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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните 

изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предложение за Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на 

Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение 

на бенчмарковете за ниски въглеродни 

емисии и бенчмарковете за 

положително въздействие в областта 

на въглеродните емисии 

за изменение на 

Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение 

на интегрирането на показатели за 

устойчивост в методологията на 

бенчмарковете и бенчмарковете за 

положително въздействие 

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП) 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) С Регламент (ЕС) 2016/1011 на 

Европейския парламент и на Съвета30 се 

установяват единни правила за 

бенчмаркове в Съюза и се предвиждат 

различни видове бенчмаркове. Все 

повече инвеститори прилагат 

нисковъглеродни инвестиционни 
стратегии и прибягват до бенчмаркове 

за ниски въглеродни емисии за справка 

или за измерване на резултатите на 

инвестиционните портфейли. 

(7) С Регламент (ЕС) 2016/1011 на 

Европейския парламент и на Съвета30 се 

установяват единни правила за 

бенчмаркове в Съюза и се предвиждат 

различни видове бенчмаркове. Все 

повече инвеститори прилагат 

устойчиви стратегии и прибягват до 

бенчмаркове за справка или за 

измерване на резултатите на 

инвестиционните портфейли. 

__________________ __________________ 

30 Регламент (ЕС) 2016/1011 на 30 Регламент (ЕС) 2016/1011 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 

8 юни 2016 г. относно индекси, 

използвани като бенчмаркове за целите 

на финансови инструменти и финансови 

договори или за измерване на 

резултатите на инвестиционни фондове, 

и за изменение на директиви 2008/48/ЕО 

и 2014/17/ЕС и на 

Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 

29.6.2016 г., стр. 1). 

Европейския парламент и на Съвета от 

8 юни 2016 г. относно индекси, 

използвани като бенчмаркове за целите 

на финансови инструменти и финансови 

договори или за измерване на 

резултатите на инвестиционни фондове, 

и за изменение на директиви 2008/48/ЕО 

и 2014/17/ЕС и на 

Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 

29.6.2016 г., стр. 1). 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Понастоящем широка гама от 

индекси са групирани като индекси за 

ниски въглеродни емисии. Тези индекси 

за ниски въглеродни емисии се 

използват като бенчмаркове за 

инвестиционни портфейли и продукти, 

които се продават в трансграничен 

контекст. Качеството и достоверността 

на бенчмарковете за ниски въглеродни 

емисии засягат ефективното 

функциониране на вътрешния пазар при 

редица индивидуални и колективни 

инвестиционни портфейли. Много 

индекси за ниски въглеродни емисии, 

използвани като мярка за резултатите на 

инвестиционните портфейли, и по-

специално за отделни инвестиционни 

сметки и схеми за колективно 

инвестиране, се предлагат в една 

държава членка, а се използват от 

управителите на инвестиционни 

портфейли и активи в други държави 

членки. Освен това управителите на 

инвестиционни портфейли и активи 

често хеджират експозициите си на 

рискове, свързани с въглеродни емисии, 

като използват бенчмаркове, създадени 

в други държави членки. 

(8) Понастоящем широка гама от 

индекси са групирани като индекси за 

ниски въглеродни емисии или 

устойчивост. Тези индекси се 

използват като бенчмаркове за 

инвестиционни портфейли и продукти, 

които се продават в трансграничен 

контекст. Качеството и достоверността 

на бенчмарковете засягат ефективното 

функциониране на вътрешния пазар при 

редица индивидуални и колективни 

инвестиционни портфейли. Много 

индекси за ниски въглеродни емисии и 

устойчивост, използвани като мярка за 

резултатите на инвестиционните 

портфейли, и по-специално за отделни 

инвестиционни сметки и схеми за 

колективно инвестиране, се предлагат в 

една държава членка, а се използват от 

управителите на инвестиционни 

портфейли и активи в други държави 

членки. Освен това управителите на 

инвестиционни портфейли и активи 

често хеджират експозициите си на 

рискове, свързани с въглеродни емисии 

и околната среда, като използват 

бенчмаркове, създадени в други 

държави членки. 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) На пазара се появиха различни 

категории индекси за ниски въглеродни 

емисии с различни равнища на амбиция. 

