 
timp util. De asemenea, aceștia ar trebui să 
țină evidența tuturor amenințărilor 
semnificative la adresa independenței lor, a 
angajaților lor și a altor persoane implicate 
în procesul de examinare externă. 
Totodată, aceștia ar trebui să păstreze 
registre ale măsurilor de protecție aplicate 
pentru a atenua aceste amenințări.

(24) Pentru a se asigura independența 
examinatorilor externi, aceștia ar trebui să 
respecte cerințele organizatorice și 
normele de conduită pentru a atenua și a 
evita situațiile de conflict de interese și să 
gestioneze conflictele în mod adecvat 
atunci când acestea sunt inevitabile. 
Examinatorii externi ar trebui, prin urmare, 
să facă publice conflictele de interese în 
timp util. De asemenea, aceștia ar trebui să 
țină evidența tuturor amenințărilor 
semnificative la adresa independenței lor, a 
angajaților lor și a altor persoane implicate 
în procesul de examinare externă. 
Totodată, aceștia ar trebui să păstreze 
registre ale măsurilor de protecție aplicate 
pentru a atenua aceste amenințări.
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Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) ESMA ar trebui mandatată să 
elaboreze proiecte de standarde tehnice de 
reglementare, pentru a detalia mai mult 
cerințele aplicabile examinatorilor 
externi, pentru a evita apariția unor 
conflicte de interese. Aceste standarde ar 
trebui elaborate ca răspuns la evoluțiile 
pieței care generează riscuri de conflicte 
de interese sau ca urmare a unor cazuri 
în care s-au produs conflicte de interese. 
Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte respectivele standarde tehnice de 
reglementare prin intermediul unui act 
delegat, în temeiul articolului 290 din 
TFUE și în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Emitenții de obligațiuni verzi 
europene pot solicita accesul la serviciile 
examinatorilor externi din țări terțe. Prin 
urmare, este necesar să se stabilească un 
regim pentru examinatorii externi din țări 
terțe pe baza unei evaluări a echivalenței, a 
unei recunoașteri sau a unei validări în 
temeiul căreia examinatorii externi din țări 
terțe să poată furniza servicii de examinare 
externă.

(28) Emitenții de obligațiuni durabile 
pot solicita accesul la serviciile 
examinatorilor externi din țări terțe. Prin 
urmare, este necesar să se stabilească un 
regim pentru examinatorii externi din țări 
terțe pe baza unei evaluări a echivalenței, a 
unei recunoașteri sau a unei validări în 
temeiul căreia examinatorii externi din țări 
terțe să poată furniza servicii de examinare 
externă.
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Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a facilita furnizarea de 
servicii de către examinatorii externi din 
țări terțe pentru emitenții de obligațiuni 
verzi europene, ar trebui să se stabilească 
un regim de validare care să le permită, în 
anumite condiții, examinatorilor externi 
înregistrați situați în Uniune să valideze 
serviciile furnizate de un examinator extern 
dintr-o țară terță. Un examinator extern 
care a validat serviciile furnizate de un 
examinator extern dintr-o țară terță ar 
trebui să fie pe deplin responsabil de aceste 
servicii validate și de asigurarea faptului că 
respectivul examinator extern dintr-o țară 
terță respectă cerințele prevăzute în 
prezentul regulament.

(30) Pentru a facilita furnizarea de 
servicii de către examinatorii externi din 
țări terțe pentru emitenții de obligațiuni 
durabile, ar trebui să se stabilească un 
regim de validare care să le permită, în 
anumite condiții, examinatorilor externi 
înregistrați situați în Uniune să valideze 
serviciile furnizate de un examinator extern 
dintr-o țară terță. Un examinator extern 
care a validat serviciile furnizate de un 
examinator extern dintr-o țară terță ar 
trebui să fie pe deplin responsabil de aceste 
servicii validate și de asigurarea faptului că 
respectivul examinator extern dintr-o țară 
terță respectă cerințele prevăzute în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a încuraja examinatorii 
externi să furnizeze servicii emitenților de 
obligațiuni verzi europene de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, prezentul 
regulament stabilește un regim tranzitoriu 
pentru primele 30 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

(36) Pentru a încuraja examinatorii 
externi să furnizeze servicii emitenților de 
obligațiuni verzi europene de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, prezentul 
regulament stabilește un regim tranzitoriu 
pentru primele 30 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament. 
Obligațiunile durabile deja emise la data 
[intrării în vigoare][aplicării] prezentului 
regulament nu trebuie să respecte 
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prezentul regulament în ceea ce privește 
cerințele de publicare a informațiilor și 
utilizarea examinatorilor externi.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Aplicarea prezentului regulament 
ar trebui revizuită pentru a evalua, printre 
altele, adoptarea standardului privind 
obligațiunile verzi europene, funcționarea 
pieței examinatorilor externi, extinderea 
domeniului de aplicare al prezentului 
regulament dincolo de activitățile 
economice durabile din punctul de vedere 
al mediului cu scopul de a acoperi 
obiective sociale, precum și aplicarea 
obligatorie a cadrului privind 
obligațiunile verzi europene în cazul 
tuturor obligațiunilor comercializate ca 
fiind durabile din punctul de vedere al 
mediului.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Obiectivele prezentului regulament 
sunt duble. Pe de o parte, acesta urmărește 
să asigure aplicarea unor cerințe uniforme 
în ceea ce privește utilizarea denumirii de 
„obligațiune verde europeană” sau 
„EuGB”. Pe de altă parte, scopul său este 
de a stabili un sistem simplu de înregistrare 

(37) Obiectivele prezentului regulament 
sunt triple. În primul rând, acesta 
urmărește să asigure aplicarea unor cerințe 
uniforme în materie de transparență în 
cazul obligațiunilor care sunt 
comercializate în Uniune drept durabile. 
În al doilea rând, acesta stabilește cerințe 
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și un cadru de supraveghere pentru 
examinatorii externi, încredințând unei 
singure autorități de supraveghere 
înregistrarea și supravegherea 
examinatorilor externi din Uniune. Ambele 
obiective ar trebui să faciliteze atragerea de 
capital pentru proiectele care urmăresc 
obiective durabile din punctul de vedere al 
mediului. Deoarece obiectivele respective 
nu pot fi realizate în mod satisfăcător de 
către statele membre, dar pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul respectiv, prezentul regulament 
nu depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

uniforme în ceea ce privește utilizarea 
denumirii de „obligațiune verde 
europeană” sau „EuGB”. În al treilea 
rând, scopul său este de a stabili un sistem 
simplu de înregistrare și un cadru de 
supraveghere pentru examinatorii externi, 
încredințând unei singure autorități de 
supraveghere înregistrarea și 
supravegherea examinatorilor externi din 
Uniune. Aceste obiective ar trebui să 
faciliteze atragerea de capital pentru 
proiectele care urmăresc obiective durabile 
din punctul de vedere al mediului. 
Deoarece obiectivele respective nu pot fi 
realizate în mod satisfăcător de către statele 
membre, dar pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul respectiv, prezentul regulament 
nu depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective,

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește cerințe 
uniforme pentru emitenții de obligațiuni 
care doresc să utilizeze denumirea 
„obligațiune verde europeană” sau „EuGB” 
pentru obligațiunile lor durabile din 
punctul de vedere al mediului puse la 
dispoziția investitorilor din Uniune și 
stabilește un sistem de înregistrare și un 
cadru de supraveghere pentru examinatorii 
externi ai obligațiunilor verzi europene.

Prezentul regulament stabilește cerințe în 
materie de transparență pentru 
obligațiunile comercializate în Uniune 
drept durabile, stipulează cerințe uniforme 
pentru emitenții de obligațiuni care doresc 
să utilizeze denumirea „obligațiune verde 
europeană” sau „EuGB” pentru 
obligațiunile lor durabile din punctul de 
vedere al mediului și stabilește un sistem 
de înregistrare și un cadru de supraveghere 
pentru examinatorii externi ai 
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obligațiunilor durabile.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „emitent” înseamnă orice entitate 
juridică ce emite obligațiuni;

(1) „emitent” înseamnă orice entitate 
ce emite obligațiuni;

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o societate de drept privat deținută 
integral de una sau mai multe dintre 
entitățile menționate la literele (a)-(e);

eliminat

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) „stat membru de origine” 
înseamnă un stat membru de origine 
astfel cum este definit la articolul 2 litera 
(m) din Regulamentul (UE) 2017/11291a;
__________________
1a Regulamentul (UE) 2017/1129 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 iunie 2017 privind prospectul care 
trebuie publicat în cazul unei oferte 
publice de valori mobiliare sau al 
admiterii de valori mobiliare la 
tranzacționare pe o piață reglementată, și 
de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO 
L 168, 30.6.2017, p. 19).

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) „stat membru gazdă” înseamnă un 
stat membru gazdă astfel cum este definit 
la articolul 2 litera (n) din Regulamentul 
(UE) 2017/1129a;

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) „investiții durabile” înseamnă 
investiții durabile astfel cum sunt definite 
la articolul 2 punctul 17 din 
Regulamentul (UE) 2019/2088;

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5d) „obligațiune durabilă” înseamnă 
orice tip de instrument de obligațiuni care 
are, ca obiectiv declarat, finanțarea 
investițiilor durabile, inclusiv 
obligațiunile emise în conformitate cu 
standardele de piață privind obligațiunile 
verzi, sociale sau care sunt legate de 
durabilitate;

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5e) „obligațiune cu utilizarea 
încasărilor” înseamnă orice tip de 
instrument de obligațiuni în cazul cărora 
încasările sunt alocate unor activități 
economice specifice;

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5f) „obligațiune legată de 
durabilitate” înseamnă orice tip de 
instrument de obligațiuni ale cărui 
caracteristici financiare sau structurale 
pot varia în funcție de măsura în care 
emitentul atinge un obiectiv de 
durabilitate sau de mediu, social și de 
guvernanță (MSG) predefinit;
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Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5g) „risc legat de durabilitate” 
înseamnă un risc legat de durabilitate 
astfel cum este definit la articolul 2 
punctul 22 din Regulamentul (UE) 
2019/2088;

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5h) „factor de durabilitate” înseamnă 
un factor de durabilitate astfel cum este 
definit la articolul 2 punctul 24 din 
Regulamentul (UE) 2019/2088;

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5i) „entitate supusă examinării” 
înseamnă orice entitate care este supusă 
unei examinări a emisiunii sale de 
obligațiuni durabile de către un 
examinator extern, în conformitate cu 
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prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Titlul II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții de utilizare a denumirii 
„obligațiune verde europeană” sau „EuGB”

Condiții de utilizare a denumirii 
„obligațiune verde europeană” sau „EuGB” 
și cerințe în materie de transparență 
pentru obligațiunile durabile

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. O obligațiune verde europeană 
poate fi refinanțată prin emiterea unei noi 
obligațiuni verzi europene.

3. O obligațiune verde europeană 
poate fi refinanțată prin emiterea unei noi 
obligațiuni verzi europene, cu condiția ca 
utilizarea încasărilor din obligațiunea 
refinanțată să respecte cerințele prevăzute 
la articolul 6 la momentul refinanțării.

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) titluri de datorie; (a) o creanță financiară;
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(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

Termenul contabil corect, potrivit BCE.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) titluri de capital. (b) un instrument de capitaluri proprii 
al unei alte entități.
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

Termenul contabil corect, potrivit BCE.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea încasărilor menționată la 
articolul 4 vizează activități economice 
care îndeplinesc cerințele taxonomiei sau 
care vor îndeplini cerințele taxonomiei într-
o perioadă definită într-un plan de aliniere 
la taxonomie.

Utilizarea încasărilor menționată la 
articolul 4 se alocă activităților economice 
care îndeplinesc cerințele taxonomiei sau 
care vor îndeplini cerințele taxonomiei într-
o perioadă definită într-un plan de aliniere 
la taxonomie.
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Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioada menționată la primul și al doilea 
paragraf nu trebuie să depășească cinci ani 
de la emiterea obligațiunii, cu excepția 
cazului în care o perioadă mai lungă, de 
până la zece ani, este justificată de 
caracteristicile specifice ale activităților 
economice în cauză, astfel cum sunt 
documentate într-un plan de aliniere la 
taxonomie.

Perioada menționată la primul și al doilea 
paragraf nu trebuie să depășească cinci ani 
de la emiterea obligațiunii, cu excepția 
cazului în care o perioadă mai lungă, de 
până la zece ani, este justificată în mod 
corespunzător de caracteristicile specifice 
ale activităților economice în cauză, astfel 
cum sunt documentate într-un plan de 
aliniere la taxonomie, precum o durată de 
viață deosebit de lungă a activelor fizice.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Atunci când utilizarea încasărilor 
menționate la articolul 4 din prezentul 
regulament este în conformitate cu actele 
delegate adoptate în temeiul articolului 10 
alineatul (3), al articolului 11 alineatul 
(3), al articolului 12 alineatul (2), al 
articolului 13 alineatul (2), al articolului 
14 alineatul (2) sau al articolului 15 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
2020/852, însă nu sunt încă disponibile 
date pentru a demonstra conformitatea cu 
articolul 17 din regulamentul respectiv, 
planul de aliniere la taxonomie include o 
descriere a acțiunilor și a cheltuielilor 
necesare pentru colectarea datelor 
relevante.
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Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Planul de aliniere la taxonomie 
menționat la alineatul (1) descrie etapele 
intermediare anuale care trebuie parcurse 
pentru ca o activitate economică să 
îndeplinească cerințele în materie de 
taxonomie. Măsura în care etapele 
respective sunt realizate sau nu este 
verificată de examinatorul extern. În 
cazul în care etapele intermediare nu sunt 
atinse de două ori la rând, emitentul nu 
mai este autorizat să folosească 
denumirea de obligațiune verde 
europeană pentru emisiunile de 
obligațiuni vizate de respectivul plan de 
aliniere la taxonomie.

