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 54 pakeitimas išbraukiamas ir 53 pakeitimas išdėstomas taip:

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis 17 straipsnis

Peržiūros nuostata Peržiūros nuostata

1. Iki 2021 m. gruodžio 31 d., o vėliau 
kas trejus metus Komisija paskelbia šio 
reglamento taikymo ataskaitą. Toje 
ataskaitoje vertinama:

1. Iki 2021 m. gruodžio 31 d., o vėliau 
kas trejus metus Komisija paskelbia šio 
reglamento taikymo ir poveikio ataskaitą. 
Toje ataskaitoje vertinama:

a) šio reglamento įgyvendinimo 
pažanga, susijusi su aplinkos atžvilgiu 
tvariai ekonominei veiklai taikytinais 

a) šio reglamento įgyvendinimo 
pažanga, susijusi su aplinkos atžvilgiu 
tvariai ekonominei veiklai taikytinais, 



PE630.512v02-00 2/2 RR\1179558LT.docx

LT

techninės analizės kriterijais; rodikliais pagrįstais techninės analizės 
kriterijais;

b) galimas poreikis persvarstyti šiame 
reglamente nustatytus kriterijus, pagal 
kuriuos vertinama, ar ekonominė veikla yra 
aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla;

b) galimas poreikis persvarstyti šiame 
reglamente nustatytus kriterijus ir rodiklių 
sąrašą, pagal kuriuos vertinama, ar 
ekonominė veikla yra aplinkos atžvilgiu 
tvari ekonominė veikla, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas inovacijoms ir 
tvariam perėjimui;

c) tinkamumas plėsti šio reglamento 
taikymo sritį ir įtraukti kitus tvarumo 
tikslus, visų pirma, socialinius;

c) tinkamumas plėsti šio reglamento 
taikymo sritį ir įtraukti kitus tvarumo 
tikslus, visų pirma, socialinius;

d) aplinkos atžvilgiu tvarių investicijų 
apibrėžties taikymas Sąjungos teisėje ir 
valstybių narių lygmeniu, įskaitant 
tinkamumą nustatyti tikrinimo, kaip 
laikomasi šiame reglamente nustatytų 
kriterijų, mechanizmą.

d) aplinkos atžvilgiu tvarių investicijų 
ir neigiamą poveikį aplinkai darančių 
investicijų apibrėžties taikymas Sąjungos 
teisėje ir valstybių narių lygmeniu, 
įskaitant tinkamumą peržiūrėti arba 
nustatyti papildomą tikrinimo, kaip 
laikomasi šiame reglamente nustatytų 
rodikliais pagrįstų kriterijų, mechanizmą;

da) taksonomijos veiksmingumas 
nukreipiant privačias investicijas į tvarią 
veiklą.
1a. Iki 2021 m. gruodžio 31 d., o 
vėliau kas trejus metus, Komisija peržiūri 
šio reglamento taikymo sritį, jei dėl to 
atsiranda pernelyg didelė administracinė 
našta arba jei trūksta finansų rinkos 
dalyviams reikalingų duomenų.

2. Ataskaita teikiama Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Jeigu reikia, 
Komisija teikia susijusius pasiūlymus.

2. Ataskaitos teikiamos Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Jeigu reikia, 
Komisija teikia susijusius pasiūlymus dėl 
teisės aktų.

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.)


