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Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 Artikel 17

Revisionsklausul Revisionsklausul

1. Senest den 31. december 2021 og 
derefter hvert tredje år offentliggør 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne forordning. I rapporten vurderes 
følgende:

1. Senest den 31. december 2021 og 
derefter hvert tredje år offentliggør 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne forordning og dens virkninger. I 
rapporten vurderes følgende:

a) fremskridt i gennemførelsen af 
forordningen med hensyn til fastlæggelse 

a) fremskridt i gennemførelsen af 
forordningen med hensyn til fastlæggelse 
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af tekniske screeningskriterier for 
miljømæssigt bæredygtige økonomiske 
aktiviteter

af tekniske screeningskriterier baseret på 
indikatorer for miljømæssigt bæredygtige 
økonomiske aktiviteter

b) behovet for at revidere de fastsatte 
kriterier i denne forordning for at kunne 
betragte en økonomisk aktivitet som 
miljømæssigt bæredygtig

b) behovet for at revidere de fastsatte 
kriterier og listen af indikatorer i denne 
forordning for at kunne betragte en 
økonomisk aktivitet som miljømæssigt 
bæredygtig med henblik på at lette 
innovation og bæredygtig omstilling

c) hensigtsmæssigheden af at udvide 
anvendelsesområdet for denne forordning 
til at omfatte andre bæredygtige mål, 
navnlig sociale mål

c) hensigtsmæssigheden af at udvide 
anvendelsesområdet for denne forordning 
til at omfatte andre bæredygtige mål, 
navnlig sociale mål

d) anvendelsen af definitionen af 
miljømæssigt bæredygtige investeringer i 
EU-retten og på medlemsstatsniveau, 
herunder hensigtsmæssigheden af at 
oprette en kontrolmekanisme med henblik 
på at kontrollere overholdelsen af de 
kriterier, der er fastlagt i denne forordning.

d) anvendelsen af definitionen af 
miljømæssigt bæredygtige investeringer og 
investeringer med negativ indvirkning på 
miljøet i EU-retten og på 
medlemsstatsniveau, herunder 
hensigtsmæssigheden af at revidere eller 
oprette en yderligere kontrolmekanisme 
med henblik på at kontrollere 
overholdelsen af de på indikatorer 
baserede kriterier, der er fastlagt i denne 
forordning

da) klassificeringssystemets effektivitet 
med hensyn til at kanalisere private 
investeringer i retning af bæredygtige 
aktiviteter.
1a. senest den 31. december 2021 og 
derefter hvert tredje år gennemgår 
Kommissionen anvendelsesområdet for 
denne forordning, hvis den skaber en 
uforholdsmæssig stor administrativ byrde, 
eller hvis der ikke er tilstrækkelig adgang 
til de nødvendige oplysninger for 
deltagere på det finansielle marked.

2. Rapporten fremsendes til Europa-
Parlamentet og Rådet. Kommissionen 
fremsætter ledsagende forslag, hvor det er 
relevant.

2. Rapporterne fremsendes til 
Europa-Parlamentet og Rådet. 
Kommissionen fremsætter ledsagende 
lovgivningsmæssige forslag, hvis det er 
relevant.

(Vedrører alle sprogudgaver.)