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. ESMA elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare care 
precizează conținutul și forma planurilor 
de aliniere la taxonomie. 
ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte 
de standarde tehnice de reglementare 
până la [12 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament].
Comisiei i se deleagă competența de a 
completa prezentul regulament prin 
adoptarea standardelor tehnice de 
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reglementare menționate la prezentul 
alineat primul paragraf în conformitate 
cu articolele 10-14 din Regulamentul 
(UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emitenții alocă încasările din obligațiuni 
utilizărilor prevăzute la articolul 4 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c), 
articolul 4 alineatul (2) sau titlurilor de 
capital menționate la articolul 5 
alineatul (1) litera (b) prin aplicarea actelor 
delegate adoptate în temeiul articolului 10 
alineatul (3), al articolului 11 alineatul (3), 
al articolului 12 alineatul (2), al 
articolului 13 alineatul (2), al articolului 14 
alineatul (2) sau al articolului 15 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
2020/852, aplicabile la momentul emiterii 
obligațiunii.

Emitenții alocă încasările din obligațiuni 
utilizărilor prevăzute la articolul 4 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c), 
articolul 4 alineatul (2) sau instrumentelor 
de capitaluri proprii ale unei alte entități 
menționate la articolul 5 alineatul (1) 
litera (b) prin aplicarea actelor delegate 
adoptate în temeiul articolului 10 
alineatul (3), al articolului 11 alineatul (3), 
al articolului 12 alineatul (2), al 
articolului 13 alineatul (2), al articolului 14 
alineatul (2) sau al articolului 15 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
2020/852, aplicabile la momentul emiterii 
obligațiunii.

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care actele delegate adoptate în 
temeiul articolului 10 alineatul (3), al 
articolului 11 alineatul (3), al articolului 12 
alineatul (2), al articolului 13 alineatul (2), 
al articolului 14 alineatul (2) sau al 
articolului 15 alineatul (2) din 

În cazul în care actele delegate adoptate în 
temeiul articolului 10 alineatul (3), al 
articolului 11 alineatul (3), al articolului 12 
alineatul (2), al articolului 13 alineatul (2), 
al articolului 14 alineatul (2) sau al 
articolului 15 alineatul (2) din 
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Regulamentul (UE) 2020/852 sunt 
modificate în urma emiterii obligațiunilor, 
emitentul alocă încasările din obligațiuni 
utilizărilor menționate la primul paragraf 
prin aplicarea actelor delegate modificate 
în termen de cinci ani de la intrarea lor în 
vigoare.

Regulamentul (UE) 2020/852 sunt 
modificate în urma emiterii obligațiunilor, 
emitentul alocă încasările din obligațiuni 
utilizărilor menționate la primul paragraf 
prin aplicarea actelor delegate modificate 
în termen de cinci ani de la intrarea lor în 
vigoare. Încasările din obligațiuni alocate 
nu necesită să fie realocate ca urmare a 
modificării actelor delegate.

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când alocă încasările din obligațiuni 
titlurilor de datorie menționate la 
articolul 5 alineatul (1) litera (a), emitenții 
aplică actele delegate adoptate în temeiul 
articolului 10 alineatul (3), al articolului 11 
alineatul (3), al articolului 12 alineatul (2), 
al articolului 13 alineatul (2), al 
articolului 14 alineatul (2) sau al 
articolului 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852, aplicabile la 
momentul creării titlurilor de datorie.

Atunci când alocă încasările din obligațiuni 
creanțelor financiare menționate la 
articolul 5 alineatul (1) litera (a), emitenții 
aplică actele delegate adoptate în temeiul 
articolului 10 alineatul (3), al articolului 11 
alineatul (3), al articolului 12 alineatul (2), 
al articolului 13 alineatul (2), al 
articolului 14 alineatul (2) sau al 
articolului 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852, aplicabile la 
momentul creării creanțelor financiare.

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, la momentul creării 
titlurilor de datorie menționate la primul 
paragraf, nu erau în vigoare acte delegate 
adoptate în temeiul articolului 10 
alineatul (3), al articolului 11 alineatul (3), 

În cazul în care, la momentul creării 
creanței financiare menționate la primul 
paragraf, nu erau în vigoare acte delegate 
adoptate în temeiul articolului 10 
alineatul (3), al articolului 11 alineatul (3), 
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al articolului 12 alineatul (2), al 
articolului 13 alineatul (2), al articolului 14 
alineatul (2) sau al articolului 15 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
2020/852, emitenții aplică primele acte 
delegate care au fost adoptate în temeiul 
articolului 10 alineatul (3), al articolului 11 
alineatul (3), al articolului 12 alineatul (2), 
al articolului 13 alineatul (2), al 
articolului 14 alineatul (2) sau al 
articolului 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852.

al articolului 12 alineatul (2), al 
articolului 13 alineatul (2), al articolului 14 
alineatul (2) sau al articolului 15 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
2020/852, emitenții aplică primele acte 
delegate care au fost adoptate în temeiul 
articolului 10 alineatul (3), al articolului 11 
alineatul (3), al articolului 12 alineatul (2), 
al articolului 13 alineatul (2), al 
articolului 14 alineatul (2) sau al 
articolului 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852.

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care actele delegate adoptate în 
temeiul articolului 10 alineatul (3), al 
articolului 11 alineatul (3), al articolului 12 
alineatul (2), al articolului 13 alineatul (2), 
al articolului 14 alineatul (2) sau al 
articolului 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852 sunt 
modificate în urma creării titlurilor de 
datorie menționate la primul paragraf, 
emitentul alocă încasările din obligațiuni 
titlurilor de datorie menționate la primul 
paragraf prin aplicarea actelor delegate 
modificate în termen de cinci ani de la 
intrarea lor în vigoare.

În cazul în care actele delegate adoptate în 
temeiul articolului 10 alineatul (3), al 
articolului 11 alineatul (3), al articolului 12 
alineatul (2), al articolului 13 alineatul (2), 
al articolului 14 alineatul (2) sau al 
articolului 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852 sunt 
modificate în urma creării titlurilor de 
datorie menționate la primul paragraf, 
emitentul alocă încasările din obligațiuni 
titlurilor de datorie menționate la primul 
paragraf prin aplicarea actelor delegate 
modificate în termen de cinci ani de la 
intrarea lor în vigoare. Încasările din 
obligațiuni alocate nu necesită să fie 
realocate ca urmare a modificării actelor 
delegate.

Or. en
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Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prin derogare de la alineatele (1) 
și (2), denumirile „obligațiune verde 
europeană” și „EuGB” nu se folosesc 
atunci când oricare dintre încasări se 
alocă pentru:
(a) generarea de energie nucleară; 
sau
(b) generarea de energie electrică sau 
cogenerarea de căldură/răcire și energie 
electrică sau producerea de căldură/răcire 
din combustibili gazoși fosili, cu excepția 
cazului în care emisiile de GES pe 
parcursul ciclului de viață sunt mai 
scăzute de 100 g CO2e/kWh.

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Cerințe la nivel de entitate aplicabile 

emitenților de obligațiuni verzi europene
1. Emitenții de obligațiuni verzi 
europene respectă principiul de „a nu 
provoca prejudicii semnificative” 
menționat în Regulamentul (UE) 
2019/2088 și în standardele tehnice de 
reglementare adoptate în temeiul 
regulamentului menționat, care detaliază 
acest principiu.   
În scopurile primului paragraf, emitenții 
de obligațiuni verzi europene 
demonstrează că, înainte de a emite astfel 
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de obligațiuni, au luat în considerare 
toate aspectele următoare:
(a) principalele efecte adverse ale 
deciziilor de investiții asupra factorilor de 
durabilitate;
(b)  integrarea riscurilor legate de 
durabilitate în procesul decizional al 
investiției; și
(c) alinierea la Orientările OCDE 
privind întreprinderile multinaționale și la 
Principiile directoare ale ONU privind 
afacerile și drepturile omului, inclusiv la 
principiile și drepturile stabilite în cele opt 
convenții fundamentale identificate în 
Declarația Organizației Internaționale a 
Muncii cu privire la principiile și 
drepturile fundamentale la locul de 
muncă și în Carta internațională a 
drepturilor omului.
2. Emitenții nesuverani și oricare 
dintre părțile terțe asociate ale acestora 
care se află în jurisdicții enumerate în 
anexa I sau anexa II la lista UE a 
jurisdicțiilor necooperante în scopuri 
fiscale nu sunt autorizați să folosească 
denumirea „obligațiune verde europeană” 
sau „EuGB”, cu excepția cazului în care 
pot demonstra o activitate economică 
reală în jurisdicția menționată. 
Emitenții suverani care sunt enumerați în 
anexa I sau anexa II la lista UE a 
jurisdicțiilor necooperante în scopuri 
fiscale nu sunt autorizați să folosească 
denumirea „obligațiune verde europeană” 
sau „EuGB”.
3. Emitenții fac publice cerințele 
stipulate la prezentul articol în modelul 
fișei informative privind obligațiunile 
durabile europene, prevăzut în anexa I.

Or. en
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Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
Planul de tranziție

1. Emitenții de obligațiuni verzi 
europene și emitenții de obligațiuni legate 
de durabilitate elaborează un plan de 
tranziție în care precizează cum vor 
respecta scenariul de încălzire globală cu 
1,5 °C și cum vor realiza neutralitatea 
climatică până în 2050. Planul de 
tranziție include ținte anuale și 
verificabile.
2. ESMA elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare care 
precizează cerințe minime pentru 
planurile de tranziție.
ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte 
de standarde de reglementare până la [18 
luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament].
Comisiei i se deleagă competența de a 
completa prezentul regulament prin 
adoptarea standardelor tehnice de 
reglementare menționate la prezentul 
alineat primul paragraf în conformitate 
cu articolele 10-14 din Regulamentul 
(UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7c
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Utilizarea standardului privind 
obligațiunile verzi europene de către 

instituțiile ș organismele Uniunii
Instituțiile și organismele Uniunii 
folosesc standardul privind obligațiunile 
verzi europene și aplică criteriile de la 
articolele 4-7a pentru orice emisiune de 
obligațiuni cu utilizarea încasărilor al 
cărei obiectiv este durabilitatea mediului.

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fișa informativă privind obligațiunile verzi 
europene și examinarea pre-emisiune a 
fișei informative privind obligațiunile verzi 
europene

Fișa informativă privind obligațiunile 
durabile europene și examinarea pre-
emisiune a fișei informative privind 
obligațiunile durabile europene

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

Întrucât cerințele de publicare a informațiilor sunt armonizate pentru toate emisiunile de 
obligațiuni durabile din Uniune, o modificare a titlului contribuie la creșterea clarității.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Înainte de emiterea unei obligațiuni 
verzi europene, emitenții trebuie:

1. Înainte de emiterea unei obligațiuni 
care este comercializată în Uniune și al 
cărei obiectiv sunt investițiile durabile, 
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emitenții trebuie:

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să completeze fișa informativă 
privind obligațiunile verzi europene 
prevăzută în anexa I;

(a) să completeze fișa informativă 
privind obligațiunile durabile europene 
prevăzută în anexa I;

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se asigure că fișa informativă 
privind obligațiunile verzi europene 
completată a făcut obiectul unei examinări 
pre-emisiune, soldată cu un aviz pozitiv din 
partea unui examinator extern.

(b) să se asigure că fișa informativă 
privind obligațiunile durabile europene 
completată a făcut obiectul unei examinări 
pre-emisiune, soldată cu un aviz pozitiv din 
partea unui examinator extern.

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. O fișă informativă privind 
obligațiunile verzi europene se poate referi 
la una sau mai multe emisiuni de 
obligațiuni verzi europene.

2. Fiecare fișă informativă privind 
obligațiunile durabile europene se referă 
la o obligațiune durabilă individuală. Pot 
fi publicate mai multe fișe informative 
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împreună.

Or. en

Justificare

Astfel se promovează colectarea automată a datelor și comparabilitatea datelor între diferite 
emisiuni de obligațiuni.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare a conformității fișei 
informative completate privind 
obligațiunile verzi cu articolele 4-7 din 
prezentul regulament și cu anexa I la 
prezentul regulament;

(a) în cazul obligațiunilor verzi 
europene, o evaluare a conformității fișei 
informative completate privind 
obligațiunile durabile europene cu 
articolele 4-7b din prezentul regulament și 
cu anexa I la prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în cazul altor obligațiuni durabile, 
o evaluare a măsurii în care informațiile 
furnizate în fișa informativă completată 
privind obligațiunile durabile europene 
respectă obiectivul de durabilitate declarat 
al obligațiunii și o evaluare a măsurii în 
care fișa informativă completată privind 
obligațiunile durabile europene respectă 
articolele 4-7b și anexa I;

Or. en
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Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În fiecare an și până la alocarea 
integrală a încasărilor din obligațiunile 
verzi europene în cauză, emitenții de 
obligațiuni verzi europene întocmesc un 
raport de alocare a încasărilor din 
obligațiunile verzi europene utilizând 
modelul prevăzut în anexa II, demonstrând 
că încasările din obligațiunile verzi 
europene în cauză de la data emiterii lor 
și până la sfârșitul anului la care se 
referă raportul au fost alocate în 
conformitate cu articolele 4-7.

