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Pozměňovací návrh 54 se zrušuje a pozměňovací návrh 53 by měl znít takto:

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 Článek 17

Ustanovení o přezkumu Ustanovení o přezkumu

1. Do 31. prosince 2021 a poté každé 
tři roky Komise zveřejní zprávu o 
uplatňování tohoto nařízení. Tato zpráva 
zhodnotí:

1. Do 31. prosince 2021 a poté každé 
tři roky Komise zveřejní zprávu o 
uplatňování a dopadu tohoto nařízení. Tato 
zpráva zhodnotí:

a) pokrok, jehož bylo dosaženo při 
provádění tohoto nařízení s ohledem 
na vývoj technických screeningových 
kritérií pro environmentálně udržitelné 

a) pokrok, jehož bylo dosaženo při 
provádění tohoto nařízení s ohledem 
na vývoj technických screeningových 
kritérií založených na ukazatelích pro 
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ekonomické činnosti; environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti;

b) zda je případně potřeba revidovat 
kritéria stanovená v tomto nařízení pro 
posuzování environmentální udržitelnosti 
ekonomické činnosti;

b) zda je v zájmu usnadnění inovací a 
udržitelného přechodu případně potřeba 
revidovat kritéria stanovená v tomto 
nařízení pro posuzování environmentální 
udržitelnosti ekonomické činnosti a spolu 
s nimi seznam ukazatelů;

c) zda je vhodné rozšířit oblast 
působnosti tohoto nařízení na další cíle 
v oblasti udržitelnosti, zejména sociální 
cíle;

c) zda je vhodné rozšířit oblast 
působnosti tohoto nařízení na další cíle 
v oblasti udržitelnosti, zejména sociální 
cíle;

d) použití definice environmentálně 
udržitelné investice v právních předpisech 
Unie a na úrovni členských států, včetně 
toho, zda je vhodné zavést mechanismus 
ověřování dodržování kritérií stanovených 
v tomto nařízení.

d) použití definice environmentálně 
udržitelné investice a investic, jež mají 
negativní dopad na životní prostředí, v 
právních předpisech Unie a na úrovni 
členských států, včetně toho, zda je vhodné 
přezkoumat nebo zavést další 
mechanismus ověřování dodržování kritérií 
založených na ukazatelích stanovených 
v tomto nařízení;
da) účinnost taxonomie při směrování 
soukromých investic do udržitelných 
činností.
1a. Komise do 31. prosince 2021 a 
poté každé tři roky přezkoumá oblast 
působnosti tohoto nařízení, pokud vede k 
nadměrné administrativní zátěži nebo 
údaje nezbytné pro účastníky finančního 
trhu nejsou dostatečně k dispozici.

2. Zpráva je předkládána 
Evropskému parlamentu a Radě. Komise 
případně přednese další návrhy.

2. Zprávy jsou předkládány 
Evropskému parlamentu a Radě. Komise 
případně přednese další legislativní návrhy.

(Týká se všech jazykových znění.)


