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Läbivaatamisklausel Läbivaatamisklausel

1. Komisjon avaldab aruande 
käesoleva määruse kohaldamise kohta 31. 
detsembriks 2021 ja seejärel iga kolme 
aasta tagant. Nimetatud aruanne sisaldab 
järgmist:

1. Komisjon avaldab aruande 
käesoleva määruse kohaldamise ja mõju 
kohta 31. detsembriks 2021 ja seejärel iga 
kolme aasta tagant. Nimetatud aruanne 
sisaldab järgmist:

(a) käesoleva määruse rakendamisel a) käesoleva määruse rakendamisel 
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tehtud edusammud keskkonnasäästlike 
majandustegevusalade tehniliste 
sõelumiskriteeriumide väljatöötamisel;

tehtud edusammud keskkonnasäästlike 
majandustegevusalade näitajatel 
põhinevate tehniliste 
sõelumiskriteeriumide väljatöötamisel;

(b) võimalik vajadus vaadata läbi 
käesolevas määruses sätestatud 
kriteeriumid, mille alusel saab 
majandustegevusala pidada 
keskkonnasäästlikuks;

b) võimalik vajadus vaadata läbi 
käesolevas määruses sätestatud 
kriteeriumid ja näitajate loend, mille 
alusel saab majandustegevusala pidada 
keskkonnasäästlikuks, et hõlbustada 
innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
üleminekut;

(c) kas on asjakohane laiendada 
käesoleva määruse kohaldamisala, et 
hõlmata muid jätkusuutlikkuseesmärke, 
eelkõige sotsiaalseid eesmärke;

c) kas on asjakohane laiendada 
käesoleva määruse kohaldamisala, et 
hõlmata muid jätkusuutlikkuseesmärke, 
eelkõige sotsiaalseid eesmärke;

(d) keskkonnasäästliku investeeringu 
mõiste kasutamine liidu õiguses ja 
liikmesriigi tasandil, sealhulgas kas on 
asjakohane luua käesolevas määruses 
sätestatud kriteeriumidele vastavuse 
kontrollimise mehhanism.

d) keskkonnasäästliku investeeringu ja 
negatiivse keskkonnamõjuga 
investeeringu mõiste kasutamine liidu 
õiguses ja liikmesriigi tasandil, sealhulgas 
kas on asjakohane vaadata läbi või luua 
käesolevas määruses sätestatud näitajatel 
põhinevatele kriteeriumidele vastavuse 
kontrollimise lisamehhanism;
da) taksonoomia tõhusus 
erainvesteeringute suunamisel 
jätkusuutlikesse tegevusaladesse.
1a. Komisjon vaatab 31. detsembriks 
2021 ja edaspidi iga kolme aasta järel läbi 
käesoleva määruse kohaldamisala, kui 
sellega kaasneb ülemäärane 
halduskoormus või kui finantsturu 
osalistele vajalikud andmed ei ole 
piisavalt kättesaadavad.

2. Aruanne saadetakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Koos sellega 
esitab komisjon vajaduse korral 
asjakohased ettepanekud.

2. Aruanded saadetakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Koos sellega 
esitab komisjon vajaduse korral 
asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

(Puudutab kõiki keeleversioone.)