1. În fiecare an și până la alocarea 
integrală a încasărilor din obligațiunile 
durabile europene în cauză, emitenții de 
obligațiuni durabile bazate pe utilizarea 
încasărilor întocmesc un raport de alocare 
a încasărilor din obligațiunile durabile 
europene utilizând modelul prevăzut în 
anexa II, demonstrând:

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) în cazul obligațiunilor verzi 
europene, precizarea că încasările de la 
data emiterii lor și până la sfârșitul anului 
la care se referă raportul au fost alocate 
în conformitate cu articolele 4-7;

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) în cazul altor obligațiuni durabile, 
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măsura în care încasările au fost alocate 
conform obiectivului de durabilitate 
declarat al obligațiunii și măsura în care 
încasările au fost alocate în conformitate 
cu articolele 4-7.

Or. en

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un raport de alocare a încasărilor 
din obligațiunile verzi europene se poate 
referi la una sau mai multe emisiuni de 
obligațiuni verzi europene.

2. Fiecare fișă informativă privind 
obligațiunile verzi europene se referă la o 
obligațiune durabilă individuală. Pot fi 
publicate împreună mai multe rapoarte de 
alocare.

Or. en

Justificare

Acest lucru contribuie la colectarea automată a datelor și la comparabilitatea datelor între 
diferite obligațiuni durabile.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Emitenții de obligațiuni verzi 
europene trebuie să obțină o examinare 
post-emisiune, efectuată de un examinator 
extern, a raportului de alocare întocmit 
după alocarea integrală a încasărilor din 
obligațiunile verzi europene în 
conformitate cu articolele 4-7.

3. Emitenții de obligațiuni durabile 
trebuie să obțină o examinare post-
emisiune, efectuată de un examinator 
extern, a raportului de alocare întocmit 
după alocarea integrală a încasărilor din 
obligațiunile durabile în conformitate cu 
articolele 4-7.

Or. en
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Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care, în urma publicării 
raportului de alocare în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (1) litera (c), alocarea 
încasărilor este corectată, emitenții de 
obligațiuni verzi europene în cauză trebuie 
să modifice raportul de alocare și să obțină 
o examinare post-emisiune, efectuată de un 
examinator extern, a respectivului raport de 
alocare modificat.

4. În cazul în care, în urma publicării 
raportului de alocare în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (1) litera (c), alocarea 
încasărilor este corectată, emitenții de 
obligațiuni durabile în cauză trebuie să 
modifice raportul de alocare și să obțină o 
examinare post-emisiune, efectuată de un 
examinator extern, a respectivului raport de 
alocare modificat.

Or. en

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Prin derogare de la alineatul (3), 
fiecare raport de alocare al emitenților care 
sunt întreprinderi financiare care alocă 
încasări dintr-un portofoliu de mai multe 
obligațiuni verzi europene unui portofoliu 
de active financiare menționate la 
articolul 5 trebuie să facă obiectul unei 
examinări post-emisiune, efectuate de către 
un examinator extern. Examinatorul extern 
acordă o atenție deosebită acelor active 
financiare care nu au fost incluse în niciun 
raport de alocare publicat anterior.

5. Prin derogare de la alineatul (3), 
fiecare raport de alocare al emitenților care 
sunt întreprinderi financiare care alocă 
încasări dintr-un portofoliu de mai multe 
obligațiuni durabile unui portofoliu de 
active financiare menționate la articolul 5 
trebuie să facă obiectul unei examinări 
post-emisiune, efectuate de către un 
examinator extern. Examinatorul extern 
acordă o atenție deosebită acelor active 
financiare care nu au fost incluse în niciun 
raport de alocare publicat anterior.

Or. en
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Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Emitenții de obligațiuni verzi 
europene furnizează rapoartele de alocare 
menționate la alineatele (3), (4) și (5) unui 
examinator extern, în termen de 30 de zile 
de la sfârșitul anului la care se referă 
rapoartele de alocare. Examinarea post-
emisiune trebuie publicată în termen de 90 
de zile de la primirea raportului de alocare.

6. Emitenții de obligațiuni durabile 
furnizează rapoartele de alocare menționate 
la alineatele (3), (4) și (5) unui examinator 
extern, în termen de 30 de zile de la 
sfârșitul anului la care se referă rapoartele 
de alocare. Examinarea post-emisiune 
trebuie publicată în termen de 90 de zile de 
la primirea raportului de alocare.

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare a măsurii în care 
emitentul a alocat încasările din obligațiuni 
în conformitate cu articolele 4-7, pe baza 
informațiilor furnizate examinatorului 
extern;

(a) în cazul obligațiunilor verzi 
europene, o evaluare a măsurii în care 
emitentul a alocat încasările din obligațiuni 
în conformitate cu articolele 4-7, pe baza 
informațiilor furnizate examinatorului 
extern;

Or. en

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în cazul altor obligațiuni durabile, 
o evaluare a măsurii în care emitentul a 
alocat încasările obligațiunii în 
conformitate cu obiectivul de durabilitate 
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declarat al obligațiunii și o evaluare a 
măsurii în care emitentul a alocat 
încasările obligațiunii în conformitate cu 
articolele 4-7, pe baza informațiilor 
furnizate examinatorului extern;

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o evaluare a respectării de către 
emitent a utilizării preconizate a 
încasărilor, prevăzută în fișa informativă 
privind obligațiunile verzi, pe baza 
informațiilor furnizate examinatorului 
extern;

(b) o evaluare a respectării de către 
emitent a utilizării preconizate a 
încasărilor, prevăzută în fișa informativă 
privind obligațiunile durabile, pe baza 
informațiilor furnizate examinatorului 
extern;

Or. en

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În cazul în care încasările din 
obligațiuni sunt alocate pentru înlesnirea 
fiscală menționată la articolul 4 
alineatul (2) litera (c) sau pentru 
subvențiile menționate la articolul 4 
alineatul (2) litera (d), examinarea post-
emisiune vizează numai conformitatea cu 
articolele 4-7 a termenelor și condițiilor în 
temeiul cărora au fost plătite cheltuielile 
sau au fost realizate transferurile 
respective.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul de impact al obligațiunilor verzi 
europene

Raportul de impact al obligațiunilor 
durabile europene

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

Întrucât acest raport este obligatoriu pentru toate obligațiunile durabile emise în Uniune, o 
modificare a denumirii va îmbunătăți claritatea.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Emitenții de obligațiuni verzi 
europene întocmesc, după alocarea 
integrală a încasărilor din aceste obligațiuni 
și cel puțin o dată pe durata de viață a 
obligațiunilor, un raport de impact al 
obligațiunilor verzi europene privind 
impactul asupra mediului al utilizării 
încasărilor din aceste obligațiuni, utilizând 
modelul prevăzut în anexa III.

1. Emitenții unei obligațiuni verzi 
europene întocmesc, după alocarea 
integrală a încasărilor din aceste obligațiuni 
și cel puțin o dată pe durata de viață a 
obligațiunii, un raport de impact al 
obligațiunii durabile europene privind 
strategia generală în materie de 
durabilitate a emitentului și impactul 
asupra durabilității al utilizării încasărilor 
din acea obligațiune, utilizând modelul 
prevăzut în anexa III.

Or. en
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Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un singur raport de impact poate 
acoperi mai multe emisiuni de obligațiuni 
verzi europene.

2. Fiecare raport de impact se referă 
la o obligațiune durabilă individuală. Pot 
fi publicate împreună mai multe rapoarte 
de impact.

Or. en

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Emitenții unei obligațiuni durabile 
obțin o examinare a raportului de impact 
din partea unui examinator extern.

Or. en

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Examinarea raportului de impact 
menționat la alineatul (2a) trebuie să 
conțină toate elementele următoare:
(a) o evaluare a măsurii în care 
emiterea obligațiunii se aliniază la 
strategia mai amplă în materie de 
durabilitate a emitentului;
(b) în cazul emisiunilor de obligațiuni 
verzi europene și de obligațiuni legate de 
durabilitate, o evaluare a planului de 
tranziție în care se precizează în ce mod se 
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va alinia emitentul la scenariul de 
încălzire globală cu 1,5 °C și cum va 
realiza neutralitatea climatică până în 
2050;
(c) în cazul obligațiunilor care 
respectă cerințele pentru obligațiunile cu 
utilizarea încasărilor, o verificare a 
proiectelor finanțate din încasările 
obligațiunilor și, dacă este cazul, măsura 
în care s-a respectat planul de aliniere la 
taxonomie;
(d) o evaluare a impactului indicat al 
încasărilor din obligațiuni asupra 
durabilității; 
(e) informațiile stabilite în anexa IV.

Or. en

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un emitent care este entitate suverană 
poate obține examinări pre-emisiune și 
post-emisiune de la un examinator extern 
sau de la un auditor public sau de la orice 
altă entitate publică mandatată de entitatea 
suverană să evalueze conformitatea cu 
prezentul regulament.

Un emitent care este entitate suverană 
poate obține examinări pre-emisiune și 
post-emisiune de la un examinator extern 
sau de la un auditor public sau de la orice 
altă entitate publică mandatată de entitatea 
suverană să evalueze conformitatea cu 
prezentul regulament. În cazul emitenților 
suverani din afara Uniunii, auditorul 
public sau altă entitate publică trebuie să 
primească o aprobare prealabilă din 
partea ESMA în conformitate cu titlul III 
capitolul I.

Or. en

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prospectul pentru obligațiunile verzi 
europene

Prospectul pentru obligațiunile durabile

Or. en

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care trebuie publicat un 
prospect, în temeiul Regulamentului (UE) 
2017/1129, prospectul respectiv trebuie să 
specifice în mod clar, în situațiile în care se 
impune prezentarea de informații privind 
utilizarea încasărilor, că obligațiunile verzi 
europene sunt emise în conformitate cu 
prezentul regulament.

1. În cazul emisiunilor de obligațiuni 
durabile, în cazul în care trebuie publicat 
un prospect, în temeiul Regulamentului 
(UE) 2017/1129, prospectul respectiv 
trebuie să specifice în mod clar, în situațiile 
în care se impune prezentarea de informații 
privind utilizarea încasărilor, dacă se 
referă la o obligațiune verde europeană 
emisă în conformitate cu prezentul 
regulament sau la orice altă obligațiune 
durabilă.

Or. en

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul articolului 19 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE) 
2017/1129, „informațiile reglementate” 
trebuie să includă informațiile cuprinse în 
fișa informativă privind obligațiunile verzi 
europene menționată la articolul 8 
alineatul (1) litera (a) din prezentul 
regulament.

2. În sensul articolului 19 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE) 
2017/1129, „informațiile reglementate” 
trebuie să includă informațiile cuprinse în 
fișa informativă privind obligațiunile verzi 
europene menționată la articolul 8 
alineatul (1) litera (a) din prezentul 
regulament. Aceste informații sunt 
integrate complet în prospectul menționat 
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la alineatul (1) de la prezentul articol, 
folosind modelul prevăzut în anexa I la 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Acest lucru contribuie la automatizarea datelor și la comparabilitatea obligațiunilor.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Emitenții de obligațiuni verzi 
europene publică pe site-ul lor, într-o 
secțiune separată intitulată „Obligațiuni 
verzi europene” și pun la dispoziție în mod 
gratuit, cel puțin până la scadența 
obligațiunilor în cauză, toate informațiile 
următoare:

1. Emitenții de obligațiuni durabile 
publică pe site-ul lor, într-o secțiune 
separată intitulată „Obligațiuni durabile” și 
pun la dispoziție în mod gratuit, cel puțin 
până la scadența obligațiunilor în cauză, 
toate informațiile următoare:

Or. en

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fișa informativă privind 
obligațiunile verzi europene completată, 
menționată la articolul 8, înainte de 
emiterea obligațiunii;

(a) fișa informativă privind 
obligațiunile durabile europene 
completată, menționată la articolul 8, 
înainte de emiterea obligațiunii;

Or. en
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Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) examinarea pre-emisiune 
referitoare la fișa informativă privind 
obligațiunile verzi europene menționată la 
articolul 8, înainte de emiterea obligațiunii;

(b) examinarea pre-emisiune 
referitoare la fișa informativă privind 
obligațiunile durabile europene menționată 
la articolul 8, înainte de emiterea 
obligațiunii;

Or. en

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) rapoartele anuale de alocare a 
încasărilor din obligațiunile verzi europene 
menționate la articolul 9, în fiecare an, 
până la alocarea integrală a încasărilor din 
obligațiunea verde europeană în cauză, cel 
târziu la trei luni de la sfârșitul anului la 
care acestea se referă;

(c) acolo unde sunt disponibile, 
rapoartele anuale de alocare a încasărilor 
din obligațiunile durabile menționate la 
articolul 9, în fiecare an, până la alocarea 
integrală a încasărilor din obligațiunea 
durabilă în cauză, cel târziu la trei luni de 
la sfârșitul anului la care acestea se referă;

Or. en

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) acolo unde este disponibil, planul 
de aliniere la taxonomie menționat la 
articolul 6;

Or. en
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Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) examinările post-emisiune ale 
rapoartelor de alocare a încasărilor din 
obligațiunile verzi europene, menționate la 
articolul 9;

(d) acolo unde sunt disponibile, 
examinările post-emisiune ale rapoartelor 
de alocare a încasărilor din obligațiunile 
durabile, menționate la articolul 9;

Or. en

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) raportul de impact al obligațiunilor 
verzi europene, menționat la articolul 10.

