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Η τροπολογία 54 διαγράφεται και η τροπολογία 53 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 Άρθρο 17

Ρήτρα επανεξέτασης Ρήτρα επανεξέτασης

1. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 
στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 
δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η εν 
λόγω έκθεση αξιολογεί τα ακόλουθα:

1. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 
στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 
δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή και τις επιπτώσεις του 
παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση 
αξιολογεί τα ακόλουθα:

α) την πρόοδο σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον 

α) την πρόοδο σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον 
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αφορά την ανάπτυξη τεχνικών κριτηρίων 
ελέγχου για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες·

αφορά την ανάπτυξη τεχνικών κριτηρίων 
ελέγχου βάσει δεικτών για περιβαλλοντικά 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες·

β) τη δυνητική ανάγκη αναθεώρησης 
των κριτηρίων που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, βάσει των οποίων μια 
οικονομική δραστηριότητα θεωρείται 
περιβαλλοντικά βιώσιμη·

β) τη δυνητική ανάγκη αναθεώρησης 
των κριτηρίων και του καταλόγου δεικτών 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
βάσει των οποίων μια οικονομική 
δραστηριότητα θεωρείται περιβαλλοντικά 
βιώσιμη, με σκοπό τη διευκόλυνση της 
καινοτομίας και της βιώσιμης 
μετάβασης·

γ) τη σκοπιμότητα διεύρυνσης του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ώστε να καλύπτονται άλλοι 
στόχοι βιωσιμότητας, ιδίως κοινωνικοί 
στόχοι·

γ) τη σκοπιμότητα διεύρυνσης του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ώστε να καλύπτονται άλλοι 
στόχοι βιωσιμότητας, ιδίως κοινωνικοί 
στόχοι·

δ) τη χρήση του ορισμού των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στο 
ενωσιακό δίκαιο, και σε επίπεδο κρατών 
μελών, περιλαμβανομένης της 
σκοπιμότητας δημιουργίας μηχανισμού 
ελέγχου της συμμόρφωσης προς τα 
κριτήρια που καθορίζει ο παρών 
κανονισμός.

δ) τη χρήση του ορισμού των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων και 
επενδύσεων με αρνητικό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο στο ενωσιακό δίκαιο, και σε 
επίπεδο κρατών μελών, περιλαμβανομένης 
της σκοπιμότητας επανεξέτασης ή 
δημιουργίας ενός πρόσθετου μηχανισμού 
ελέγχου της συμμόρφωσης προς τα 
κριτήρια βάσει δεικτών που καθορίζει ο 
παρών κανονισμός·

δα) την αποτελεσματικότητα της 
ταξινόμησης στη διοχέτευση ιδιωτικών 
επενδύσεων προς βιώσιμες 
δραστηριότητες.
1α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 
στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 
επανεξετάζει το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού υπό το πρίσμα του 
εάν προκαλεί υπερβολικό διοικητικό 
φόρτο ή εάν τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους συμμετέχοντες στις 
χρηματοοικονομικές αγορές δεν είναι 
επαρκώς διαθέσιμα.

2. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει 
συνοδευτικές προτάσεις, κατά περίπτωση.

2. Οι εν λόγω εκθέσεις υποβάλλονται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει 
συνοδευτικές νομοθετικές προτάσεις, κατά 
περίπτωση.
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(Αφορά όλες τις γλώσσες.)