Докато с някои бенчмаркове се цели 

да се намали въглеродният 

отпечатък на стандартен 

инвестиционен портфейл, други са 

насочени към подбора само на 

компоненти, които допринасят за 

постигането на предвидената в 

Парижкото споразумение относно 

изменението на климата цел за 

ограничаване на глобалното 

затопляне под 2 °C. Въпреки 

различията в целите и стратегиите, 

всички тези бенчмаркове обикновено се 

представят като бенчмаркове за ниски 

въглеродни емисии. 

(9) На пазара се появиха различни 

категории индекси за устойчивост с 

различни равнища на амбиция. Въпреки 

различията в целите и стратегиите, 

всички тези бенчмаркове обикновено се 

представят като бенчмаркове за 

устойчивост. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) Съгласно заключението на 

експертната група на високо равнище 

на Комисията по финансирането за 

устойчиво развитие бенчмарковете 

трябва да бъдат по-добре съобразени с 

устойчивостта и да отразяват 

излагането си на рискове за 

устойчивостта. Инвеститорите се 

нуждаят от сравнима и цялостна 

информация относно рисковете и 

въздействието върху околната среда, 

за да оценят своя портфейл отвъд 

излагането на въглеродни емисии. 

Тесният фокус върху излагането на 

въглеродни емисии може да доведе до 
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отрицателни разливи, като 

пренасочи потоците от инвестиции 

към цели, които носят други 

екологични рискове. Следователно 

администраторите на бенчмаркове 

следва да разгледат и разкрият в 

каква степен съображенията за 

устойчивост (екологични, социални и 

управленски) се отразяват в 

методологията на даден бенчмарк. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 10 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10б) Следователно всички 

администратори на бенчмаркове 

следва да включат в своите 

методологии за бенчмаркове ключови 

показатели за ефективност на 

ресурсите, които заедно с емисиите 

на CO2 обхващат и други емисии, 

въздействието върху 

биоразнообразието, генерирането на 

отпадъци и използването на енергия, 

енергия от възобновяеми източници, 

суровини, вода и земя, както се 

посочва в рамката на Комисията за 

мониторинг на кръговата икономика, 

в плана за действие на ЕС относно 

кръговата икономика и в резолюцията 

на Европейския парламент от 

9 юли 2015 г. относно ефективното 

използване на ресурсите: преминаване 

към кръгова икономика“.  

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 10 в (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10в) Както е предложено от 

експертната група на високо равнище 

на Комисията по финансирането за 

устойчиво развитие, Европейският 

орган за ценни книжа и пазари 

(ЕОЦКП) следва да включва 

позовавания на екологичните, 

социалните, управленските и 

свързаните с устойчивостта 

съображения в своите насоки 

относно „декларацията за бенчмарк“. 

ЕОЦКП следва да разработи 

съвместно с Европейската 

консултативна група за финансова 

отчетност (EFRAG) насоки за 

администраторите на бенчмаркове, 

за да се включат показателите за 

устойчивост и кръгова икономика в 

методиките за определяне на 

бенчмаркове. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) При отсъствието на 

хармонизирана рамка за осигуряване на 

точност и достоверност на основните 

категории бенчмаркове за ниски 

въглеродни емисии, които се използват 

в индивидуалните или колективните 

инвестиционни портфейли, има 

вероятност различията в подходите на 

държавите членки да създадат пречки за 

гладкото функциониране на вътрешния 

пазар. 

(11) При отсъствието на 

хармонизирана рамка за осигуряване на 

точност и достоверност на 

бенчмарковете, които се използват в 

индивидуалните или колективните 

инвестиционни портфейли, има 

вероятност различията в подходите на 

държавите членки да създадат пречки за 

гладкото функциониране на вътрешния 

пазар. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 12 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Поради това, за да се запази 

правилното функциониране на 

вътрешния пазар, с оглед на 

допълнителното подобряване на 

условията за неговото функциониране и 

с цел да се гарантира високо ниво на 

защита на потребителите и 

инвеститорите, е уместно 

Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде 

адаптиран, за да се установи 

регулаторна рамка за хармонизирани 

бенчмаркове за ниски въглеродни 

емисии на равнището на Съюза. 