(e) raportul de impact al obligațiunilor 
durabile, menționat la articolul 10.

Or. en

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) acolo unde este disponibil, planul 
de tranziție menționat la articolul 7b;

Or. en

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care obligațiunile verzi 
europene sunt oferite publicului sau sunt 
cotate pe o piață dintr-un singur stat 
membru, într-o limbă acceptată de 
autoritatea competentă a statului membru 
respectiv, astfel cum se menționează la 
articolul 36 din prezentul regulament;

(a) în cazul în care obligațiunile 
durabile sunt oferite publicului sau sunt 
cotate pe o piață dintr-un singur stat 
membru, într-o limbă acceptată de 
autoritatea competentă a statului membru 
respectiv, astfel cum se menționează la 
articolul 36 din prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care obligațiunile verzi 
europene sunt oferite publicului sau sunt 
cotate pe o piață în două sau mai multe 
state membre, fie într-o limbă acceptată de 
autoritatea competentă din fiecare stat 
membru, astfel cum se menționează la 
articolul 37 din prezentul regulament, fie 
într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor 
internaționale, la alegerea emitentului.

(b) în cazul în care obligațiunile 
durabile sunt oferite publicului sau sunt 
cotate pe o piață în două sau mai multe 
state membre, fie într-o limbă acceptată de 
autoritatea competentă din fiecare stat 
membru, astfel cum se menționează la 
articolul 37 din prezentul regulament, fie 
într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor 
internaționale, la alegerea emitentului.

Or. en

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prin derogare de la alineatul (2), în 
cazul în care se impune publicarea unui 
prospect pentru obligațiunea verde 
europeană în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2017/1129, 
informațiile conținute în documentele 

3. Prin derogare de la alineatul (2), în 
cazul în care se impune publicarea unui 
prospect pentru obligațiunea durabilă în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/1129, informațiile conținute în 
documentele menționate la alineatul (1) 
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menționate la alineatul (1) literele (a), (c) și 
(e) trebuie furnizate în limba sau limbile 
respectivului prospect.

literele (a), (c) și (e) trebuie furnizate în 
limba sau limbile respectivului prospect.

Or. en

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Emitenții de obligațiuni verzi 
europene notifică fără întârzieri 
nejustificate autoritatea națională 
competentă menționată la articolul 36 cu 
privire la publicarea tuturor documentelor 
menționate la alineatul (1).

4. Emitenții de obligațiuni durabile 
notifică fără întârzieri nejustificate 
autoritatea națională competentă 
menționată la articolul 36 cu privire la 
publicarea tuturor documentelor 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Emitenții de obligațiuni verzi 
europene notifică ESMA cu privire la 
publicarea tuturor documentelor 
menționate la alineatul (1) în termen de 30 
de zile.

5. Emitenții de obligațiuni durabile 
notifică ESMA cu privire la publicarea 
tuturor documentelor menționate la 
alineatul (1) în termen de 30 de zile.

Or. en

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Titlul III – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Examinatorii externi ai obligațiunilor verzi 
europene

Examinatorii externi ai obligațiunilor 
durabile

Or. en

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul I – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții pentru desfășurarea de activități în 
calitate de examinator extern al 
obligațiunilor verzi europene

Condiții pentru desfășurarea de activități în 
calitate de examinator extern al 
obligațiunilor durabile

Or. en

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Înainte de a-și începe activitatea, 
examinatorii externi ai obligațiunilor verzi 
europene se înregistrează la ESMA.

1. Înainte de a-și începe activitatea, 
examinatorii externi ai obligațiunilor 
durabile se înregistrează la ESMA.

Or. en

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Auditorii publici și alte entități 
publice autorizate de emitenții suverani să 

3. Auditorii publici și alte entități 
publice autorizate de emitenții suverani din 
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evalueze respectarea prezentului 
regulament nu sunt supuși prevederilor 
titlurilor III și IV din prezentul regulament.

Uniune să evalueze respectarea prezentului 
regulament nu sunt supuși prevederilor 
titlurilor III și IV din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea de înregistrare ca examinator 
extern al obligațiunilor verzi europene

Cererea de înregistrare ca examinator 
extern al obligațiunilor durabile

Or. en

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cererea de înregistrare ca 
examinator extern al obligațiunilor verzi 
europene trebuie să conțină toate 
informațiile următoare:

1. Cererea de înregistrare ca 
examinator extern al obligațiunilor 
durabile trebuie să conțină toate 
informațiile următoare:

Or. en

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) planurile de afaceri și structurile 
de guvernanță ale solicitantului;

Or. en
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Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte 
de standarde tehnice de punere în aplicare 
până la [OP: a se introduce data – 12 luni 
de la intrarea în vigoare].

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte 
de standarde tehnice de punere în aplicare 
până la [OP: a se introduce data – 24 de 
luni de la intrarea în vigoare].

Or. en

Justificare

Solicitarea ESMA de a se introduce treptat standarde tehnice de reglementare.

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte 
de standarde tehnice de reglementare până 
la [OP: a se introduce data – 12 luni de la 
intrarea în vigoare].

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte 
de standarde tehnice de reglementare până 
la [OP: a se introduce data – 36 de luni de 
la intrarea în vigoare].

Or. en

Justificare

Solicitarea ESMA de a se introduce treptat standarde tehnice de reglementare.

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte 
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de standarde tehnice de reglementare până 
la [OP: a se introduce data – 12 luni de la 
intrarea în vigoare].

de standarde tehnice de reglementare până 
la [OP: a se introduce data – 24 de luni de 
la intrarea în vigoare].

Or. en

Justificare

Solicitarea ESMA de a se introduce treptat standarde tehnice de reglementare.

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte 
de standarde tehnice de reglementare până 
la [OP: a se introduce data – 12 luni de la 
intrarea în vigoare].

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte 
de standarde tehnice de reglementare până 
la [OP: a se introduce data – 24 de luni de 
la intrarea în vigoare].

Or. en

Justificare

Solicitarea ESMA de a se introduce treptat standarde tehnice de reglementare.

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte 
de standarde tehnice de reglementare până 
la [OP: a se introduce data – 12 luni de la 
intrarea în vigoare].

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte 
de standarde tehnice de reglementare până 
la [OP: a se introduce data – 24 de luni de 
la intrarea în vigoare].

Or. en

Justificare

Solicitarea ESMA de a se introduce treptat standarde tehnice de reglementare.
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Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Examinatorii externi care iau 
cunoștință de erori apărute în metodologiile 
lor de evaluare sau în aplicarea acestora, 
erori care au un impact semnificativ asupra 
unei examinări pre-emisiune menționate la 
articolul 8 sau asupra unei examinări post-
emisiune menționate la articolul 9, notifică 
imediat ESMA și emitenții obligațiunilor 
verzi europene afectați și explică aceste 
erori.

1. Examinatorii externi care iau 
cunoștință de erori apărute în metodologiile 
lor de evaluare sau în aplicarea acestora, 
erori care au un impact semnificativ asupra 
unei examinări pre-emisiune menționate la 
articolul 8 sau asupra unei examinări post-
emisiune menționate la articolul 9, notifică 
imediat ESMA și emitenții obligațiunilor 
durabile afectați și explică aceste erori.

Or. en

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Examinatorii externi nu își 
externalizează funcția de conformitate.

2. Examinatorii externi își motivează 
corespunzător decizia de a externaliza o 
parte a activităților lor de evaluare. 
Examinatorii externi nu își externalizează 
toate activitățile de evaluare sau funcția de 
conformitate.

Or. en

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Examinatorii externi notifică 3. Examinatorii externi notifică 
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ESMA cu privire la activitățile de evaluare 
care urmează să fie externalizate, 
specificând nivelul de resurse umane și 
tehnice necesare pentru desfășurarea 
fiecăreia dintre activitățile respective.

ESMA cu privire la activitățile de evaluare 
care urmează să fie externalizate, 
specificând nivelul de resurse umane și 
tehnice necesare pentru desfășurarea 
fiecăreia dintre activitățile respective. În 
termen de 30 de zile de la data primirii 
notificării respective, ESMA aprobă sau 
respinge acordurile de externalizare. 
ESMA respinge acordurile de 
externalizare în cazul în care consideră că 
examinatorul extern nu respectă cerințele 
de la alineatele 1, 2 și 4.

Or. en

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) criteriile pentru a se asigura că 
desfășurarea activităților de evaluare nu 
afectează în mod semnificativ calitatea 
controlului intern al examinatorilor externi 
sau capacitatea ESMA de a supraveghea 
respectarea prezentului regulament de către 
examinatorii externi.

(b) criteriile pentru a se asigura că 
desfășurarea activităților de evaluare nu 
afectează în mod semnificativ calitatea 
controlului intern al examinatorilor externi 
sau capacitatea ESMA de a supraveghea 
respectarea prezentului regulament de către 
examinatorii externi, inclusiv limitele 
potențiale în ceea ce privește activitățile 
de evaluare care pot fi externalizate.

Or. en

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care ESMA a retras 
înregistrarea unui examinator extern în 
conformitate cu articolul 51 alineatul (1), 
examinatorul extern respectiv se asigură că 

3. În cazul în care ESMA a retras 
înregistrarea unui examinator extern în 
conformitate cu articolul 51 alineatul (1), 
examinatorul extern respectiv se asigură că 



PR\1244367RO.docx 67/108 PE700.638v01-00

RO

evidențele și documentele sunt păstrate 
pentru o perioadă suplimentară de cinci 
ani. Evidențele și documentele care 
stabilesc drepturile și obligațiile 
corespunzătoare ale examinatorului extern 
și ale emitentului obligațiunii verzi 
europene în baza unui acord de furnizare 
de servicii de evaluare se păstrează pe toată 
durata relației cu emitentul respectiv.

evidențele și documentele sunt păstrate 
pentru o perioadă suplimentară de cinci 
ani. Evidențele și documentele care 
stabilesc drepturile și obligațiile 
corespunzătoare ale examinatorului extern 
și ale emitentului obligațiunii durabile în 
baza unui acord de furnizare de servicii de 
evaluare se păstrează pe toată durata 
relației cu emitentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Examinatorii externi identifică, 
elimină, gestionează și publică în mod 
transparent orice conflict de interese 
existent sau potențial, indiferent dacă 
respectivul conflict de interese vizează 
analiștii sau angajații lor, orice persoană 
care are o relație contractuală cu 
examinatorii externi și care este direct 
implicată în activitățile de evaluare sau 
persoanele care aprobă examinările pre-
emisiune sau post-emisiune.

1. Examinatorii externi identifică, 
elimină, gestionează și publică în mod 
transparent orice conflict de interese 
existent sau potențial, indiferent dacă 
respectivul conflict de interese vizează 
analiștii sau angajații lor, acționarii, orice 
persoană care are o relație contractuală cu 
examinatorii externi și care este direct 
implicată în activitățile de evaluare sau 
persoanele care aprobă examinările pre-
emisiune sau post-emisiune.

În scopurile prezentului regulament, 
termenul „acționar” include beneficiarii 
reali, astfel cum sunt definiți la articolul 3 
punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului1a. 
__________________
1a Directiva (UE) 2015/849 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 mai 2015 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor sau finanțării 
terorismului, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a 
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Parlamentului European și a Consiliului 
și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO 
L 141, 5.6.2015, p. 73).

Or. en

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisioanele percepute de 
examinatorii externi pentru serviciile de 
evaluare nu trebuie să depindă de rezultatul 
examinării pre-emisiune sau post-emisiune 
sau de orice alt rezultat ori efect al 
activității desfășurate.

2. Comisioanele percepute de 
examinatorii externi pentru serviciile de 
evaluare sunt convenite de examinator și 
de emitent înaintea examinării și nu 
trebuie să depindă de rezultatul examinării 
pre-emisiune sau post-emisiune sau de 
orice alt rezultat ori efect al activității 
desfășurate.

