
 

NL   NL 

 

 

 
EUROPESE 
COMMISSIE  

Brussel, 9.3.2022  

C(2022) 631 final 

ANNEX 3 

 

BIJLAGE 

bij 

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE 

tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2139 wat betreft economische 

activiteiten in bepaalde energiesectoren en Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178 
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BIJLAGE III 

“BIJLAGE XII 

Standaardtemplates voor de in artikel 8, leden 6 en 7, bedoelde openbaarmaking 

De in artikel 8, leden 6 en 7, bedoelde informatie wordt voor elke toepasselijke kritische 

prestatie-indicator (KPI) als volgt gepresenteerd.  

Template 1 Activiteiten in verband met kernenergie en fossiel gas 

Rij Activiteiten in verband met kernenergie 

1. De onderneming verricht, financiert of heeft blootstellingen 

aan onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en uitrol van 

innovatieve installaties voor elektriciteitsopwekking die 

energie produceren uit nucleaire processen met een minimum 

aan afval van de splijtstofcyclus. 

JA/NEE 

2. De onderneming verricht, financiert of heeft blootstellingen 

aan de bouw en veilige exploitatie van nieuwe nucleaire 

installaties voor de productie van elektriciteit of 

proceswarmte, voor onder meer stadsverwarming of 

industriële processen zoals de productie van waterstof, alsook 

verbetering van de veiligheid daarvan, met gebruikmaking 

van de beste beschikbare technologieën. 

JA/NEE 

3. De onderneming verricht, financiert of heeft blootstellingen 

aan de veilige exploitatie van bestaande nucleaire installaties 

die elektriciteit of proceswarmte produceren, voor onder meer 

stadsverwarming of industriële processen zoals de productie 

van waterstof uit kernenergie, alsook verbetering van de 

veiligheid daarvan. 

JA/NEE 

 Activiteiten in verband met fossiel gas 

4. De onderneming verricht, financiert of heeft blootstellingen 

aan de bouw of exploitatie van installaties voor 

elektriciteitsopwekking die elektriciteit produceren uit fossiele 

gasvormige brandstoffen. 

JA/NEE 

5. De onderneming verricht, financiert of heeft blootstellingen 

aan de bouw, renovatie en exploitatie van installaties voor 

warmte-/koudekrachtkoppeling met behulp van fossiele 

gasvormige brandstoffen. 

JA/NEE 

6. De onderneming verricht, financiert of heeft blootstellingen 

aan de bouw, renovatie en exploitatie van installaties voor 

warmteopwekking die warmte/koude produceren met behulp 

van fossiele gasvormige brandstoffen. 

JA/NEE 

 

Template 2 Op de taxonomie afgestemde economische activiteiten (noemer) 
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Rij Economische 

activiteit 

Bedrag en aandeel (de informatie moet worden 

gepresenteerd in geldbedragen en in percentages)  

 

CCM + CCA Mitigatie van 

klimaatverandering 

(CCM) 

Adaptatie aan 

klimaatverandering 

(CCA) 

Bedrag % Bedrag % Bedrag % 

1. Bedrag en aandeel 

van de op de 

taxonomie 

afgestemde 

economische 

activiteit als bedoeld 

in afdeling 4.26 van 

de bijlagen I en II bij 

Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de 

noemer van de 

toepasselijke KPI  

   

2. Bedrag en aandeel 

van de op de 

taxonomie 

afgestemde 

economische 

activiteit als bedoeld 

in afdeling 4.27 van 

de bijlagen I en II bij 

Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de 

noemer van de 

toepasselijke KPI 

   

3. Bedrag en aandeel 

van de op de 

taxonomie 

afgestemde 

economische 

activiteit als bedoeld 

in afdeling 4.28 van 

de bijlagen I en II bij 

Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de 

noemer van de 
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toepasselijke KPI 

4. Bedrag en aandeel 

van de op de 

taxonomie 

afgestemde 

economische 

activiteit als bedoeld 

in afdeling 4.29 van 

de bijlagen I en II bij 

Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de 

noemer van de 

toepasselijke KPI  

   