(12) Поради това, за да се запази 

правилното функциониране на 

вътрешния пазар, с оглед на 

допълнителното подобряване на 

условията за неговото функциониране и 

с цел да се гарантира високо ниво на 

защита на потребителите и 

инвеститорите, е уместно 

Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде 

адаптиран, за да се установи 

регулаторна рамка за интегриране на 

показателите за кръгова икономика в 

методологиите за бенчмаркове на 

равнището на Съюза. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Освен това е необходимо да се 

направи ясно разграничение между 

бенчмарковете за ниски въглеродни 

емисии и за положително 

въздействие в областта на 

въглеродните емисии. Докато 

базовите активи в бенчмарк за ниски 

въглеродни емисии следва да се 

подбират с цел да се намалят 

въглеродните емисии на портфейла 

на индекса в сравнение с индекса 

„майка“, индексът за положително 

въздействие в областта на 

въглеродните емисии следва да 

включва единствено компоненти, 

чиито икономии на емисии 

надхвърлят техните въглеродни 

емисии. 

(13) Въпреки че е необходимо да се 

интегрират показателите за кръгова 

икономика към всички методологии за 

бенчмаркове, следва да се въведе 

категория за бенчмаркове за 

положително въздействие. Базовите 

активи в бенчмарк за положително 

въздействие следва да включват 

единствено компоненти, чието нетно 

въздействие, въз основа на 

хармонизирани показатели за кръгова 

икономика, е положително. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 
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Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Всяко дружество, чиито активи 

са подбрани като базови при бенчмарк 

за положително въздействие, следва да 

икономисва повече въглеродни емисии, 

отколкото генерира, а оттам и да 

има положително въздействие върху 

околната среда. Следователно 

управителите на активи и на 

инвестиционни портфейли, които имат 

претенции, че изпълняват 

инвестиционна стратегия, съвместима 

с Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, следва да 

използват бенчмаркове за положително 

въздействие в областта на 

въглеродните емисии. 

(14) Всяко дружество, чиито активи 

са подбрани като базови при бенчмарк 

за положително въздействие, следва да 

има положително нетно въздействие 

върху околната среда. Следователно 

управителите на активи и на 

инвестиционни портфейли, които имат 

претенции, че изпълняват устойчива 

инвестиционна стратегия, следва да 

използват бенчмаркове за положително 

въздействие. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Редица администратори на 

бенчмаркове твърдят, че техните 

бенчмаркове изпълняват екологични, 

социални и управленски (ЕСУ) цели. 
Ползвателите на тези бенчмаркове 

обаче не винаги разполагат с 

необходимата информация за степента, 

в която методиката на тези 

администратори на бенчмаркове 

отразява тези ЕСУ цели. 

Съществуващата информация често е 

разпокъсана и не позволява ефективно 

сравняване за инвестиционни цели в 

трансграничен контекст. За да се даде 

възможност на участниците на пазара да 

правят добре информиран избор, от 

администраторите на бенчмаркове 

следва да се изисква да оповестяват как 

в тяхната методика се вземат предвид 

ЕСУ факторите за всеки бенчмарк или 

(15) Ползвателите на бенчмаркове не 

винаги разполагат с необходимата 

информация за степента, в която 

методиката на администраторите на 

бенчмаркове отразява ЕСУ рисковете и 

въздействието. Съществуващата 

информация често е разпокъсана и не 

позволява ефективно сравняване за 

инвестиционни цели в трансграничен 

контекст. За да се даде възможност на 

участниците на пазара да правят добре 

информиран избор, от всички 

администратори на бенчмаркове 

следва да се изисква да оповестяват как 

в тяхната методика се включват 

показателите за кръгова икономика за 

всеки бенчмарк. Тази информация 

следва да се оповестява в декларацията 

за бенчмарка. 
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група от бенчмаркове, които се 

представят като изпълняващи ЕСУ 

целите. Тази информация следва да се 

оповестява в декларацията за 

бенчмарка. Това задължение за 

оповестяване не следва да се прилага 

за администраторите на 

бенчмаркове, които не насърчават 

или не вземат предвид ЕСУ цели. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Поради същите причини, 

администраторите на бенчмаркове за 

ниски въглеродни емисии и за 

положително въздействие в областта на 

въглеродните емисии също следва да 

публикуват методиката си, използвана 

за тяхното изчисление. Тази 

информация следва да описва начина, 

по който са били подбрани базовите 

активи и по който е определена тяхната 

тежест, както и кои активи са били 

изключени и по каква причина. 