Or. en

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Un examinator extern nu emite o 
examinare în oricare dintre 
circumstanțele următoare și, în cazul unei 
examinări existente, dezvăluie imediat 
dacă examinarea poate fi afectată de 
oricare dintre următoarele aspecte:
(a) examinatorul extern sau o 
persoană menționată la alineatul (1) 
deține în mod direct sau indirect 
instrumente financiare ale entității supuse 
examinării sau ale unei părți terțe legate 
de aceasta ori deține orice alt fel de 
participație directă sau indirectă în 
respectiva entitate sau parte terță, alta 
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decât participațiile în organisme de 
plasament colectiv diversificat, inclusiv 
fondurile de plasament, cum ar fi 
fondurile de pensii sau asigurările de 
viață;
(b) un acționar sau un membru al 
examinatorului extern care deține 
minimum 10 % din capitalul ori din 
drepturile de vot ale respectivului 
examinator sau este în alt mod în măsură 
să exercite o influență semnificativă 
asupra activităților examinatorului deține 
minimum 10 % din capitalul sau din 
drepturile de vot ale entității supuse 
examinării sau dintr-o parte terță legată 
de aceasta ori orice alte participații în 
capitaluri proprii în respectiva entitate 
supusă examinării sau în respectiva parte 
terță, cu excepția participațiilor în 
sistemele de plasament colectiv 
diversificat și în fondurile administrate, 
cum ar fi fondurile de pensii sau 
asigurările de viață, care nu îl plasează în 
poziția de a exercita o influență 
semnificativă asupra activităților 
sistemului respectiv;
(c) examinarea externă privește 
entitatea examinată sau o parte terță 
legată în mod direct sau indirect de 
examinatorul extern, prin control;
(d) examinarea externă privește o 
entitate examinată sau o parte terță legată 
de aceasta care deține minimum 10 % din 
capitalul ori din drepturile de vot ale 
examinatorului extern în cauză; 
(e) o persoană menționată la alineatul 
(1) este membru al consiliului de 
administrație sau de supraveghere al 
entității examinate sau al unei părți terțe 
legate de aceasta;
(f) un acționar sau un membru al 
unui examinator extern care deține 
minimum 10 % din capitalul ori 
drepturile de vot ale respectivului 
examinator extern sau este în alt mod în 
măsură să exercite o influență 
semnificativă asupra activităților 
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examinatorului extern este membru al 
consiliului de administrație sau de 
supraveghere al entității examinate sau al 
unei părți terțe legate de aceasta; sau
(g) un analist de rating care a 
participat la stabilirea rezultatului 
examinării sau o persoană care a aprobat 
o examinare a avut relații cu entitatea 
examinată sau cu o parte terță legată de 
aceasta, situație care ar putea cauza un 
conflict de interese.

Or. en

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Atunci când stabilește că 
dispozițiile din prezentul articol nu sunt 
suficiente pentru a evita apariția unor 
conflicte de interese care ar putea dăuna 
credibilității pieței obligațiunilor durabile, 
ESMA poate elabora proiecte de 
standarde tehnice de reglementare, pentru 
a preciza cerințe specifice suplimentare, 
astfel încât să se evite conflictele de 
interese ale examinatorilor externi.
Comisiei i se deleagă competența de a 
completa prezentul regulament prin 
adoptarea standardelor tehnice de 
reglementare menționate la prezentul 
alineat primul paragraf în conformitate 
cu articolele 10-14 din Regulamentul 
(UE) nr. 1095/2010.

Or. en
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Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Examinatorii externi care furnizează și alte 
servicii decât activitățile de evaluare se 
asigură că aceste alte servicii nu creează 
conflicte de interese cu activitățile lor de 
evaluare în ceea ce privește obligațiunile 
verzi europene. Acești examinatori externi 
prezintă, în examinările lor pre-emisiune 
sau post-emisiune, orice alte servicii 
furnizate entității evaluate sau oricărei părți 
terțe legate de aceasta.

Examinatorii externi care furnizează și alte 
servicii decât activitățile de evaluare se 
asigură că aceste alte servicii nu creează 
conflicte de interese cu activitățile lor de 
evaluare în ceea ce privește obligațiunile 
durabile. Acești examinatori externi 
prezintă, în examinările lor pre-emisiune 
sau post-emisiune, orice alte servicii 
furnizate entității evaluate sau oricărei părți 
terțe legate de aceasta.

Or. en

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) într-o secțiune separată intitulată 
„Standardul privind obligațiunile verzi 
europene – examinări pre-emisiune”, 
examinările pre-emisiune pe care le-a emis;

(a) într-o secțiune separată intitulată 
„Obligațiunile durabile – examinări pre-
emisiune”, examinările pre-emisiune pe 
care le-a emis;

Or. en

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) într-o secțiune separată intitulată 
„Standardul privind obligațiunile verzi 
europene – examinări post-emisiune”, 
examinările post-emisiune pe care le-a 

(b) într-o secțiune separată intitulată 
„Obligațiunile durabile – examinări post-
emisiune”, examinările post-emisiune pe 
care le-a emis;
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emis.

Or. en

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) într-o secțiune separată intitulată 
„Obligațiunile durabile – examinări ale 
rapoartelor de impact”, examinările 
rapoartelor de impact pe care le-a emis;

Or. en

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Examinările post-emisiune 
menționate la alineatul (1) litera (b) trebuie 
să fie puse la dispoziția publicului fără 
întârziere în urma evaluării rapoartelor de 
alocare de către examinatorul extern.

3. Examinările post-emisiune 
menționate la alineatul (1) litera (b) și 
examinările rapoartelor de impact 
menționate la alineatul (1) litera (ba) 
trebuie să fie puse la dispoziția publicului 
fără întârziere în urma evaluării rapoartelor 
de alocare de către examinatorul extern.

Or. en

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Examinările pre-emisiune 4. Examinările pre-emisiune 
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menționate la alineatul (1) litera (a) și 
examinările post-emisiune menționate la 
alineatul (1) litera (b) trebuie să rămână 
disponibile publicului cel puțin până la 
scadența obligațiunii după publicarea lor pe 
site-ul examinatorului extern.

menționate la alineatul (1) litera (a), 
examinările post-emisiune menționate la 
alineatul (1) litera (b) și examinările 
rapoartelor de impact menționate la 
alineatul (1) litera (ba) trebuie să rămână 
disponibile publicului cel puțin până la 
scadența obligațiunii după publicarea lor pe 
site-ul examinatorului extern.

Or. en

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un examinator extern dintr-o țară 
terță poate furniza servicii în conformitate 
cu prezentul regulament pentru emitenții de 
obligațiuni verzi europene în cazul în care 
respectivul examinator extern dintr-o țară 
terță este înregistrat în registrul 
examinatorilor externi din țări terțe păstrat 
de ESMA în conformitate cu articolul 59.

1. Un examinator extern dintr-o țară 
terță poate furniza servicii în conformitate 
cu prezentul regulament pentru emitenții de 
obligațiuni durabile în cazul în care 
respectivul examinator extern dintr-o țară 
terță este înregistrat în registrul 
examinatorilor externi din țări terțe păstrat 
de ESMA în conformitate cu articolul 59.

Or. en

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Examinatorii externi dintr-o țară 
terță care furnizează servicii în 
conformitate cu prezentul articol oferă, 
înainte de furnizarea oricărui serviciu 
referitor la emitenții de obligațiuni verzi 
europene stabiliți în Uniune, posibilitatea 
de a înainta orice fel de litigiu cu privire la 
serviciile respective jurisdicției unei 
instanțe sau a unui tribunal de arbitraj 

10. Examinatorii externi dintr-o țară 
terță care furnizează servicii în 
conformitate cu prezentul articol oferă, 
înainte de furnizarea oricărui serviciu 
referitor la emitenții de obligațiuni 
durabile stabiliți în Uniune, posibilitatea 
de a înainta orice fel de litigiu cu privire la 
serviciile respective jurisdicției unei 
instanțe sau a unui tribunal de arbitraj 
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dintr-un stat membru. dintr-un stat membru.

Or. en

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Un examinator extern dintr-o țară 
terță care este stabilit într-o țară al cărei 
cadru juridic și de supraveghere a fost 
recunoscut ca fiind efectiv echivalent în 
conformitate cu alineatul (1) și care este 
înregistrat în registrul menționat la 
articolul 59 e poate furniza serviciile 
acoperite de înregistrare pentru emitenții de 
obligațiuni verzi europene în întreaga 
Uniune.

4. Un examinator extern dintr-o țară 
terță care este stabilit într-o țară al cărei 
cadru juridic și de supraveghere a fost 
recunoscut ca fiind efectiv echivalent în 
conformitate cu alineatul (1) și care este 
înregistrat în registrul menționat la 
articolul 59 e poate furniza serviciile 
acoperite de înregistrare pentru emitenții de 
obligațiuni durabile în întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) ESMA a sesizat autoritatea 
competentă din țara terță, iar respectiva 
autoritate competentă din țara terță nu a 
luat măsurile adecvate necesare pentru a 
proteja investitorii și buna funcționare a 
piețelor din Uniune sau nu a reușit să 
demonstreze că examinatorul extern din 
țara terță îndeplinește cerințele care i se 
aplică în țara terță respectivă;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) ESMA a informat autoritatea 
competentă din țara terță cu privire la 
intenția sa de a retrage înregistrarea 
examinatorului extern din țara terță, cu 
cel puțin 30 de zile înainte de retragere.

eliminat

Or. en

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când constată că sunt îndeplinite 
una sau mai multe dintre condițiile 
prevăzute la primul paragraf, ESMA 
sesizează autoritatea competentă din țara 
terță respectivă. Dacă respectiva 
autoritate competentă din țara terță nu a 
luat măsurile adecvate necesare pentru a 
proteja investitorii și funcționarea 
corespunzătoare a piețelor din Uniune 
sau nu a demonstrat că examinatorul 
extern din țara terță în cauză respectă 
cerințele care îi sunt aplicabile în 
respectiva țară terță, ESMA retrage 
înregistrarea examinatorului extern din 
țara terță la cel puțin 30 de zile de la 
notificarea autorității competente din țara 
terță cu privire la intenția sa de a retrage 
înregistrarea.

Or. en
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Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 20 de zile lucrătoare de la 
primirea cererii de recunoaștere prealabilă, 
ESMA verifică dacă aceasta este completă.

În termen de 30 de zile lucrătoare de la 
primirea cererii de recunoaștere prealabilă, 
ESMA verifică dacă aceasta este completă.

Or. en

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 45 de zile lucrătoare de la 
primirea cererii complete menționate la 
primul paragraf de la prezentul alineat, 
ESMA verifică dacă sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3).

În termen de 60 de zile lucrătoare de la 
primirea cererii complete menționate la 
primul paragraf de la prezentul alineat, 
ESMA verifică dacă sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3).

Or. en

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte 
de standarde tehnice de reglementare până 
la [OP: a se introduce data – 16 luni de la 
intrarea în vigoare].

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte 
de standarde tehnice de reglementare până 
la [OP: a se introduce data – 24 de luni de 
la intrarea în vigoare].

Or. en
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Amendamentul 140

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) competența de a suspenda o ofertă 
de obligațiuni verzi europene pentru o 
perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare 
consecutive, de fiecare dată când există 
motive întemeiate pentru a suspecta 
încălcarea articolelor 8-13 din prezentul 
regulament;

(e) competența de a suspenda o ofertă 
de obligațiuni durabile, de fiecare dată 
când există motive întemeiate pentru a 
suspecta încălcarea articolelor 8-13 din 
prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 141

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) competența de a interzice sau de a 
suspenda comunicările cu caracter 
publicitar sau de a solicita emitenților de 
obligațiuni verzi europene sau 
intermediarilor financiari vizați să înceteze 
ori să suspende comunicările cu caracter 
publicitar timp de cel mult 10 zile 
lucrătoare consecutive, de fiecare dată 
când există motive întemeiate pentru a se 
suspecta încălcarea articolelor 8-13 din 
prezentul regulament;

(f) competența de a interzice sau de a 
suspenda comunicările cu caracter 
publicitar sau de a solicita emitenților de 
obligațiuni durabile sau intermediarilor 
financiari vizați să înceteze ori să suspende 
comunicările cu caracter publicitar când 
există motive întemeiate pentru a se 
suspecta încălcarea articolelor 8-13 din 
prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 142

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) competența de a face public faptul 
că un emitent de obligațiuni verzi europene 
nu își îndeplinește obligațiile care îi revin 
în temeiul articolelor 8-13 din prezentul 
regulament;

(g) competența de a face public faptul 
că un emitent de obligațiuni durabile nu își 
îndeplinește obligațiile care îi revin în 
temeiul articolelor 8-13 din prezentul 
regulament și de a-i solicita emitentului să 
publice informațiile respective pe site-ul 
său web și să îi informeze pe investitorii în 
obligațiunea durabilă cu privire la 
nerespectarea obligațiilor;

Or. en

Amendamentul 143

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) competența de a-i interzice unui 
emitent să emită obligațiuni verzi 
europene sau obligațiuni durabile pentru 
o perioadă de cel mult 10 ani;

Or. en

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) încălcările articolelor 8-13; (a) încălcările articolelor 4-13;

Or. en
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Amendamentul 145

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nerespectarea planului de aliniere 
la taxonomie menționat la articolul 6;

Or. en

Amendamentul 146

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) nerespectarea planului de tranziție 
menționat la articolul 7b.

