
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1817 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do 
minimalnej zawartości wyjaśnienia, w jaki sposób czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego znajdują odzwierciedlenie w metodzie wyznaczania wskaźnika 

referencyjnego 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru 
wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) 
nr 596/2014 (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2a, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Porozumienie paryskie przyjęte w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
zatwierdzone przez Unię w dniu 5 października 2016 r. (2) („porozumienie paryskie”), ma na celu podjęcie bardziej 
zdecydowanych działań w związku ze zmianą klimatu, między innymi poprzez zapewnienie zgodności przepływów 
inwestycyjnych z dążeniem do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmianę kli
matu. 

(2) W dniu 11 grudnia 2019 r. Komisja przyjęła Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski Zielony Ład” (3). Europejski Zielony Ład to 
nowa strategia na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie Unii w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo 
funkcjonujące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy 
poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy nie będzie wiązał się ze zużywa
niem zasobów naturalnych. Aby skutecznie wprowadzić w życie Europejski Zielony Ład, inwestorom należy zaofe
rować jasne i długoterminowe sygnały, co pozwoli uniknąć osieroconych aktywów i pozyskać zrównoważone finan
sowanie. 

(3) W rozporządzeniu (UE) 2016/1011 na administratorów wskaźników referencyjnych nałożono obowiązek wyjaśnie
nia, w jaki sposób kluczowe elementy metody wyznaczania każdego opracowanego i opublikowanego wskaźnika 
referencyjnego odzwierciedlają czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego 
(„ESG”). 

(4) Rozbieżności w różnych rodzajach wyjaśnień, w jaki sposób kluczowe elementy metody wyznaczania wskaźnika 
odzwierciedlają czynniki ESG, w odniesieniu do poszczególnych wskaźników referencyjnych lub rodzin wskaźników 
referencyjnych, doprowadziłyby do braku porównywalności wskaźników i braku jasności co do zakresu i założeń 
czynników ESG. Należy zatem określić minimalną zawartość takich wyjaśnień oraz formularz, który należy stoso
wać. 

(5) Aby lepiej dostosować informacje dla inwestorów, wymóg wyjaśnienia, w jaki sposób kluczowe elementy metody 
wyznaczania wskaźnika odzwierciedlają czynniki ESG dla każdego opracowanego i opublikowanego wskaźnika 
referencyjnego lub każdej opracowanej i opublikowanej rodziny wskaźników referencyjnych, powinien uwzględniać 
aktywa bazowe, na których opierają się te wskaźniki. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do 
wskaźników referencyjnych, które nie są oparte na aktywach bazowych mających wpływ na zmianę klimatu, takich 
jak wskaźniki referencyjne stóp procentowych i walutowe wskaźniki referencyjne. Zgodnie z art. 19 rozporządzenia 
(UE) 2016/1011 niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do towarowych wskaźników referencyj
nych. 

(6) Wyjaśnienie, w jaki sposób kluczowe elementy metody wyznaczania wskaźnika referencyjnego odzwierciedlają 
czynniki ESG, należy przedstawić jako zagregowaną średnią ważoną wartość; nie powinno być ujawniane dla każ
dego składnika wskaźnika referencyjnego. W stosownych przypadkach i w miarę potrzeby administratorzy wskaźni
ków referencyjnych powinni być w stanie dostarczyć dodatkowych informacji ESG. 

(1) Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1. 
(2) Decyzja Rady (UE) 2016/1841 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia pary

skiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 1). 
(3) COM(2019) 640 final. 
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(7) Aby użytkownikom wskaźników referencyjnych dostarczyć dokładnych i aktualnych informacji, administratorzy 
wskaźników referencyjnych powinni aktualizować informacje podane w formularzu w celu uwzględnienia wszelkich 
zmian w metodzie oraz podać przyczyny i daty aktualizacji informacji. 

(8) Aby zapewnić inwestorom maksymalną przejrzystość, administratorzy wskaźników referencyjnych powinni jasno 
określić, czy realizują cele ESG. 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Wyjaśnienie, w jaki sposób czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego 
znajdują odzwierciedlenie w metodzie wyznaczania wskaźnika referencyjnego 

1. Administratorzy wskaźników referencyjnych wyjaśniają, przy użyciu formularza określonego w załączniku do niniej
szego rozporządzenia, które czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego („ESG”), 
o których mowa w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1816 (4), zostały uwzględnione 
przy projektowaniu stosowanej przez nich metody wyznaczania wskaźnika referencyjnego. Wyjaśniają oni również, w jaki 
sposób czynniki te znajdują odzwierciedlenie w kluczowych elementach tej metody, w tym w odniesieniu do doboru akty
wów bazowych, współczynników ważenia, mierników i wskaźników zastępczych. 

Wymóg określony w akapicie pierwszym nie ma zastosowania do towarowych wskaźników referencyjnych. 

2. W przypadku poszczególnych wskaźników referencyjnych administratorzy wskaźników, zamiast udostępniać 
wszystkie informacje wymagane na podstawie formularza określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia, mogą 
zastąpić je w przedstawionym wyjaśnieniu hiperłączem do strony internetowej zawierającej wszystkie te informacje. 

3. W przypadku gdy wskaźniki referencyjne łączą różne rodzaje aktywów bazowych, ich administratorzy wyjaśniają, 
w jaki sposób czynniki ESG zostały odzwierciedlone dla każdego z odpowiednich aktywów bazowych. 

4. Administratorzy wskaźników referencyjnych mogą włączyć do przedstawionego wyjaśnienia dodatkowe czynniki 
ESG oraz powiązane informacje. 

