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Grozījumu Nr. 54 svītro un grozījumu Nr. 53 izteikt šādi:

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants 17. pants

Pārskatīšanas klauzula Pārskatīšanas klauzula

1. Līdz 2021. gada 31. decembrim un 
turpmāk reizi trijos gados Komisija publicē 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Šajā 
ziņojumā izvērtē:

1. Līdz 2021. gada 31. decembrim un 
turpmāk reizi trijos gados Komisija publicē 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un 
ietekmi. Šajā ziņojumā izvērtē:

a) šīs regulas īstenošanas progresu 
nolūkā izstrādāt tehniskās pārbaudes 
kritērijus ekoloģiski ilgtspējīgām 

a) šīs regulas īstenošanas progresu 
nolūkā izstrādāt uz indikatoriem 
pamatotos tehniskās pārbaudes kritērijus 
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saimnieciskajām darbībām; vides ziņā ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām;

b) iespējamo nepieciešamību pārskatīt 
šajā regulā noteiktos kritērijus, lai apsvērtu, 
vai saimnieciskā darbība ir ekoloģiski 
ilgtspējīga;

b) iespējamo nepieciešamību pārskatīt 
šajā regulā noteiktos kritērijus un 
indikatoru sarakstu, lai apsvērtu, vai 
saimnieciskā darbība ir vides ziņā 
ilgtspējīga, lai veicinātu inovācijas un 
ilgtspējīgu pāreju;

c) šīs regulas darbības jomas 
paplašināšanas piemērotību, lai iekļautu 
citus ilgtspējas mērķus, jo īpaši sociālos 
mērķus;

c) šīs regulas darbības jomas 
paplašināšanas piemērotību, lai iekļautu 
citus ilgtspējas mērķus, jo īpaši sociālos 
mērķus;

d) ekoloģiski ilgtspējīgu ieguldījumu 
definīcijas izmantošanu Savienības tiesību 
aktos un dalībvalstu līmenī, tajā skaitā 
atbilstības pārbaudes mehānisma 
izveidošanas piemērotību šajā regulā 
noteiktajiem kritērijiem.

d) vides ziņā ilgtspējīgu ieguldījumu 
un videi kaitīgu ieguldījumu definīcijas 
izmantošanu Savienības tiesību aktos un 
dalībvalstu līmenī, tajā skaitā 
pārskatīšanas vai papildu atbilstības 
pārbaudes mehānisma izveidošanas 
piemērotību šajā regulā noteiktajiem uz 
indikatoriem pamatotajiem kritērijiem;
da) taksonomijas efektivitāti privāto 
ieguldījumu novirzīšanā uz ilgtspējīgām 
darbībām.
1.a Līdz 2021. gada 31. decembrim un 
turpmāk reizi trijos gados pēc tam 
Komisija pārskata šīs regulas darbības 
jomu, ja tā rada pārmērīgu administratīvo 
slogu vai ja finanšu tirgus dalībniekiem 
vajadzīgie dati nav pietiekami pieejami.

2. Ziņojumu nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Komisija 
vajadzības gadījumā sniedz saistītos 
priekšlikumus.

2. Ziņojumus nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Komisija 
vajadzības gadījumā sniedz saistītos 
normatīvos priekšlikumus.

(Attiecas uz tekstu visās valodās).