Or. en

Amendamentul 147

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o declarație publică în care se 
indică persoana fizică sau entitatea juridică 
responsabilă și natura încălcării, în 
conformitate cu articolul 37 alineatul (1) 
litera (g);

(a) o declarație publică în care se 
indică persoana fizică sau entitatea 
responsabilă și natura încălcării, în 
conformitate cu articolul 37 alineatul (1) 
litera (g);

Or. en

Amendamentul 148

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un ordin prin care persoanei fizice 
sau entității juridice responsabile i se 
solicită să înceteze comportamentul care 
constituie încălcarea;

(b) un ordin prin care persoanei fizice 
sau entității responsabile i se solicită să 
înceteze comportamentul care constituie 
încălcarea;

Or. en

Amendamentul 149

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2– paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un ordin prin care persoanei fizice 
sau entității juridice responsabile i se 
interzice să emită obligațiuni verzi 
europene sau obligațiuni durabile pentru 
o perioadă de cel mult 10 ani;

Or. en

Amendamentul 150

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor privind normele procedurale 
pentru luarea de măsuri de supraveghere și 
impunerea de amenzi și taxele de 
înregistrare, de recunoaștere și de 
supraveghere intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul, nici 
Consiliul nu a formulat nicio obiecție în 
termen de [două luni] de la notificarea 
actului către Parlamentul European și către 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor privind normele procedurale 
pentru luarea de măsuri de supraveghere și 
impunerea de amenzi și taxele de 
înregistrare, de recunoaștere și de 
supraveghere intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul, nici 
Consiliul nu a formulat nicio obiecție în 
termen de [trei luni] de la notificarea 
actului către Parlamentul European și către 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 
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informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu [două luni] la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu trei luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 151

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Obligațiunile durabile emise 
înainte de ...[data intrării în vigoare a 
prezentului regulament] nu trebuie să 
îndeplinească cerințele din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 152

Propunere de regulament
Articolul 63 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 63a
Examinarea

1. Până în decembrie 2023 și, 
ulterior, o dată la trei ani, Comisia 
transmite un raport Parlamentului 
European și Consiliului privind aplicarea 
prezentului regulament, pe baza 
contribuțiilor Platformei privind 
finanțarea durabilă. Raportul respectiv 
evaluează cel puțin următoarele aspecte:
(a) adoptarea standardului privind 
obligațiunile verzi europene și cota de 
piață a acestora, atât la nivelul Uniunii, 
cât și la nivel global; 
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(b) impactul prezentului regulament 
asupra tranziției către o economie 
durabilă; 
(c) funcționarea pieței examinatorilor 
externi, cu precizarea concentrării pieței 
și a imparțialității examinatorilor externi; 
(d) capacitatea ESMA și a autorităților 
naționale competente de a-și exercita 
atribuțiile de supraveghere; 
(e) adecvarea finanțării ESMA prin 
recunoaștere, avizare și taxe de 
supraveghere; 
(f) adecvarea regimurilor țărilor terțe 
prevăzute în titlul III capitolul IV; 
(e) existența în continuare a dezinformării 
ecologice pe piața obligațiunilor durabile.
Prima dată când se transmite un raport în 
conformitate cu primul paragraf, acesta 
include o secțiune privind termenul limită 
și aspectele practice ale introducerii 
obligativității etichetei pentru 
obligațiunile verzi europene pentru 
obligațiunile comercializate drept durabile 
din punctul de vedere al mediului, în 
perioada 2025-2028. Rapoartele 
ulterioare propun o revizuire a 
prezentului regulament, astfel încât 
eticheta pentru obligațiunile verzi 
europene să fie obligatorie pentru 
obligațiunile comercializate drept durabile 
din punctul de vedere al mediului până la 
termenul limită stabilit.
2. Însoțind orice propunere de 
revizuire a Regulamentului (UE) 
2020/852, Comisia evaluează măsura în 
care revizuirea propusă necesită o 
revizuire a prezentului regulament, mai 
ales atunci când astfel de revizuiri au 
legătură cu o extindere a domeniului de 
aplicare al Regulamentului (UE) 
2020/852 la alte obiective de durabilitate, 
precum obiectivele sociale, sau la alte 
categorii de obiective de mediu. 

Or. en
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Amendamentul 153

Propunere de regulament
Anexa I – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

FIȘA INFORMATIVĂ PRIVIND 
OBLIGAȚIUNILE VERZI EUROPENE

FIȘA INFORMATIVĂ PRIVIND 
OBLIGAȚIUNILE DURABILE 
EUROPENE

Or. en

Amendamentul 154

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

–– [Data publicării fișei informative 
privind obligațiunile verzi europene]

– [Data publicări fișei informative 
privind obligațiunile durabile europene]

Or. en

Amendamentul 155

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

–– [Denumirea juridică a emitentului] 
[dacă este disponibil, LEI], [adresa site-
ului care oferă investitorilor informații cu 
privire la modul de contactare, precum și 
un număr de telefon]

– [Denumirea juridică a emitentului] 
[LEI], [adresa site-ului care oferă 
investitorilor informații cu privire la modul 
de contactare, precum și un număr de 
telefon]

Or. en

Amendamentul 156

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – liniuța 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

–  [Denumirea obligațiunii atribuite 
de emitent] [dacă sunt disponibile, 
numerele internaționale de identificare a 
valorilor mobiliare (ISIN)]

–  [Denumirea obligațiunii atribuite 
de emitent] [numerele internaționale de 
identificare a valorilor mobiliare (ISIN)]

Or. en

Amendamentul 157

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

[O declarație din care să reiasă că emitentul 
obligațiunii date aderă în mod voluntar la 
cerințele prezentului regulament]

[O declarație din care să reiasă că emitentul 
obligațiunii date emite:

• o obligațiune verde europeană, în 
conformitate cu cerințele prezentului 
regulament; sau
• un alt tip de obligațiune, 
comercializată drept durabilă, indicând 
standardul folosit și o explicație a 
motivului pentru care obligațiunea nu a 
fost emisă în conformitate cu standardul 
privind obligațiunile verzi europene]

Or. en

Amendamentul 158

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Strategia și justificarea de mediu 3. Strategia și justificarea de 
durabilitate

Or. en

Amendamentul 159

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– [Informații privind modul în care 
obligațiunea se aliniază la strategia de 
mediu mai amplă a emitentului]

– [Informații privind modul în care 
obligațiunea se aliniază la strategia de 
durabilitate mai amplă a emitentului]

Or. en

Amendamentul 160

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– [Pentru alte obligațiuni durabile, 
în afara „obligațiunilor verzi europene”: 
informații privind criteriile folosite pentru 
alocarea obligațiunilor]

Or. en

Amendamentul 161

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– [Obiectivele de mediu menționate 
la articolul 9 din Regulamentul 2020/852 
urmărite de obligațiune]

– [În cazul în care obligațiunea 
durabilă a indicat un procent de activități 
aliniate la taxonomie, obiectivele de 
mediu menționate la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 urmărite de 
obligațiune]

Or. en

Amendamentul 162

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– [Alte obiective de durabilitate 
urmărite conform articolului 2 punctul 17 
din Regulamentul (UE) 2019/2088]
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Or. en

Amendamentul 163

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – liniuța 2 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– [În cazul obligațiunilor legate de 
durabilitate: informații privind obiectivele 
de durabilitate care sunt stabilite atunci 
când este emisă obligațiunea, măsura în 
care obiectivele de mediu se bazează pe 
criterii științifice, iar obiectivele sociale se 
bazează pe politici și rezultatele anuale 
care ar trebui atinse.]

Or. en

Amendamentul 164

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.2 Procesul de selecție a proiectelor 
verzi și impactul estimat asupra mediului

4.2 Procesul de selecție a proiectelor 
durabile și impactul estimat asupra 
mediului

Or. en

Amendamentul 165

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– [O descriere a proceselor prin care 
emitentul va determina modul în care 
proiectele se aliniază la cerințele 
taxonomiei]

– [O descriere a proceselor prin care 
emitentul va determina modul în care 
proiectele se aliniază la strategia stabilită 
pentru alocarea încasărilor din 
obligațiuni sau, în cazul în care 
obligațiunea durabilă a indicat un procent 
de activități aliniate la taxonomie, la 
cerințele taxonomiei]
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Or. en

Amendamentul 166

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

–  [O descriere a criteriilor tehnice de 
examinare relevante menționate la 
articolele 10-15 din Regulamentul (UE) 
2020/852 și o specificare a actelor delegate 
adoptate în temeiul articolului 10 
alineatul (3), al articolului 11 alineatul (3), 
al articolului 12 alineatul (2), al 
articolului 13 alineatul (2), al articolului 14 
alineatul (2) și al articolului 15 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) 2020/852 care sunt 
luate în considerare]

–  [În cazul în care obligațiunea 
durabilă a indicat un procent de activități 
aliniate la taxonomie, o descriere a 
criteriilor tehnice de examinare relevante 
menționate la articolele 10-15 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 și o 
specificare a actelor delegate adoptate în 
temeiul articolului 10 alineatul (3), al 
articolului 11 alineatul (3), al articolului 12 
alineatul (2), al articolului 13 alineatul (2), 
al articolului 14 alineatul (2) și al 
articolului 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852 care sunt 
luate în considerare]

Or. en

Amendamentul 167

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– [Dacă sunt disponibile: informații 
privind metodologia și ipotezele care 
trebuie utilizate pentru calcularea 
indicatorilor-cheie de impact în 
conformitate cu actele delegate adoptate în 
temeiul articolului 10 alineatul (3), al 
articolului 11 alineatul (3), al articolului 12 
alineatul (2), al articolului 13 alineatul (2), 
al articolului 14 alineatul (2) și al 
articolului 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852, precum și 
pentru orice alți indicatori de impact 
suplimentari. În cazul în care aceste 
informații nu sunt disponibile, 
indisponibilitatea lor trebuie justificată.]

– [În cazul în care obligațiunea 
durabilă a indicat un procent de activități 
aliniate la taxonomie și dacă sunt 
disponibile: informații privind metodologia 
și ipotezele care trebuie utilizate pentru 
calcularea indicatorilor-cheie de impact în 
conformitate cu actele delegate adoptate în 
temeiul articolului 10 alineatul (3), al 
articolului 11 alineatul (3), al articolului 12 
alineatul (2), al articolului 13 alineatul (2), 
al articolului 14 alineatul (2) și al 
articolului 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852, precum și 
pentru orice alți indicatori de impact 
suplimentari. În cazul în care aceste 
informații nu sunt disponibile, 
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indisponibilitatea lor trebuie justificată.]

Or. en

Amendamentul 168

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

–  [În cazul proiectelor aliniate la 
taxonomie: o descriere a modului în care 
proiectul durabil respectă garanțiile 
sociale minime, astfel cum sunt 
menționate la articolul 18 din 
Regulamentul (UE)) 2020/852]
–  [O descriere a modului în care 
proiectele vor contribui la obiectivele de 
durabilitate și la acțiunile stabilite de 
întreprindere la nivel de entitate]
–  [Atunci când obligațiunea 
durabilă a indicat un procent de activități 
aliniate la taxonomie, procentul de 
activități aliniate la taxonomie la nivelul 
entității înainte de emiterea obligațiunii 
durabile și o estimare orientativă în 
perspectivă a procentului de activități 
aliniate la taxonomie care va fi atins la 
nivel de entitate după alocarea completă a 
încasărilor obligațiunii durabile și 
specificând metodologia necesară pentru 
a respecta obligația de furnizare de 
informații]

Or. en

Amendamentul 169

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 5 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

–  [O indicație a măsurii în care 
rapoartele de alocare vor include informații 
pentru fiecare proiect în parte cu privire la 
sumele plătite și la impactul pozitiv și 

–  [O indicație a măsurii în care 
rapoartele de alocare vor include informații 
pentru fiecare proiect în parte cu privire la 
sumele plătite și la impactul pozitiv și 
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negativ preconizat asupra mediului] negativ preconizat asupra durabilității]

Or. en

Amendamentul 170

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Cerințe la nivel de entitate
–  [O explicație a modului în care 
sau, pentru alte obligațiuni durabile în 
afară de „obligațiunilor verzi europene”, 
a măsurii în care entitatea emitentă 
respectă principiul de „a nu provoca 
prejudicii semnificative” menționat în 
Regulamentul (UE) 2019/2088, inclusiv 
Orientările OCDE privind întreprinderile 
multinaționale și Principiile directoare ale 
ONU privind afacerile și drepturile 
omului, inclusiv principiile și drepturile 
stabilite în cele opt convenții 
fundamentale identificate în Declarația 
Organizației Internaționale a Muncii cu 
privire la principiile și drepturile 
fundamentale la locul de muncă, precum 
și Carta internațională a drepturilor 
omului.]
–  [O declarație privind politicile de 
diligență în ceea ce privește principalele 
efecte adverse ale deciziilor de investiții 
asupra factorilor de durabilitate, ținând 
cont în mod corespunzător de 
dimensiunea, natura și amploarea 
activităților emitentului; modul în care 
riscurile de legate de durabilitate sunt 
integrate în decizia lor de investiții; și 
posibilele efecte financiare ale riscurilor 
legate de durabilitate. Dacă emitentul nu 
emite o obligațiune verde europeană și nu 
ia în considerare principalele efecte 
adverse, o declarație privind motivul 
pentru care nu le ia în considerare și 
precizarea dacă și când intenționează să 
ia în considerare aceste efecte]
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–  [O precizare a activității 
emitentului în jurisdicțiile menționate în 
anexa I și anexa II la lista UE a 
jurisdicțiilor necooperante pentru 
paradisurile fiscale și prezența economică 
reală a acestora în aceste jurisdicții în 
ceea ce privește activele, angajații cu 
normă întreagă, vânzările și impozitele 
plătite în aceste jurisdicții]
–  [Un link web la planul de tranziție 
al întreprinderii menționat la articolul 
7b.]

