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1. Komissio julkaisee viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2021 ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta. Kertomuksessa 
arvioidaan seuraavia seikkoja:

1. Komissio julkaisee viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2021 ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta ja vaikutuksesta. 
Kertomuksessa arvioidaan seuraavia 
seikkoja:

a) tämän asetuksen täytäntöönpanon 
edistyminen ympäristön kannalta kestäviä 

a) tämän asetuksen täytäntöönpanon 
edistyminen ympäristön kannalta kestäviä 
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taloudellisia toimintoja koskevien teknisten 
seulontakriteerien kehittämisen osalta;

taloudellisia toimintoja koskevien 
indikaattoreihin perustuvien teknisten 
seulontakriteerien kehittämisen osalta;

b) mahdollinen tarve tarkistaa tässä 
asetuksessa säädettyjä kriteerejä, joilla 
taloudellinen toiminta katsotaan 
ympäristön kannalta kestäväksi;

b) mahdollinen tarve tarkistaa 
innovoinnin ja kestävään toimintatapaan 
siirtymisen edistämiseksi tässä asetuksessa 
säädettyjä kriteerejä ja 
indikaattoriluetteloa, joilla taloudellinen 
toiminta katsotaan ympäristön kannalta 
kestäväksi;

c) se, onko asianmukaista laajentaa 
tämän asetuksen soveltamisalaa muihin 
kestävyystavoitteisiin, erityisesti 
yhteiskunnallisiin tavoitteisiin;

c) se, onko asianmukaista laajentaa 
tämän asetuksen soveltamisalaa muihin 
kestävyystavoitteisiin, erityisesti 
yhteiskunnallisiin tavoitteisiin;

d) ympäristön kannalta kestävän 
sijoituksen määritelmän käyttö unionin 
lainsäädännössä ja jäsenvaltioiden tasolla, 
mukaan luettuna se, onko asianmukaista 
perustaa mekanismi, jolla tarkistetaan tässä 
asetuksessa säädettyjen kriteerien 
noudattaminen.

d) ympäristön kannalta kestävän 
sijoituksen ja sijoituksen, jolla on 
kielteinen ympäristövaikutus, määritelmän 
käyttö unionin lainsäädännössä ja 
jäsenvaltioiden tasolla, mukaan luettuna se, 
onko asianmukaista tarkastella uudelleen 
mekanismia tai perustaa lisämekanismi, 
jolla tarkistetaan tässä asetuksessa 
säädettyjen indikaattoreihin perustuvien 
kriteerien noudattaminen;
d a) luokitusjärjestelmän vaikuttavauus 
ohjattaessa yksityisiä investointeja 
kestäviin toimintoihin.
1 a. Komissio tarkastelee uudelleen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 
ja sen jälkeen kolmen vuoden välein 
tämän asetuksen soveltamisalaa, jos se 
aiheuttaa kohtuuttomasti hallinnollista 
rasitusta tai jos finanssimarkkinoiden 
toimijoiden tarvitsemia tietoja ei ole 
riittävästi saatavilla.

2. Kertomus toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Komissio 
antaa asiaan liittyvät ehdotukset 
tarvittaessa.

2. Kertomukset toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Komissio 
antaa tarvittaessa asiaan liittyviä 
lainsäädäntöehdotuksia.

(Koskee kaikkia kieliversioita.)