5. Bedrag en aandeel 

van de op de 

taxonomie 

afgestemde 

economische 

activiteit als bedoeld 

in afdeling 4.30 van 

de bijlagen I en II bij 

Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de 

noemer van de 

toepasselijke KPI 

   

6. Bedrag en aandeel 

van de op de 

taxonomie 

afgestemde 

economische 

activiteit als bedoeld 

in afdeling 4.31 van 

de bijlagen I en II bij 

Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de 

noemer van de 

toepasselijke KPI 

   

7. Bedrag en aandeel 

van andere op de 

taxonomie 

afgestemde 

economische 

activiteiten die niet 

zijn genoemd in de 
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rijen 1 tot en met 6 

hierboven in de 

noemer van de 

toepasselijke KPI 

8. Totaal toepasselijke 

KPI  

   

 

Template 3 Op de taxonomie afgestemde economische activiteiten (teller) 

Rij Economische 

activiteit 

Bedrag en aandeel (de informatie moet worden 

gepresenteerd in geldbedragen en in percentages) 

(CCM+CCA) Mitigatie van 

klimaatverandering 

Adaptatie aan 

klimaatverandering 

Bedrag % Bedrag % Bedrag % 

1. Bedrag en aandeel van 

de op de taxonomie 

afgestemde 

economische activiteit 

als bedoeld in afdeling 

4.26 van de bijlagen I 

en II bij Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de teller 

van de toepasselijke 

KPI  

   

2. Bedrag en aandeel van 

de op de taxonomie 

afgestemde 

economische activiteit 

als bedoeld in afdeling 

4.27 van de bijlagen I 

en II bij Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de teller 

van de toepasselijke 

KPI 

   

3. Bedrag en aandeel van 

de op de taxonomie 

afgestemde 

economische activiteit 

als bedoeld in afdeling 

4.28 van de bijlagen I 

en II bij Gedelegeerde 

Verordening (EU) 
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2021/2139 in de teller 

van de toepasselijke 

KPI 

4. Bedrag en aandeel van 

de op de taxonomie 

afgestemde 

economische activiteit 

als bedoeld in afdeling 

4.29 van de bijlagen I 

en II bij Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de teller 

van de toepasselijke 

KPI  

   

5. Bedrag en aandeel van 

de op de taxonomie 

afgestemde 

economische activiteit 

als bedoeld in afdeling 

4.30 van de bijlagen I 

en II bij Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de teller 

van de toepasselijke 

KPI 

   

6. Bedrag en aandeel van 

de op de taxonomie 

afgestemde 

economische activiteit 

als bedoeld in afdeling 

4.31 van de bijlagen I 

en II bij Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de teller 

van de toepasselijke 

KPI 

   

7. Bedrag en aandeel 

van andere op de 

taxonomie 

afgestemde 

economische 

activiteiten die niet 

zijn genoemd in de 

rijen 1 tot en met 6 

hierboven in de teller 

van de toepasselijke 
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KPI 

8. Totaal bedrag en 

aandeel van op de 

taxonomie 

afgestemde 

economische 

activiteiten in de 

teller van de 

toepasselijke 

kernprestatie-

indicatoren 

 100 %   

 

Template 4 Voor de taxonomie in aanmerking komende, maar niet op de taxonomie 

afgestemde economische activiteiten 

Rij Economische 

activiteit 

Bedrag en aandeel (de informatie moet worden 

gepresenteerd in geldbedragen en in percentages) 

(CCM+CCA) Mitigatie van 

klimaatverandering 

Adaptatie aan 

klimaatverandering 

Bedrag % Bedrag % Bedrag % 

1. Bedrag en aandeel van 

de voor de taxonomie 

in aanmerking 

komende, maar niet op 

de taxonomie 

afgestemde 

economische activiteit 

als bedoeld in afdeling 

4.26 van de bijlagen I 

en II bij Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de 

noemer van de 

toepasselijke KPI  

   