Or. en

Amendamentul 171

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 6 – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– [Taxele și cheltuielile suportate de 
emitent în ceea ce privește emisiunea]

Or. en

Amendamentul 172

Propunere de regulament
Anexa II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

RAPORTUL ANUAL DE ALOCARE A 
ÎNCASĂRILOR DIN OBLIGAȚIUNILE 
VERZI EUROPENE  

RAPORTUL ANUAL DE ALOCARE A 
ÎNCASĂRILOR DIN OBLIGAȚIUNILE 
DURABILE EUROPENE

Or. en

Amendamentul 173

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

[O declarație care să arate că încasările au 
fost alocate în conformitate cu cerințele 

[O declarație care să arate că încasările din 
„obligațiunea verde europeană” au fost 
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prezentului regulament] alocate în conformitate cu articolele 4-7b 
ale prezentului regulament sau, dacă 
obligațiunea nu este „obligațiune verde 
europeană”, procentul din încasări care a 
fost alocat în conformitate cu aceste 
cerințe]

Or. en

Amendamentul 174

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera A – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– obiectivele de mediu menționate la 
articolul 9 din Regulamentul (CE) 
2020/852;

– obiectivele de mediu menționate la 
articolul 9 din Regulamentul (CE) 
2020/852 sau orice alt obiectiv de 
durabilitate menționat la articolul 2 
punctul 17 din Regulamentul 
(UE) 2019/2088;

Or. en

Amendamentul 175

Propunere de regulament
Anexa II– punctul 3 – litera A – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsura în care proiectul se referă 
la o activitate economică ce este o 
activitate de tranziție în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852;

Or. en

Amendamentul 176

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera A – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

– confirmarea conformității cu 
articolul 3 litera (c) din Regulamentul (UE) 

– în cazul în care proiectul face 
parte din procentul indicat de activități 
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2020/852 (garanții minime) aliniate la taxonomie, o confirmare a 
conformității cu articolul 3 litera (c) din 
Regulamentul (UE) 2020/852 (garanții 
minime)

Or. en

Amendamentul 177

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera A – liniuța 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

–  o indicație a actelor delegate 
adoptate în conformitate cu articolul 10 
alineatul (3), articolul 11 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (2), articolul 13 
alineatul (2), articolul 14 alineatul (2) sau 
articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) 2020/852 care au fost utilizate pentru 
a stabili criteriile tehnice de examinare 
conforme taxonomiei și datele de aplicare a 
acestora]

–  în cazul în care proiectul 
face parte din procentul indicat de 
activități aliniate la taxonomie, o 
indicație a actelor delegate adoptate 
în conformitate cu articolul 10 
alineatul (3), articolul 11 
alineatul (3), articolul 12 
alineatul (2), articolul 13 
alineatul (2), articolul 14 
alineatul (2) sau articolul 15 
alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) 2020/852 care au fost utilizate 
pentru a stabili criteriile tehnice de 
examinare conforme taxonomiei și 
datele de aplicare a acestora]

Or. en

Amendamentul 178

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera B

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru emitenții care sunt întreprinderi 
financiare care alocă încasări dintr-un 
portofoliu de mai multe obligațiuni verzi 
europene unui portofoliu de active 
financiare menționate la articolul 5:

Pentru emitenții care sunt întreprinderi 
financiare care alocă încasări dintr-un 
portofoliu de mai multe obligațiuni 
durabile unui portofoliu de active 
financiare menționate la articolul 5:

Or. en
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Amendamentul 179

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera B – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o prezentare generală a tuturor 
obligațiunilor verzi europene în circulație, 
indicând valoarea lor individuală și 
combinată;

– o prezentare generală a tuturor 
obligațiunilor durabile în circulație, 
indicând valoarea lor individuală și 
combinată;

Or. en

Amendamentul 180

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera B – paragraful 1 – liniuța 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obiectivele de mediu menționate la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) 
2020/852;

(b) obiectivele de mediu menționate la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) 
2020/852 sau orice alt obiectiv de 
durabilitate menționat la articolul 2 
punctul 17 din Regulamentul (UE) 
2019/2088;

Or. en

Amendamentul 181

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera B – paragraful 1 – liniuța 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) procentul de active legate de 
activitățile durabile din punctul de vedere 
al mediului, astfel cum sunt definite în 
Regulamentul (UE) 2020/852 și în actele 
delegate adoptate în temeiul 
regulamentului respectiv.

Or. en
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Amendamentul 182

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera B – paragraful 1 – liniuța 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) procentul de active legate de 
activitățile de tranziție, conform 
articolului 10 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852

Or. en

Amendamentul 183

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera B – paragraful 1 – liniuța 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o indicație a actelor delegate 
adoptate în conformitate cu articolul 10 
alineatul (3), articolul 11 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (2), articolul 13 
alineatul (2), articolul 14 alineatul (2) sau 
articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) 2020/852 care au fost utilizate pentru 
a stabili criteriile tehnice de examinare 
conforme taxonomiei, cel puțin la nivel de 
sector și de țară și, după caz, la nivel de 
activ individual;

(e) Pentru procentul de activități 
aliniate la taxonomie: o indicație a actelor 
delegate adoptate în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3), articolul 11 
alineatul (3), articolul 12 alineatul (2), 
articolul 13 alineatul (2), articolul 14 
alineatul (2) sau articolul 15 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) 2020/852 care au 
fost utilizate pentru a stabili criteriile 
tehnice de examinare conforme 
taxonomiei, cel puțin la nivel de sector și 
de țară și, după caz, la nivel de activ 
individual;

Or. en

Amendamentul 184

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera B – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o comparație între valoarea totală a 
obligațiunilor verzi europene în circulație 
și valoarea totală amortizată a activelor 

– o comparație între valoarea totală a 
obligațiunilor durabile în circulație și 
valoarea totală amortizată a activelor 
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financiare eligibile, astfel cum sunt 
menționate la articolul 5. Această 
comparația trebuie să arate că aceasta din 
urmă este egală sau mai mare decât cea 
dintâi;

financiare eligibile, astfel cum sunt 
menționate la articolul 5. Această 
comparația trebuie să arate că aceasta din 
urmă este egală sau mai mare decât cea 
dintâi;

Or. en

Amendamentul 185

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera B – paragraful 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– în scopul comparației de mai sus, 
valoarea totală a obligațiunilor verzi 
europene în circulație se bazează pe media 
anuală a valorilor trimestriale ale acestor 
obligațiuni emise de emitentul respectiv, 
iar valoarea totală amortizată a activelor 
financiare se bazează pe media anuală a 
valorilor trimestriale ale acestor active din 
bilanțul emitentului.]

– în scopul comparației de mai sus, 
valoarea totală a obligațiunilor durabile în 
circulație se bazează pe media anuală a 
valorilor trimestriale ale acestor obligațiuni 
emise de emitentul respectiv, iar valoarea 
totală amortizată a activelor financiare se 
bazează pe media anuală a valorilor 
trimestriale ale acestor active din bilanțul 
emitentului.]

Or. en

Amendamentul 186

Propunere de regulament
Anexa III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

RAPORTUL DE IMPACT AL 
OBLIGAȚIUNILOR VERZI EUROPENE

RAPORTUL DE IMPACT AL 
OBLIGAȚIUNILOR DURABILE 
EUROPENE

Or. en

Amendamentul 187

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

–  [Denumirea juridică a emitentului] 
[dacă este disponibil, LEI], [adresa site-

–  [Denumirea juridică a emitentului] 
[LEI], [adresa site-ului care oferă 
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ului care oferă investitorilor informații cu 
privire la modul de contactare, precum și 
un număr de telefon] 

investitorilor informații cu privire la modul 
de contactare, precum și un număr de 
telefon]

Or. en

Amendamentul 188

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – punctul liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

–  [Denumirea obligațiunii atribuită 
de emitent] [dacă este disponibil, ISIN]

–  [Denumirea obligațiunii atribuită 
de emitent] [ ISIN]

Or. en

Amendamentul 189

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Strategia și justificarea de mediu 2. Strategia și justificarea de 
durabilitate

Or. en

Amendamentul 190

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

–  [După caz, o explicație a oricăror 
modificări aduse strategiei de mediu mai 
ample a emitentului de la publicarea fișei 
informative]

–  [După caz, o explicație a oricăror 
modificări aduse strategiei de durabilitate 
mai ample a emitentului de la publicarea 
fișei informative]

Or. en

Amendamentul 191

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– [Strategia generală de durabilitate 
a emitentului, inclusiv eforturile acestuia 
de a promova obiectivele de durabilitate 
socială și principiile de bună guvernanță, 
astfel cum sunt menționate la articolul 2 
punctul 17 din Regulamentul (UE) 
2019/2088, și eforturile sale de a asigura 
respectarea principiului de „a nu provoca 
prejudicii semnificative”, menționat la 
articolul 2a din Regulamentul (UE) 
2019/2088]

Or. en

Amendamentul 192

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Alocarea încasărilor din obligațiuni 3. Alocarea încasărilor din obligațiuni 
(pentru obligațiunile bazate pe utilizarea 
încasărilor)

Or. en

Amendamentul 193

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– obiectivele de mediu menționate la 
articolul 9 din Regulamentul (CE) 
2020/852;

– obiectivele de mediu menționate la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) 
2020/852 sau orice alt obiectiv de 
durabilitate menționat la articolul 2 
punctul 17 din Regulamentul (UE) 
2019/2088;

Or. en
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Amendamentul 194

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsura în care proiectul are 
legătură cu o activitate de tranziție, 
conform articolului 10 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852

Or. en

Amendamentul 195

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – paragraful 1 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– după caz, o indicație a activelor 
vizate de un plan de aliniere la taxonomie, 
durata fiecărui plan și data finalizării 
aferentă fiecărui activ;

– după caz, o indicație a activelor 
vizate de un plan de aliniere la taxonomie, 
durata fiecărui plan, data finalizării 
aferentă fiecărui activ și un link la planul 
relevant de aliniere la taxonomie;

Or. en

Amendamentul 196

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – paragraful 1 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o indicație a actelor delegate 
adoptate în conformitate cu articolul 10 
alineatul (3), articolul 11 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (2), articolul 13 
alineatul (2), articolul 14 alineatul (2) sau 
articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) 2020/852 care au fost utilizate pentru 
a stabili criteriile tehnice de examinare 
conforme taxonomiei, cel puțin la nivel de 
sector și de țară și, după caz, la nivel de 
activ individual;

– în cazul în care proiectul face 
parte din procentul indicat de activități 
aliniate la taxonomie, o indicație a actelor 
delegate adoptate în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3), articolul 11 
alineatul (3), articolul 12 alineatul (2), 
articolul 13 alineatul (2), articolul 14 
alineatul (2) sau articolul 15 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) 2020/852 care au 
fost utilizate pentru a stabili criteriile 
tehnice de examinare conforme 
taxonomiei, cel puțin la nivel de sector și 
de țară și, după caz, la nivel de activ 
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individual;

Or. en

Amendamentul 197

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Impactul asupra mediului al 
încasărilor din obligațiuni

4. Impactul asupra durabilității al 
încasărilor din obligațiuni 

Or. en

Amendamentul 198

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

–  [O estimare a impactului pozitiv și 
negativ preconizat asupra mediului în 
formă agregată]

–  [O estimare a impactului pozitiv și 
negativ preconizat asupra mediului și la 
nivel social în formă agregată]

Or. en

Amendamentul 199

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

–  [Informații privind metodologia și 
ipotezele utilizate pentru evaluarea 
impactului proiectelor, în cazul în care fișa 
informativă privind obligațiunile verzi 
europene nu include aceste informații]

–  [Informații privind metodologia și 
ipotezele utilizate pentru evaluarea 
impactului proiectelor, în cazul în care fișa 
informativă privind obligațiunile durabile 
europene nu include aceste informații]

Or. en

Amendamentul 200

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – liniuța 3 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– [Informații privind efectele sociale 
pozitive și negative ale proiectelor și, 
acolo unde sunt disponibili, indicatorii 
aferenți. În cazul în care aceste informații 
nu sunt disponibile la nivel de proiect, 
indisponibilitatea lor trebuie justificată]

Or. en

Amendamentul 201

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – liniuța 3 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– [Atunci când nu iau în considerare 
efectele negative ale deciziilor de investiții 
asupra factorilor de durabilitate, motivele 
clare pentru care nu fac acest lucru, 
inclusiv, după caz, informații referitoare 
la intenția și la momentul când vor lua în 
considerare astfel de efecte negative]

Or. en

Amendamentul 202

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Planul de tranziție (pentru 
emitenții de obligațiuni verzi europene și 
de obligațiuni legate de durabilitate)
–  [O declarație care să indice faptul 
că emitentul se aliniază la un scenariu de 
încălzire globală netă cu 1,5 °C și 
reducerea emisiilor pe care emitentul 
trebuie să o realizeze până în 2030 și 
2050, pentru a se alinia la scenariul 
respectiv; 
– O prezentare generală a proceselor 
de guvernanță referitoare la plan, inclusiv 
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rolul consiliului de administrație și al 
conducerii de nivel superior ale 
emitentului, alocarea responsabilităților și 
structurile stimulative pentru 
recompensarea atingerii obiectivelor;
– O strategie pentru atingerea unor 
emisii nete egale cu zero, inclusiv o 
descriere a obiectivelor intermediare 
cuantificabile anuale, a inițiativelor 
realizabile pentru atingerea acestor etape 
și a viitoarelor nevoi în materie de 
investiții pentru atingerea obiectivelor;
– O analiză a factorilor de risc și a 
incertitudinilor care ar putea împiedica 
emitentul să atingă obiectivul de emisii 
nete egale cu zero și obiectivele 
intermediare;
– Un link web la planul de tranziție 
complet al emitentului]

Or. en

Amendamentul 203

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– [Denumirea obligațiunii atribuită de 
emitent] [dacă este disponibil, ISIN]

–  [Denumirea obligațiunii atribuită 
de emitent] [ ISIN]

Or. en

Amendamentul 204

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o declarație potrivit căreia un 
examinator extern a evaluat fișa 
informativă privind obligațiunile verzi 
europene completată, prevăzută în anexa I, 
în conformitate cu prezentul regulament;

