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Az 54. módosítást el kell hagyni, és az 53. módosítás szövege helyesen a következő:

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk 17. cikk

Felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés Felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés

(1) A Bizottság 2021. december 31-ig, 
majd ezt követően háromévenként jelentést 
tesz közzé e rendelet végrehajtásáról. A 
jelentés értékeli a következőket:

(1) A Bizottság 2021. december 31-ig, 
majd ezt követően háromévenként jelentést 
tesz közzé e rendelet végrehajtásáról és 
hatásairól. A jelentés értékeli a 
következőket:

a) a rendelet végrehajtása terén elért 
eredmények, tekintettel a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 

a) a rendelet végrehajtása terén elért 
eredmények, tekintettel a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
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tevékenységek szakmai átvilágítási 
kritériumainak kidolgozására;

tevékenységek mutatókon alapuló szakmai 
átvilágítási kritériumainak kidolgozására;

b) szükséges-e esetleg az e 
rendeletben meghatározott azon 
kritériumok felülvizsgálata, amelyek 
alapján egy gazdasági tevékenység 
környezeti szempontból fenntarthatónak 
tekinthető;

b) szükséges-e esetleg az e 
rendeletben meghatározott azon 
kritériumok és mutatók jegyzékének 
felülvizsgálata, amelyek alapján egy 
gazdasági tevékenység környezeti 
szempontból fenntarthatónak tekinthető az 
innováció és a fenntartható áttérés 
megkönnyítése céljából;

c) célszerű-e kiterjeszteni e rendelet 
hatókörét oly módon, hogy az egyéb 
fenntarthatósági célkitűzéseket, különösen 
a szociális célkitűzéseket is érintse;

c) célszerű-e kiterjeszteni e rendelet 
hatókörét oly módon, hogy az egyéb 
fenntarthatósági célkitűzéseket, különösen 
a szociális célkitűzéseket is érintse;

d) a környezeti szempontból 
fenntartható befektetés fogalmának 
alkalmazása az uniós jogban és a 
tagállamok szintjén, beleértve azt is, hogy 
célszerű-e létrehozni egy a rendeletben 
meghatározott kritériumoknak való 
megfelelés ellenőrzésére szolgáló 
mechanizmust.

d) a környezeti szempontból 
fenntartható befektetés és a negatív 
környezeti hatásokkal járó befektetés 
fogalmának alkalmazása az uniós jogban és 
a tagállamok szintjén, beleértve azt is, 
hogy célszerű-e felülvizsgálni vagy 
létrehozni egy további, a rendeletben 
meghatározott, mutatókon alapuló 
kritériumoknak való megfelelés 
ellenőrzésére szolgáló mechanizmust;
da) a taxonómia hatékonysága a 
magánbefektetések fenntartható 
tevékenységek felé terelésében.
(1a) A Bizottság 2021. december 31-ig, 
majd azt követően háromévente 
felülvizsgálja e rendelet hatályát, 
amennyiben az túlzott adminisztratív 
terhet eredményez, vagy ha a pénzügyi 
piaci szereplők számára szükséges adatok 
nem állnak rendelkezésre megfelelően.

(2) A jelentést meg kell küldeni az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
Bizottság adott esetben javaslatokat is 
csatol a jelentéshez.

(2) A jelentéseket meg kell küldeni az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
Bizottság adott esetben jogalkotási 
javaslatokat is csatol a jelentéshez.

(Az összes nyelvi változatot érinti.)