Администраторите на бенчмаркове 

следва така също да уточнят по какво 

бенчмарковете за ниски въглеродни 

емисии се различават от базовия индекс 

майка, и по-специално от гледна точка 

на приложимата тежест, пазарна 

капитализация и финансова 

ефективност на базовите активи. За да 

се оцени как бенчмаркът допринася за 

постигането на екологичните цели, 

администраторът на бенчмарка следва 

да оповести как са били измерени 

въглеродният отпечатък и 

икономиите на въглеродни емисии на 

базовите активи, съответните им 

стойности, в това число общ въглероден 

отпечатък на бенчмарка, както и вида и 

източника на използваните данни. За да 

могат управителите на активи да 

(16) Поради същите причини, 

администраторите на бенчмаркове за 

положително въздействие в областта на 

въглеродните емисии също следва да 

публикуват методиката си, използвана 

за тяхното изчисление. Тази 

информация следва да описва начина, 

по който са били подбрани базовите 

активи и по който е определена тяхната 

тежест, както и кои активи са били 

изключени и по каква причина. 

Администраторите на бенчмаркове 

следва така също да уточнят по какво 

бенчмарковете за положително 

въздействие се различават от базовия 

индекс майка, и по-специално от гледна 

точка на приложимата тежест, пазарна 

капитализация и финансова 

ефективност на базовите активи. За да 

се оцени как бенчмаркът допринася за 

постигането на екологичните цели, 

администраторът на бенчмарка следва 

да оповести как са били измерени 

въздействието върху и рисковете за 

околната среда на базовите активи, 

съответните им стойности, в това число 

общ екологичен отпечатък на 

бенчмарка, както и вида и източника на 

използваните данни. За да могат 

управителите на активи да изберат най-

подходящия бенчмарк за 
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изберат най-подходящия бенчмарк за 

инвестиционната си стратегия, 

администраторите на бенчмаркове 

следва да обяснят мотивите за избора на 

параметрите на тяхната методика и да 

посочат по какъв начин бенчмаркът 

допринася за постигането на 

екологичните цели, в това число 

въздействието му върху смекчаването 

на последиците от изменението на 

климата. Публикуваната информация 

следва да включва също така данни за 

честотата на прегледите и за следваната 

процедура. 

инвестиционната си стратегия, 

администраторите на бенчмаркове 

следва да обяснят мотивите за избора на 

параметрите на тяхната методика и да 

посочат по какъв начин бенчмаркът 

допринася за постигането на 

екологичните цели. Публикуваната 

информация следва да включва също 

така данни за честотата на прегледите и 

за следваната процедура. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Освен това администраторът на 

бенчмаркове за положително 

въздействие в областта на въглеродните 

емисии следва да оповести 

положителното въздействие в 

областта на въглеродните емисии на 

всеки базов актив, който е включен в 

тези бенчмаркове, като уточни 

използвания метод за определяне дали 

икономиите на емисии надвишават 

въглеродния отпечатък на 

инвестиционния актив. 

(17) Освен това администраторът на 

бенчмаркове за положително 

въздействие в областта на въглеродните 

емисии следва да оповести 

положителното екологично 

въздействие на всеки базов актив, 

който е включен в тези бенчмаркове, 

като уточни използвания метод за 

определяне дали нетното екологично 

въздействие е положително. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За да се гарантира постоянното 

спазване на подбраната цел за 

смекчаване на последиците от 

изменението на климата, 

администраторите на бенчмаркове за 

(18) За да се гарантира точността 

на информацията, която се 

предоставя на инвеститорите, 

администраторите на бенчмаркове за 

положително въздействие в областта на 
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ниски въглеродни емисии и за 

положително въздействие в областта на 

въглеродните емисии следва да правят 

редовен преглед на методиките си и да 

информират ползвателите за 

приложимите процедури за всяка 

съществена промяна. Когато правят 

съществена промяна, администраторите 

на бенчмаркове следва да оповестяват 

причините за тази промяна и да 

обясняват по какъв начин промяната 

съответства на първоначалните цели на 

бенчмарковете. 

