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Artykuł 17 Artykuł 17

Klauzula przeglądowa Klauzula przeglądowa

1. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2021 r. i co trzy lata po tym terminie 
Komisja publikuje sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego rozporządzenia. 
W sprawozdaniu tym ocenia się:

1. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 
r. i co trzy lata po tym terminie Komisja 
publikuje sprawozdanie dotyczące 
stosowania i skutków niniejszego 
rozporządzenia. W sprawozdaniu tym 
ocenia się:

a) postępy w wykonywaniu a) postępy w wykonywaniu 
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niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do opracowywania technicznych kryteriów 
kwalifikacji zrównoważonej środowiskowo 
działalności gospodarczej;

niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do opracowywania opartych na 
wskaźnikach technicznych kryteriów 
kwalifikacji zrównoważonej środowiskowo 
działalności gospodarczej;

b) ewentualną konieczność zmiany 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
kryteriów uznawania danej działalności 
gospodarczej za zrównoważoną 
środowiskowo;

b) ewentualną konieczność zmiany 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
kryteriów i wykazu wskaźników uznawania 
danej działalności gospodarczej za 
zrównoważoną środowiskowo, aby ułatwić 
innowacje i zrównoważoną transformację;

c) zasadność rozszerzenia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia na 
inne cele zrównoważonego rozwoju, 
w szczególności na cele społeczne;

c) zasadność rozszerzenia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia na 
inne cele zrównoważonego rozwoju, 
w szczególności na cele społeczne;

d) stosowanie definicji 
zrównoważonych środowiskowo 
inwestycji w prawie Unii, a także na 
poziomie państw członkowskich, w tym 
zasadność stworzenia mechanizmu 
weryfikacji zgodności z kryteriami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

d) stosowanie definicji 
zrównoważonych środowiskowo 
inwestycji i inwestycji wywierających 
negatywny wpływ na środowisko w prawie 
Unii, a także na poziomie państw 
członkowskich, w tym zasadność 
przeglądu lub stworzenia dodatkowego 
mechanizmu weryfikacji zgodności 
z kryteriami opartymi na wskaźnikach, 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu;
da) skuteczność taksonomii w 
ukierunkowywaniu inwestycji prywatnych 
na zrównoważoną działalność.
1a. Do dnia 31 grudnia 2021 r., a 
następnie co trzy lata po tej dacie, 
Komisja dokonuje przeglądu zakresu 
niniejszego rozporządzenia, jeżeli stwarza 
ono nadmierne obciążenie 
administracyjne lub jeżeli dane niezbędne 
dla uczestników rynku finansowego są 
niewystarczająco dostępne.

2. Sprawozdanie to jest przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
W razie potrzeby Komisja przedstawia 
wraz ze sprawozdaniem stosowne wnioski.

2. Sprawozdania te są przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W 
razie potrzeby Komisja przedstawia wraz z 
nimi stosowne wnioski ustawodawcze.

(Dotyczy wszystkich wersji językowych)