5. Administratorzy wskaźników referencyjnych wyraźnie podają w przedstawionym wyjaśnieniu, czy realizują cele ESG. 

6. Administratorzy wskaźników referencyjnych zamieszczają w przedstawionym wyjaśnieniu odniesienie do źródeł 
danych i norm stosowanych w odniesieniu do każdego ujawnionego czynnika ESG. 

Artykuł 2 

Aktualizacja przedstawionego wyjaśnienia 

Administratorzy wskaźników referencyjnych aktualizują przedstawione wyjaśnienia w przypadku każdej zmiany metody 
wyznaczania wskaźnika, a w każdym przypadku raz do roku. Podają oni powody takiej aktualizacji. 

(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1816 z dnia 17 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyjaśnienia w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika referencyjnego precyzującego, w jaki 
sposób czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego znajdują odzwierciedlenie w każdym opra
cowanym i opublikowanym wskaźniku referencyjnym (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego). 
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Artykuł 3 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lipca 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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ZAŁĄCZNIK 

FORMULARZ WYJAŚNIENIA, W JAKI SPOSÓB KLUCZOWE ELEMENTY METODY WYZNACZA
NIA WSKAŹNIKA REFERENCYJNEGO ODZWIERCIEDLAJĄ CZYNNIKI Z ZAKRESU OCHRONY 

ŚRODOWISKA, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ŁADU KORPORACYJNEGO (ESG) 

WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB CZYNNIKI ESG ZNAJDUJĄ ODZWIERCIEDLENIE W KLUCZOWYCH ELEMENTACH 
METODY WYZNACZANIA WSKAŹNIKA REFERENCYJNEGO 

Pozycja 1. Nazwa administratora wskaźnika referencyjnego.  

Pozycja 2. Rodzaj wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych. 
Wybrać odpowiednie aktywa bazowe z wykazu określonego 
w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
2020/1816.  

Pozycja 3. Nazwa wskaźnika referencyjnego lub rodziny 
wskaźników referencyjnych.  

Pozycja 4. Czy metoda wyznaczania wskaźnika referencyj
nego lub rodziny wskaźników referencyjnych uwzględnia 
czynniki ESG? 

Tak Nie 

Pozycja 5. W przypadku gdy odpowiedź w pozycji 4 jest twierdząca, dla każdej rodziny wskaźników referencyjnych 
wymienić poniżej te czynniki ESG, które uwzględniono w metodzie wyznaczania wskaźnika referencyjnego, biorąc pod 
uwagę czynniki ESG wymienione w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816. 
Wyjaśnić, w jaki sposób wykorzystuje się te czynniki ESG w celu doboru, ważenia lub wykluczenia aktywów bazowych. 
Czynniki ESG ujawnia się jako zagregowaną średnią ważoną wartość na poziomie rodziny wskaźników referencyjnych. 

a) Wykaz uwzględnionych czynników z zakresu ochrony 
środowiska: 

Dobór, ważenie lub wykluczenie: 

b) Wykaz uwzględnionych czynników z zakresu polityki 
społecznej: 

Dobór, ważenie lub wykluczenie: 

c) Wykaz uwzględnionych czynników z zakresu ładu kor
poracyjnego: 

Dobór, ważenie lub wykluczenie: 

Pozycja 6. W przypadku gdy odpowiedź w pozycji 4 jest twierdząca, dla każdego wskaźnika referencyjnego wymienić 
poniżej te czynniki ESG, które uwzględniono w metodzie wyznaczania wskaźnika referencyjnego, biorąc pod uwagę czyn
niki ESG wymienione w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1816, w zależności od rodzaju odpo
wiednich aktywów bazowych. 
Wyjaśnić, w jaki sposób wykorzystuje się te czynniki ESG w celu doboru, ważenia lub wykluczenia aktywów bazowych. 
Czynników ESG nie ujawnia się w odniesieniu do każdego składnika wskaźnika referencyjnego; ujawnia się je jako zagrego
waną średnią ważoną wartość wskaźnika referencyjnego. 
Alternatywnie, wszystkie te informacje mogą zostać przedstawione w formie wstawionego w tym wyjaśnieniu hiperłącza 
do strony internetowej administratora wskaźnika referencyjnego. Informacje na stronie internetowej muszą być łatwe do 
wyszukania i podane w przystępny sposób. Administratorzy wskaźników referencyjnych zapewniają dostępność informacji 
publikowanych na ich stronie internetowej przez pięć lat. 

a) Wykaz uwzględnionych czynników z zakresu ochrony 
środowiska: 

Dobór, ważenie lub wykluczenie: 

b) Wykaz uwzględnionych czynników z zakresu polityki 
społecznej: 

Dobór, ważenie lub wykluczenie: 

c) Wykaz uwzględnionych czynników z zakresu ładu kor
poracyjnego: 

Dobór, ważenie lub wykluczenie: 

Hiperłącze do informacji na temat czynników ESG w przy
padku każdego wskaźnika referencyjnego:  

Pozycja 7. Stosowane dane i normy 

a) Pozyskiwanie danych 
(i) Opisać, czy dane są zgłaszane, modelowane lub pozyskiwane ze 

źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych. 
(ii) W przypadku gdy dane są zgłaszane, modelowane lub pozys

kiwane ze źródeł zewnętrznych, podać nazwę zewnętrznego do
stawcy danych.  
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b) Weryfikacja i jakość danych 
Opisać, w jaki sposób dane są weryfikowane i w jaki sposób zapew
nia się ich jakość.  

c) Normy referencyjne 
Opisać normy międzynarodowe stosowane w metodzie wyznacza
nia wskaźnika.  

Data ostatniej aktualizacji informacji i uzasadnienie tej 
aktualizacji:    
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