2. Bedrag en aandeel van 

de voor de taxonomie 

in aanmerking 

komende, maar niet op 

de taxonomie 

afgestemde 

economische activiteit 

als bedoeld in afdeling 

4.27 van de bijlagen I 

en II bij Gedelegeerde 

Verordening (EU) 
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2021/2139 in de 

noemer van de 

toepasselijke KPI 

3. Bedrag en aandeel van 

de voor de taxonomie 

in aanmerking 

komende, maar niet op 

de taxonomie 

afgestemde 

economische activiteit 

als bedoeld in afdeling 

4.28 van de bijlagen I 

en II bij Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de 

noemer van de 

toepasselijke KPI 

   

4. Bedrag en aandeel van 

de voor de taxonomie 

in aanmerking 

komende, maar niet op 

de taxonomie 

afgestemde 

economische activiteit 

als bedoeld in afdeling 

4.29 van de bijlagen I 

en II bij Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de 

noemer van de 

toepasselijke KPI  

   

5. Bedrag en aandeel van 

de voor de taxonomie 

in aanmerking 

komende, maar niet op 

de taxonomie 

afgestemde 

economische activiteit 

als bedoeld in afdeling 

4.30 van de bijlagen I 

en II bij Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de 

noemer van de 

toepasselijke KPI 

   

6. Bedrag en aandeel van 

de voor de taxonomie 
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in aanmerking 

komende, maar niet op 

de taxonomie 

afgestemde 

economische activiteit 

als bedoeld in afdeling 

4.31 van de bijlagen I 

en II bij Gedelegeerde 

Verordening (EU) 

2021/2139 in de 

noemer van de 

toepasselijke KPI 

7. Bedrag en aandeel 

van andere voor de 

taxonomie in 

aanmerking 

komende, maar niet 

op de taxonomie 

afgestemde 

economische 

activiteiten die niet 

zijn genoemd in de 

rijen 1 tot en met 6 

hierboven in de 

noemer van de 

toepasselijke KPI 

   

8. Totaal bedrag en 

aandeel van voor de 

taxonomie in 

aanmerking 

komende, maar niet 

op de taxonomie 

afgestemde 

economische 

activiteiten in de 

noemer van de 

toepasselijke KPI 

   

 

Template 5 Niet voor de taxonomie in aanmerking komende activiteiten 

Rij Economische activiteit Bedrag Percentage 

 

1. Bedrag en aandeel van de in rij 1 van template 1 

genoemde activiteit die niet voor de taxonomie in 

aanmerking komt overeenkomstig afdeling 4.26 van de 

bijlagen I en II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 
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2021/2139 in de noemer van de toepasselijke KPI 

2. Bedrag en aandeel van de in rij 2 van template 1 

genoemde activiteit die niet voor de taxonomie in 

aanmerking komt overeenkomstig afdeling 4.27 van de 

bijlagen I en II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 

2021/2139 in de noemer van de toepasselijke KPI 

  

3. Bedrag en aandeel van de in rij 3 van template 1 

genoemde activiteit die niet voor de taxonomie in 

aanmerking komt overeenkomstig afdeling 4.28 van de 

bijlagen I en II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 

2021/2139 in de noemer van de toepasselijke KPI 

  

4. Bedrag en aandeel van de in rij 4 van template 1 

genoemde activiteit die niet voor de taxonomie in 

aanmerking komt overeenkomstig afdeling 4.29 van de 

bijlagen I en II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 

2021/2139 in de noemer van de toepasselijke KPI 

  

5. Bedrag en aandeel van de in rij 5 van template 1 

genoemde activiteit die niet voor de taxonomie in 

aanmerking komt overeenkomstig afdeling 4.30 van de 

bijlagen I en II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 

2021/2139 in de noemer van de toepasselijke KPI 

  

6. Bedrag en aandeel van de in rij 6 van template 1 

genoemde activiteit die niet voor de taxonomie in 

aanmerking komt overeenkomstig afdeling 4.31 van de 

bijlagen I en II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 

2021/2139 in de noemer van de toepasselijke KPI 

  

7. Bedrag en aandeel van andere niet voor de 

taxonomie in aanmerking komende economische 

activiteiten die niet zijn genoemd in de rijen 1 tot en 

met 6 hierboven in de noemer van de toepasselijke 

KPI 

  

8. Totaal bedrag en aandeel van niet voor de 

taxonomie in aanmerking komende economische 

activiteiten in de noemer van de toepasselijke KPI”. 

  

 

 


