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Pozmeňujúci návrh 54 sa vypúšťa a pozmeňujúci návrh 53 by mal znieť:

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17 Článok 17

Doložka o preskúmaní Doložka o preskúmaní

1. Komisia do 31. decembra 2021 
a potom každé tri roky uverejňuje správu 
o uplatňovaní tohto nariadenia. V uvedenej 
správe sa posudzuje:

1. Komisia do 31. decembra 2021 
a potom každé tri roky uverejňuje správu 
o uplatňovaní a vplyve tohto nariadenia. 
V uvedenej správe sa posudzuje:

a) pokrok v implementácii tohto 
nariadenia, pokiaľ ide o vývoj technických 
kritérií preskúmania v prípade 

a) pokrok v implementácii tohto 
nariadenia, pokiaľ ide o vývoj technických 
kritérií preskúmania na základe 
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environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností;

ukazovateľov v prípade environmentálne 
udržateľných hospodárskych činností;

b) možná potreba revízie kritérií 
stanovených v tomto nariadení na 
posudzovanie environmentálnej 
udržateľnosti hospodárskej činnosti;

b) možná potreba revízie kritérií a 
zoznamu ukazovateľov stanovených 
v tomto nariadení na posudzovanie 
environmentálnej udržateľnosti 
hospodárskej činnosti s cieľom uľahčiť 
inováciu a trvalo udržateľný prechod;

c) vhodnosť rozšírenia rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia na iné ciele 
udržateľnosti, najmä sociálne ciele;

c) vhodnosť rozšírenia rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia na iné ciele 
udržateľnosti, najmä sociálne ciele;

d) používanie vymedzenia pojmu 
environmentálne udržateľné investície 
v práve Únie, ako aj na úrovni členských 
štátov vrátane vhodnosti vytvorenia 
mechanizmu overovania súladu 
s kritériami stanovenými v tomto 
nariadení.

d) používanie vymedzenia pojmu 
environmentálne udržateľné investície a 
investície s negatívnym 
environmentálnym vplyvom v práve Únie, 
ako aj na úrovni členských štátov vrátane 
toho, či je vhodné preskúmať alebo 
zriadiť ďalší mechanizmus overovania 
dodržiavania kritérií na základe 
ukazovateľov stanovených v tomto 
nariadení;
da) účinnosť taxonómie pri 
nasmerovaní súkromných investícií do 
udržateľných činností.
1a. Do 31. decembra 2021 a následne 
každé tri roky Komisia preskúma rozsah 
pôsobnosti tohto nariadenia, ak vytvára 
nadmerné administratívne zaťaženie 
alebo ak potrebné údaje pre účastníkov 
finančného trhu nie sú dostatočne 
dostupné.

2. Správa sa zašle Európskemu 
parlamentu a Rade. Komisia prípadne 
predloží sprievodné návrhy.

2. Správy sa zašlú Európskemu 
parlamentu a Rade. Komisia prípadne 
predloží sprievodné legislatívne návrhy.

(Týka sa všetkých jazykov.)