въглеродните емисии следва да правят 

редовен преглед на методиките си и да 

информират ползвателите за 

приложимите процедури за всяка 

съществена промяна. Когато правят 

съществена промяна, администраторите 

на бенчмаркове следва да оповестяват 

причините за тази промяна и да 

обясняват по какъв начин промяната 

съответства на първоначалните цели на 

бенчмарковете. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) За да се повиши прозрачността и 

да се осигури подходящо ниво на 

хармонизиране, на Комисията следва да 

се делегира правомощие да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, за да уточни 

допълнително минималното съдържание 

на задълженията за оповестяване, които 

следва да се прилагат за 

администраторите на бенчмаркове, 

вземащи предвид ЕСУ цели, както и да 

уточни минималните стандарти за 

хармонизиране на методиката на 

бенчмарковете за ниски въглеродни 

емисии и за положително 

въздействие в областта на 

въглеродните емисии, в това число 

метода за изчисляване на въглеродните 

емисии и на икономиите на 

въглеродни емисии, свързани с 

базовите активи, като се вземат предвид 

методите за определяне на продуктовия 

отпечатък и на организационния 

отпечатък върху околната среда, 

определени в точка 2, букви а) и б) от 

Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията31. 

(19) За да се повиши прозрачността и 

да се осигури подходящо ниво на 

хармонизиране, на Комисията следва да 

се делегира правомощие да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, за да уточни 

допълнително минималното съдържание 

на задълженията за оповестяване, които 

следва да се прилагат за 

администраторите на бенчмаркове, 

както и да уточни минималните 

стандарти за хармонизиране на 

включването на показатели за кръгова 

икономика в методиката на 

бенчмарковете, в това число метода за 

изчисляване на нетното екологично 

въздействие, свързано с базовите 

активи, като се вземат предвид методите 

за определяне на продуктовия отпечатък 

и на организационния отпечатък върху 

околната среда, определени в точка 2, 

букви а) и б) от Препоръка 

2013/179/ЕС31 на Комисията и 

показателите за кръгова икономика, 

посочени в Платформата за 

мониторинг на кръговата икономика 
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От особена важност е Комисията да 

проведе подходящи консултации по 

време на подготвителната си работа, 

включително на експертно равнище, 

както и тези консултации да бъдат 

проведени в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават системен достъп до 

заседанията на експертните групи на 

Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

на Комисията и Плана за действие в 

областта на кръговата икономика на 

Комисията. От особена важност е 

Комисията да проведе подходящи 

консултации по време на 

подготвителната си работа, 

включително на експертно равнище, 

както и тези консултации да бъдат 

проведени в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават системен достъп до 

заседанията на експертните групи на 

Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

__________________ __________________ 

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията 

от 9 април 2013 г. относно използването 

на общи методи за измерване и 

оповестяване на показатели за 

екологосъобразността на продукти и 

организации на база жизнения цикъл 

(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1). 

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията 

от 9 април 2013 г. относно използването 

на общи методи за измерване и 

оповестяване на показатели за 

екологосъобразността на продукти и 

организации на база жизнения цикъл 

(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1). 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (EС) 2016/1011 

Член 3 – параграф 1 – точка 23a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23a) „бенчмарк за ниски въглеродни 

емисии“ е бенчмарк, при който 

базовите активи, за целите на точка 1, 

буква б), подточка ii) от настоящия 

параграф, са подбрани по такъв начин, 

че полученият портфейл на 

бенчмарка е с по-ниски въглеродни 

(23a) „бенчмарк за положително 

екологично въздействие“ е бенчмарк, 

при който базовите активи, за целите на 

точка 1, буква б), подточка ii) от 

настоящия параграф, са подбрани въз 

основа на факта, че техният 

положителен екологичен отпечатък 
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емисии в сравнение с активите, 

включени в стандартен, претеглен 

спрямо капитала бенчмарк, и който е 

формиран в съответствие със 

стандартите, установени в делегираните 

актове, посочени в член 19 а, 

параграф 2; 

и който е формиран в съответствие със 

стандартите, установени в делегираните 

актове, посочени в член 19а, параграф 2; 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (EС) 2016/1011 

Член 3 – параграф 1 – точка 23б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23б) „бенчмарк за отрицателно 

въздействие в областта на 

въглеродните емисии“ е бенчмарк, при 

който базовите активи, за целите на 

точка 1, буква б), подточка ii) от 

настоящия параграф, са подбрани въз 

основа на факта, че техните 

икономии на въглеродни емисии 

надвишават въглеродния отпечатък 

на актива, и който е формиран в 

съответствие със стандартите, 

установени в делегираните актове, 

посочени в член 19а, параграф 2; 

