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Ändringsförslag 54 utgår och ändringsförslag 53 ska lyda som följer:

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 Artikel 17

Översynsklausul Översynsklausul

1. Senast den 31 december 2021 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
offentliggöra en rapport om tillämpningen 
av denna förordning. I rapporten ska 
följande utvärderas:

1. Senast den 31 december 2021 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
offentliggöra en rapport om tillämpningen 
och konsekvenserna av denna förordning. 
I rapporten ska följande utvärderas:

a) Hur genomförandet av denna 
förordning fortskrider med avseende på 
utvecklingen av tekniska 

a) Hur genomförandet av denna 
förordning fortskrider med avseende på 
utvecklingen av tekniska 
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granskningskriterier för miljömässigt 
hållbara ekonomiska verksamheter.

indikatorbaserade granskningskriterier för 
miljömässigt hållbara ekonomiska 
verksamheter.

b) Det möjliga behovet av att se över 
kriterierna i denna förordning för att 
betrakta en ekonomisk verksamhet som 
miljömässigt hållbar.

b) Det möjliga behovet av att se över 
kriterierna och förteckningen över 
indikatorer i denna förordning för att 
betrakta en ekonomisk verksamhet som 
miljömässigt hållbar för att underlätta 
innovation och övergången till hållbarhet.

c) Om det är lämpligt att utvidga 
denna förordnings tillämpningsområde till 
att omfatta andra hållbarhetsmål, framför 
allt sociala mål.

c) Om det är lämpligt att utvidga 
denna förordnings tillämpningsområde till 
att omfatta andra hållbarhetsmål, framför 
allt sociala mål.

d) Användningen av definitionen av 
miljömässigt hållbara investeringar i 
unionsrätten, och på medlemsstatsnivå, 
inklusive om det är lämpligt att inrätta en 
mekanism för att kontrollera efterlevnaden 
av kriterierna i denna förordning.

d) Användningen av definitionen av 
miljömässigt hållbara investeringar och 
investeringar med negativ miljöpåverkan i 
unionsrätten, och på medlemsstatsnivå, 
inklusive om det är lämpligt att se över 
eller inrätta ytterligare en mekanism för att 
kontrollera efterlevnaden av de 
indikatorbaserade kriterierna i denna 
förordning.

(da) Taxonomins ändamålsenlighet när 
det gäller att leda över privata 
investeringar till hållbara verksamheter.
1a. Kommissionen ska senast den 31 
december 2021 och därefter vart tredje år 
se över tillämpningsområdet för denna 
förordning, om den skapar en alltför stor 
administrativ börda eller om nödvändiga 
uppgifter för finansmarknadsaktörerna 
inte är tillräckligt tillgängliga.

2. Rapporten ska skickas till 
Europaparlamentet och till rådet. 
Kommissionen ska, när så är lämpligt, 
lägga fram åtföljande förslag.

2. Rapporterna ska skickas till 
Europaparlamentet och till rådet. 
Kommissionen ska, när så är lämpligt, 
lägga fram åtföljande lagstiftningsförslag.

(Berör samtliga språkversioner.)