– o declarație potrivit căreia un 
examinator extern a evaluat fișa 
informativă privind obligațiunile durabile 
europene completată, prevăzută în anexa I, 
în conformitate cu prezentul regulament;
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Or. en

Amendamentul 205

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

[În cazul examinărilor rapoartelor de 
impact:
– o declarație potrivit căreia un 
examinator extern a evaluat raportul de 
impact completat, prevăzut în anexa III;
– o declarație potrivit căreia 
examinarea raportului de impact 
reprezintă un aviz independent al 
examinatorului extern;
– o declarație potrivit căreia avizul 
independent din examinarea externă 
trebuie să fie luat în considerare doar 
într-o măsură limitată]

Or. en

Amendamentul 206

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

[O declarație privind conformitatea 
obligațiunii verzi europene cu prezentul 
regulament, în special:

[O declarație privind conformitatea 
obligațiunii durabile cu prezentul 
regulament, în special:

Or. en

Amendamentul 207

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care avizul emis de 
examinatorul independent este pozitiv, o 
declarație potrivit căreia obligațiunea 

(a) în cazul în care, potrivit avizului 
emis de examinatorul independent, 
obligațiunea îndeplinește toate cerințele 
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îndeplinește cerințele prezentului 
regulament și denumirea „obligațiune 
verde europeană” poate fi aplicată 
obligațiunii respective;

pentru utilizarea denumirii „obligațiune 
verde europeană”, o declarație potrivit 
căreia obligațiunea îndeplinește cerințele 
prezentului regulament și denumirea 
„obligațiune verde europeană” poate fi 
aplicată obligațiunii respective;

Or. en

Amendamentul 208

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care avizul emis de 
examinatorul independent este negativ, o 
declarație potrivit căreia obligațiunea nu 
îndeplinește cerințele prezentului 
regulament și denumirea „obligațiune 
verde europeană” nu poate fi aplicată 
obligațiunii respective; 

(b) în cazul în care, potrivit avizului 
emis de examinatorul independent, 
obligațiunea nu îndeplinește toate 
cerințele pentru utilizarea denumirii 
„obligațiune verde europeană”, o 
declarație potrivit căreia obligațiunea nu 
îndeplinește cerințele prezentului 
regulament și denumirea „obligațiune 
verde europeană” nu poate fi aplicată 
obligațiunii respective, precizând ce 
cerințe nu au fost îndeplinite și dacă 
informațiile furnizate de emitent au fost 
corecte;

Or. en

Amendamentul 209

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o evaluare detaliată a conformității 
fișei informative completate privind 
obligațiunile verzi cu articolele 4-7 din 
prezentul regulament

– În cazul obligațiunilor verzi 
europene: o evaluare detaliată a 
conformității fișei informative completate 
privind obligațiunile durabile cu articolele 
4-7b din prezentul regulament

Or. en
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Amendamentul 210

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 1 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Pentru alte obligațiuni durabile: o 
evaluare detaliată a conformității fișei 
informative completate privind 
obligațiunile durabile cu strategia de 
durabilitate dezvoltată de emitent.

Or. en

Amendamentul 211

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 5 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o evaluare detaliată a măsurii în 
care emitentul a alocat încasările din 
obligațiune în conformitate cu articolele 4-
7 din prezentul regulament, pe baza 
informațiilor furnizate examinatorului 
extern 

– o evaluare detaliată a măsurii în 
care, inclusiv pentru obligațiunile verzi 
non-europene, emitentul a alocat încasările 
din obligațiune în conformitate cu 
articolele 4-7b din prezentul regulament, 
pe baza informațiilor furnizate 
examinatorului extern

Or. en

Amendamentul 212

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 5 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o evaluare a respectării de către 
emitent a utilizării preconizate a 
încasărilor, prevăzută în fișa informativă 
privind obligațiunile verzi, pe baza 
informațiilor furnizate examinatorului 
extern;

– o evaluare a respectării de către 
emitent a utilizării preconizate a 
încasărilor, prevăzută în fișa informativă 
privind obligațiunile durabile, pe baza 
informațiilor furnizate examinatorului 
extern; 

Or. en
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Amendamentul 213

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

[În cazul examinărilor rapoartelor de 
impact:
– o evaluare a măsurii în care 
emiterea obligațiunii se aliniază la 
strategia mai amplă în materie de 
durabilitate a emitentului;
– în cazul obligațiunilor cu 
utilizarea încasărilor, o verificare a 
proiectelor finanțate din încasările 
obligațiunii și, dacă este cazul, măsura în 
care s-a respectat planul de aliniere la 
taxonomie;
– o evaluare a impactului anunțat în 
materie de durabilitate al încasărilor din 
obligațiuni;
– o evaluare a planului de tranziție 
al emitentului;
– avizul examinatorului extern cu 
privire la cele patru evaluări menționate 
direct mai sus.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea de regulament privind un standard pentru obligațiunile verzi europene face parte 
din agenda UE privind finanțarea durabilității. Potrivit strategiei Comisiei pentru finanțarea 
tranziției către o economie durabilă, Europa va avea nevoie de investiții suplimentare de 
aproximativ 350 de miliarde EUR pe an în acest deceniu pentru a-și îndeplini obiectivul de 
reducere a emisiilor pentru 2030 doar pentru sistemele energetice, plus 130 de miliarde EUR 
pentru alte obiective de mediu. Stimulând emisiunile de obligațiuni care finanțează investiții 
durabile, un standard voluntar pentru obligațiunile verzi europene ajută întreprinderile și 
entitățile suverane să finanțeze tranziția către un viitor durabil. În plus, prevăzând cerințe 
comparabile de publicare a informațiilor și o examinare externă credibilă a acestor informații 
publicate, regulamentul ajută piața obligațiunilor verzi să recâștige încrederea investitorilor și 
reduce riscul de consecințe financiare adverse pentru investitori ca urmare a dezinformării 
ecologice.

În acest scop, propunerea de regulament constă în trei părți. În primul rând, aceasta prevede 
obligația emitenților de obligațiuni verzi europene să folosească încasările din obligațiuni în 
conformitate cu taxonomia UE pentru investiții durabile. În al doilea rând, ea prevede 
obligația emitenților de a face publice detalii privind proiectele pe care le finanțează, alinierea 
acestora la obiectivele taxonomiei și strategia lor generală de durabilitate. În al treilea rând, ea 
creează un cadru de supraveghere pentru a asigura credibilitatea informațiilor publicate printr-
o examinare obligatorie de către o parte externă. Acești examinatori externi trebuie să fie 
supravegheați de ESMA. Autoritățile naționale competente ar trebui să aibă capacitatea de a 
se asigura că emitenții respectă cerințele prezentului regulament.

Raportorul salută propunerea și încearcă să se asigure că obligațiunile verzi europene își ating 
potențialul de a finanța tranziția la o economie durabilă. În acest scop, ar trebui respectate 
patru principii de bază. În primul rând, banii colectați prin intermediul obligațiunilor verzi 
europene ar trebui canalizați către activități și întreprinderi care se încadrează în economia 
durabilă la care trece Europa. În al doilea rând, beneficiile utilizării sau investirii în 
obligațiuni verzi europene ar trebui să fie clare pentru piață, astfel încât toți cei care ar putea 
folosi standardul să îl și folosească de fapt. În al treilea rând, standardul ar trebui să fie 
credibil printr-un proces transparent și credibil de examinare. În al patrulea rând, standardul ar 
trebui să conducă la o piață profundă și lichidă a obligațiunilor verzi europene. 

Pentru a evita fragmentarea în continuare a pieței obligațiunilor verzi, standardul european ar 
trebui să respecte pe deplin ambiția Europei de a trece la o economie durabilă. Totuși, pentru 
a se garanta că toate încasările din obligațiunile verzi europene sunt direcționate către proiecte 
și emitenți care se încadrează în economia durabilă, introducerea unei alinieri în proporție de 
100 % la taxonomie a încasărilor din obligațiuni este o măsură necesară, dar nu suficientă. 
Doar emitenții care au institut o strategie generală pentru adaptarea și viabilitatea lor continuă 
într-o economie durabilă vor putea folosi standardul pentru obligațiuni verzi europene astfel 
cum este gândit, ca instrument de tranziție. Prin urmare, raportorul îi obligă pe emitenții de 
obligațiuni verzi europene să adopte planuri de tranziție pentru a ajunge la emisii nete egale 
cu zero până în 2050. Potrivit aceluiași raționament și ținând cont de durata lor îndelungată de 
viață, centralele energetice alimentate cu combustibili fosili nu corespund ambiției Europei de 
a atinge neutralitatea climatică până în 2050 și nu ar trebui finanțate folosind obligațiuni verzi 
europene. Această măsură este în acord cu practicile actuale de piață în ceea ce privește 
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obligațiunile verzi. În plus, raportorul consideră că, pentru crearea unei economii cu adevărat 
durabile, Uniunea trebuie să combine ambițiile de mediu cu cele sociale. Doar o tranziție 
incluzivă din punct de vedere social va fi acceptabilă pentru cetățeni. Ca atare, emitenții de 
obligațiuni verzi europene nu pot urmări evitarea obligațiilor fiscale prin țări enumerate pe 
lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale și trebuie să ia în considerare 
principalele efecte adverse ale investițiilor lor asupra factorilor de durabilitate, inclusiv asupra 
unor factori sociali precum inegalitatea, coeziunea socială, integrarea socială și relațiile de 
piață.

Pentru a garanta că beneficiile utilizării obligațiunilor verzi europene sunt clare pentru piață, 
aceste obligațiuni ar trebui să fie comparabile cu alte emisiuni de obligațiuni durabile. Este 
nevoie de date comparabile pentru ca investitorii să ia o decizie în cunoștință de cauză între 
diferite tipuri de obligațiuni diferite. Astfel, raportorul încearcă să introducă un format 
standardizat al informațiilor publicate pentru fiecare emisiune de obligațiune durabilă, 
indiferent dacă este vorba de obligațiuni verzi europene sau de alte tipuri de obligațiuni 
durabile. Pentru a asigura fiabilitatea acestor informații publicate, ele ar trebui verificate prin 
același proces de examinatori externi ca obligațiunile verzi europene. Introducerea cerințelor 
de publicare a informațiilor pentru întreaga piață a obligațiunilor durabile prezintă avantajul 
suplimentar că reduce posibilitatea dezinformării ecologice prin obligațiuni durabile 
alternative, inclusiv prin obligațiuni legate de durabilitate. Aceasta va limita daunele 
potențiale asupra investitorilor în astfel de obligațiuni și va crește încrederea întregii piețe a 
obligațiunilor durabile.

Pentru a asigura un proces credibil de examinare, independența examinatorilor externi ar 
trebui garantată în cel mai înalt grad posibil. În acest scop, raportorul sugerează cerințe 
suplimentare privind posibile conflicte de interese, inclusiv prin intermediul acționarilor, 
reduce capacitatea examinatorilor externi de a externaliza aspecte vitale ale procesului de 
examinare și oferă ESMA mandatul de a consolida în continuare măsurile privind conflictul 
de interese pe baza experienței pe care o va dobândi în urma supravegherii pieței. De 
asemenea, raportorul introduce transparența în ceea ce privește taxele achitate și obligația de a 
stabili taxele înainte de efectuarea examinării.

O piață profundă și lichidă pentru obligațiunile verzi europene este esențială pentru a stimula 
investițiile în obligațiuni verzi europene și noi emisiuni. O piață profundă poate fi stimulată în 
primul rând obligând organismele și instituțiile UE să folosească eticheta pentru obligațiuni 
verzi europene pentru toate obligațiunile lor durabile din punctul de vedere al mediului. În al 
doilea rând, obligațiunea ar trebui să respecte dorințele potențialilor investitori. Ca atare, este 
esențial ca, în conformitate cu practicile actuale de piață în ceea ce privește emisiunile de 
obligațiuni verzi, generarea de energie nucleară să nu fie finanțată prin obligațiuni verzi 
europene. În al treilea rând, standardul ar trebui introdus treptat, iar investitorii ar trebui să 
devină conștienți de faptul că acesta va deveni standardul obligatoriu pentru emisiunile de 
obligațiuni durabil din punctul de vedere al mediului în viitorul apropiat. În final, standardul 
privind obligațiunile ar trebui să fie ușor de folosit și accesibil pentru emitenți. În acest scop, 
raportorul încearcă să se asigure că, în caz de modificări aduse actelor delegate în temeiul 
Regulamentului privind taxonomia, emitenții nu trebuie să își realoce încasările din 
obligațiuni. De asemenea, raportorul încearcă să asigure o oarecare toleranță în finanțarea 
proiectelor din încasările din obligațiuni verzi europene, în cazul în care nu au fost colectate 
încă date pentru a demonstra că nu s-au adus prejudicii semnificative niciunui obiectiv de 
mediu prevăzut în Regulamentul privind taxonomia. În plus, raportorul introduce un 
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mecanism de examinare în care Comisia să poată evalua potențialele blocaje în emiterea 
obligațiunilor verzi europene. 

Raportorul așteaptă cu interes colaborarea cu potențiali emitenți de obligațiuni verzi europene 
pentru a ajusta în continuare propunerea și a stimula emiterea de obligațiuni verzi europene, 
astfel încât să se garanteze un instrument de succes pentru tranziția către o economie durabilă. 