заличава се 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Регламент (EС) 2016/1011 

Член 13 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) обяснение на начина, по който 

основните елементи на определената в 

буква а) методика отразяват 

екологичните, социалните и 

управленските (ЕСУ) фактори за всеки 

бенчмарк или група от бенчмаркове, 

които изпълняват или са съобразени с 

г) обяснение на начина, по който 

основните елементи на определената в 

буква а) методика отразяват 

екологичните, социалните и 

управленските (ЕСУ) фактори, 

включително ключовите показатели 
за кръгова икономика като емисиите 
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ЕСУ цели.“; на СО2, други емисии, въздействието 

върху биоразнообразието, 

генерирането на отпадъци и 

използването на енергия, енергия от 

възобновяеми източници, суровини, 

вода и земя, както е посочено в 

рамката за наблюдение на Комисията 

за кръговата икономика. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б 

Регламент (EС) 2016/1011 

Член 13 – параграф 2а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2a. В съответствие с член 49 

Комисията се оправомощава да приема 

делегирани актове, с които да се уточни 

минималното съдържание на 

обяснението, посочено в параграф 1, 

буква г). 

2a. В съответствие с член 49 

Комисията се оправомощава да приема 

делегирани актове, с които да се уточни 

минималното съдържание на 

обяснението, посочено в параграф 1, 

буква г), и да актуализира насоките за 

декларацията за бенчмарка, посочена 

в член 27, за да включи позовавания на 

ЕСУ рискове и съображения за 

устойчивост. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Регламент (EС) 2016/1011 

Дял ІІІ – раздел 3а – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Бенчмаркове за ниски въглеродни 

емисии и за положително въздействие 

в областта на въглеродните емисии 

Бенчмаркове за положително 

екологично въздействие 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 
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Регламент (EС) 2016/1011 

Член 19a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Изискванията, предвидени в 

приложение III, се прилагат по 

отношение на изготвянето и 

предоставянето на входящи данни за 

бенчмаркове за ниски въглеродни 

емисии или за положително 

въздействие в областта на 

въглеродните емисии в допълнение 

към или вместо изискванията по дял II, 

III и IV. 

1. Изискванията, предвидени в 

приложение III, се прилагат по 

отношение на изготвянето и 

предоставянето на входящи данни за 

бенчмаркове за положително 

екологично въздействие в допълнение 

към или вместо изискванията по дял II, 

III и IV. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Регламент (EС) 2016/1011 

Член 19a – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В съответствие с член 49 

Комисията се оправомощава да приеме 

делегирани актове, с които да се 

уточнят минималните стандарти за 

бенчмарковете за ниски въглеродни 

емисии и за положително 

въздействие в областта на 

въглеродните емисии, в това число: 

(2) В съответствие с член 49 

Комисията се оправомощава да приеме 

делегирани актове, с които да се 

доуточнят минималните стандарти за 

бенчмарковете за положително 

екологично въздействие, които да 

съответстват напълно на 

ангажиментите по Парижкото 

споразумение, както са въведени в 

правото на Съюза, в това число: 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Регламент (EС) 2016/1011 

Член 19а – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) методът за изчисление на 

въглеродните емисии и икономиите на 

в) методът за изчисление на 

въглеродните емисии, други емисии, 
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въглеродни емисии, свързани с 

основните активи. 
въздействието върху 

биоразнообразието, генерирането на 

отпадъци и използването на енергия, 

енергия от възобновяеми източници, 

суровини, вода и земя, свързани с 

основните активи. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Регламент (EС) 2016/1011 

Член 27 – параграф 2а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2a. За всяко изискване в параграф 2 в 

декларацията за бенчмарка се посочва 

обяснение за начина, по който 

екологичните, социалните и 

управленските фактори са отразени за 

всеки изготвен и публикуван бенчмарк 

или група от бенчмаркове, които 

изпълняват или са съобразени с ЕСУ 

цели. 

2a. За всяко изискване в параграф 2 в 

декларацията за бенчмарка се посочва 

обяснение за начина, по който 

екологичните, социалните и 

управленските фактори са отразени за 

всеки изготвен и публикуван бенчмарк 

или група от бенчмаркове. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Регламент (EС) 2016/1011 

Член 27 – параграф 2б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2б. В съответствие с член 49 

Комисията се оправомощава да приема 

делегирани актове, с които да се уточни 

информацията, посочена в параграф 2а. 

2б. В съответствие с член 49 

Комисията се оправомощава да приема 

делегирани актове, с които да се уточни 

информацията, посочена в параграф 2а, 

да се актуализира насоките за 

„декларацията за бенчмарка“, за да 

включи позовавания на ЕСУ и 

съображения за устойчивост. 
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Изменение  27 

Предложение за регламент 

Приложение І – подзаглавие 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Бенчмаркове за ниски въглеродни 

емисии и за положително въздействие в 

областта на въглеродните емисии 

Бенчмаркове за положително 

въздействие 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Приложение І – подзаглавие 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Методика на бенчмарковете за ниски 

въглеродни емисии 

Методика на бенчмарковете за 

положително въздействие 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Администраторът на бенчмарк за 

ниски въглеродни емисии приема 

официално, документира и оповестява 

методиката, използвана за 

изчисляването на бенчмарковете за 

ниски въглеродни емисии, като описва 

следното: 

1. Администраторът на бенчмарк за 

положително въздействие приема 

официално, документира и оповестява 

методиката, използвана за 

изчисляването на показателите за 

кръгова икономика, като описва 

следното: 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) списък на базовите активи, 

използвани за изчисляването на 

бенчмарка за ниски въглеродни 

a) списък на базовите активи, 

използвани за изчисляването на 

положителното нетно въздействие; 
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емисии; 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) критериите, приложими за 

изключването на активи или дружества, 

които съответстват на дадено ниво 

на въглероден отпечатък или ниво на 

изкопаеми ресурси, което е 

несъвместимо с включване в 

бенчмарка за ниски въглеродни емисии; 

в) критериите, приложими за 

изключването на активи или дружества, 

които имат негативно нетно 

екологично въздействие и 

следователно са несъвместими с 

включване в бенчмарка за 

положително въздействие; 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Приложение І – точка 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) критерии и методи за начина на 

измерване на въглеродния отпечатък с 

бенчмарка за ниски въглеродни емисии, 

както и на икономиите на въглеродни 

емисии, свързани с базовите активи в 

портфейла на индекса; 

г) критерии и методи за начина на 

измерване на екологичното 

въздействие с бенчмарка за 

положително въздействие, свързано с 

базовите активи в портфейла на 

индекса; 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) разликата между резултатите на 

бенчмарка за ниски въглеродни емисии 

и индекса „майка“; 

д) разликата между резултатите на 

бенчмарка за положително 

въздействие и индекса „майка“; 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 
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Приложение I – точка 1 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) положителното повторно 

определяне на тежестта на активите с 

ниски въглеродни емисии в бенчмарка 

за ниски въглеродни емисии спрямо 

индекса „майка“ и обяснението защо е 

необходимо това повторно определяне 

на тежестта, за да се отразят избраните 

цели на бенчмарка за ниски въглеродни 

емисии; 

е) положителното повторно 

определяне на тежестта на активите с 

положително екологично въздействие 
в бенчмарка за ниски въглеродни 

емисии спрямо индекса „майка“ и 

обяснението защо е необходимо това 

повторно определяне на тежестта, за да 

се отразят избраните цели на бенчмарка 

за положително въздействие; 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Приложение І – точка 1 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) отношението между пазарната 

стойност на ценните книжа, включени в 

бенчмарка за ниски въглеродни емисии, 

и пазарната стойност на ценните книжа 

в индекса „майка“; 

ж) отношението между пазарната 

стойност на ценните книжа, включени в 

бенчмарка за положително 

въздействие, и пазарната стойност на 

ценните книжа в индекса „майка“; 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 1 – буква з – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) вида и източника на входящите 

данни, използвани за подбора на 

активите или дружествата, които са 

допустими за бенчмарка за ниски 

въглеродни емисии, в това число: 

з) вида и източника на входящите 

данни, използвани за подбора на 

активите или дружествата, които са 

допустими за бенчмарка за 

положително въздействие, в това 

число: 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Приложение I– точка 1 – буква з – подточка v a (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 vа) въздействие, основаващо се на 

други показатели на кръговата 

икономика, както се посочва в 

рамката на Комисията за 

мониторинг на кръговата икономика 

и в Плана за действие на ЕС за 

кръговата икономика, включително 

въздействието върху биологичното 

разнообразие, генерирането на 

отпадъци и използването на енергия, 

енергията от възобновяеми 

източници, суровините, водата и 

земята.  

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Приложение І – точка 1 – подточка i 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) общата експозиция на 

въглеродния отпечатък на индекса на 

портфейла и очакваното въздействие 

върху смекчаването на последиците 

от изменението на климата от 

стратегията за ниски въглеродни 

емисии, която изпълнява бенчмаркът; 

i) общото нетно екологично 

въздействие на индекса на портфейла и 

очакваното въздействие върху 

околната среда от стратегията, която 

изпълнява бенчмаркът; 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Приложение І – точка 1 – буква й 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) мотивите за приемането на 

конкретна стратегия или цел по 

отношение на методиката за ниски 

въглеродни емисии и обяснение защо 

методиката е подходяща за 

изчисляването на целите за ниски 

въглеродни емисии на бенчмарка; 

й) мотивите за приемането на 

конкретна стратегия или цел по 

отношение на методиката за околната 

среда и обяснение защо методиката е 

подходяща за изчисляването на целите 

за въздействието върху околната 

среда и устойчивостта на бенчмарка; 
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Изменение  40 

Предложение за регламент 

Приложение І – подзаглавие 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Методика на бенчмаркове за 

положително въздействие в областта 

на въглеродните емисии 

Допълнителна методика на 

бенчмарковете за положително 

въздействие 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Администраторът на бенчмарк за 

положително въздействие в областта 

на въглеродните емисии, в допълнение 

към задълженията на администратора 

на бенчмарк за ниски въглеродни 

емисии, оповестява положителното 

въздействие на въглеродните емисии 
на всеки базов актив, включен в 

бенчмарка, и посочва формулата или 

начина на изчисляване, използвани за 

определяне дали икономиите на 

емисии надвишават въглеродния 

отпечатък на инвестиционния актив 

или на дружеството („коефициент на 

положително въздействие в областта 

на въглеродните емисии“). 

2. Администраторът на бенчмарк за 

положително въздействие, в допълнение 

към задълженията, описани по-горе, 

оповестява положителното екологично 

въздействие на всеки базов актив, 

включен в бенчмарка, и посочва 

формулата или начина на изчисляване, 

използвани за определяне на нетното 

въздействие). 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Администраторите на 

бенчмаркове за ниски въглеродни 

емисии и за положително въздействие в 

3. Администраторите на 

бенчмаркове за положително 

въздействие в областта на въглеродните 
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областта на въглеродните емисии 

приемат и оповестяват пред 

ползвателите процедурите и мотивите за 

всяка предложена съществена промяна в 

тяхната методика. Тези процедури 

трябва да съответстват на 

приоритетната цел изчисленията на 

бенчмарковете непрекъснато да се 

придържат към целите за ниски 

въглеродни емисии или положително 

въздействие в областта на 

въглеродните емисии. Тези процедури 

предвиждат: 

емисии приемат и оповестяват пред 

ползвателите процедурите и мотивите за 

всяка предложена съществена промяна в 

тяхната методика. Тези процедури 

трябва да съответстват на 

приоритетната цел изчисленията на 

бенчмарковете непрекъснато да се 

придържат към целите за положително 

нетно въздействие. Тези процедури 

предвиждат: 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Администраторите на 

бенчмаркове за ниски въглеродни 

емисии и за положително въздействие в 

областта на въглеродните емисии 
редовно правят преглед на своите 

методики, за да се уверят, че те 

отразяват надеждно съответните цели 

за ниски въглеродни емисии и за 

положително въздействие в 

областта на въглеродните емисии, и 

следва да разполагат с процес, чрез 

който да вземат предвид мненията на 

съответните ползватели. 

4. Администраторите на 

бенчмаркове за положително 

въздействие редовно правят преглед на 

своите методики, за да се уверят, че те 

отразяват надеждно посочените цели, и 

следва да разполагат с процес, чрез 

който да вземат предвид мненията на 

съответните ползватели. 
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