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Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των
βιώσιμων επενδύσεων
- Έγκριση του τελικού συμβιβαστικού κειμένου

Διαβιβάζεται συνημμένως προς τις αντιπροσωπίες το τελικό συμβιβαστικό κείμενο της
προαναφερόμενης πρότασης της Επιτροπής.

14970/19 ADD 1

ΣΙΚ+ΘΛ+ΜΜ/γπ+νικ+ν
κ
ECOMP.1.B

LIMITE

1

EL

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την
τροποποίηση του κανονισμού 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1)

Στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) είναι η

εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής αγοράς η οποία ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης έχοντας ως
βάση, μεταξύ άλλων, την ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη και το υψηλό επίπεδο προστασίας και
βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος.

1

ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 103.
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2)

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο

για τη βιώσιμη ανάπτυξη: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη2. Στον πυρήνα της βρίσκονται οι
στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ), οι οποίοι υπάγονται σε τρεις πυλώνες βιωσιμότητας: τον
περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό και τον οικονομικό/σχετικό με τη διακυβέρνηση. Η ανακοίνωση που εξέδωσε
η Επιτροπή στις 22 Νοεμβρίου 2016 με θέμα τα επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον3 συνδέει
τους ΣΒΑ με το ενωσιακό πλαίσιο πολιτικής με στόχο να εξασφαλιστεί η συμπερίληψη των ΣΒΑ εξαρχής σε
όλες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης, εντός της Ένωσης και παγκοσμίως. Στα
συμπεράσματά του της 20ής Ιουνίου 20174, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ένωσης
και των κρατών μελών να υλοποιήσουν την Ατζέντα του 2030 με πλήρη, συνεκτικό, συνολικό,
ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο και σε στενή συνεργασία με τους εταίρους τους και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη. Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της για
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

3)

Το 2016, το Συμβούλιο συνήψε, εκ μέρους της Επιτροπής, τη Συμφωνία των Παρισίων5. Το άρθρο 2

παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Συμφωνίας των Παρισίων θέτει ως στόχο να ενισχυθεί η αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων, καθιστώντας τις χρηματοδοτικές ροές συμβατές με την κατεύθυνση της
ανάπτυξης χαμηλών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Εν
προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την κλιματική αλλαγή στις 12
Δεκεμβρίου 2019. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο παρών κανονισμός είναι ένα σημαντικό βήμα για να
επιτευχθεί ο στόχος μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ ως το 2050.

4)

Η βιωσιμότητα και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία ασφαλή, κλιματικά ουδέτερη, με

ανθεκτικότητα στις κλιματικές μεταβολές και μεγαλύτερη αποδοτικότητα ως προς τη χρήση των πόρων είναι
ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης.
Η βιωσιμότητα ανέκαθεν αποτελούσε κεντρικό στοιχείο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και οι Συνθήκες
της Ένωσης υπογραμμίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της διαστάσεις.

2

3
4
5

Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (UN 2015) [Να αλλάξουμε τον
κόσμο μας: Η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΟΗΕ 2015)], διατίθεται στην ιστοθέση
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
COM(2016) 739 final.
DEVGEN 139, ONU 83, ENV 624.
Απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2016, για τη σύναψη, εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4).
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5)

Τον Δεκέμβριο του 2016, η Επιτροπή ανέθεσε σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού

επιπέδου να αναπτύξει μια γενική και ολοκληρωμένη ενωσιακή στρατηγική για τη βιώσιμη
χρηματοδότηση. Η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που δημοσιεύτηκε στις
31 Ιανουαρίου 20186 συνιστά τη δημιουργία ενός τεχνικά εύρωστου συστήματος ταξινόμησης σε
ενωσιακό επίπεδο έτσι ώστε να είναι σαφές ποιες δραστηριότητες είναι «πράσινες» ή «βιώσιμες»,
αρχής γενομένης από τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

6)

Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο «Χρηματοδότηση της

αειφόρου ανάπτυξης»7 για τη χάραξη μιας φιλόδοξης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη
βιώσιμη χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο δράσης
είναι ο αναπροσανατολισμός των ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις προκειμένου να
επιτευχθεί βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η καθιέρωση ενιαίου συστήματος
ταξινόμησης για βιώσιμες δραστηριότητες αποτελεί τη σημαντικότερη και επιτακτικότερη ενέργεια
που προβλέπεται στο σχέδιο δράσης. Στο σχέδιο δράσης αναγνωρίζεται ότι η μετατόπιση των ροών
κεφαλαίων προς περισσότερο βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζεται σε μια
κοινή, ολιστική κατανόηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων και των
επενδύσεων. Η σαφής καθοδήγηση όσον αφορά τις δραστηριότητες που θεωρείται ότι συμβάλλουν
στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων θα συνεισφέρει, σε πρώτο στάδιο, στην ενημέρωση των
επενδυτών σχετικά με τις επενδύσεις που χρηματοδοτούν περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές
δραστηριότητες. Σε μεταγενέστερο στάδιο ενδέχεται να αναπτυχθεί περαιτέρω καθοδήγηση για
δραστηριότητες που συμβάλλουν στην επίτευξη και άλλων στόχων βιωσιμότητας, όπως οι
κοινωνικοί στόχοι.

6

7

EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance Final Report, Financing a Sustainable European
Economy (Τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της ΕΕ για τη βιώσιμη
χρηματοδότηση – Χρηματοδότηση μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας), είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf.
COM(2018) 97 final.
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(6α) Δεδομένης της συστημικής φύσης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων, απαιτείται
μια συστημική και μακρόπνοη προσέγγιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, έναντι των
αυξανόμενων αρνητικών τάσεων, όπως η αλλαγή του κλίματος, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η
παγκόσμια υπερκατανάλωση πόρων, η εμφάνιση νέων απειλών συμπεριλαμβανομένων των
επικίνδυνων χημικών και των συνδυασμένων επιπτώσεών τους, η έλλειψη τροφίμων, η καταστροφή
της στιβάδας του όζοντος, η οξίνιση των ωκεανών, η εξάντληση του γλυκού νερού και η αλλαγή του
συστήματος εγγείου ιδιοκτησίας.

7)

Η απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 ζήτησε

να αυξηθεί η ιδιωτική χρηματοδότηση των δαπανών για το περιβάλλον και το κλίμα, ιδίως με την
παροχή κινήτρων και την εφαρμογή μεθόδων που θα προτρέπουν τις επιχειρήσεις να μετρούν το
περιβαλλοντικό κόστος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και τα κέρδη που αποκομίζουν
από τη χρήση περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

8)

Η επίτευξη των ΣΒΑ στην Ένωση απαιτεί τη διοχέτευση ροών κεφαλαίων σε βιώσιμες

επενδύσεις. Η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς είναι σημαντική για να
επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι και για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα διαταραχθούν εντός της
εσωτερικής αγοράς οι ροές κεφαλαίων που διοχετεύονται σε βιώσιμες επενδύσεις.

8α) Η κλίμακα της πρόκλησης και το κόστος που συνδέεται με την αδράνεια ή την καθυστερημένη
δράση απαιτούν τη σταδιακή εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε να στηρίζει τη
λειτουργία της οικονομίας σε βιώσιμη βάση. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει η βιώσιμη
χρηματοδότηση να ενσωματωθεί στο γενικό πλαίσιο και να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος που τα
χρηματοπιστωτικά προϊόντα και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έχουν στη βιωσιμότητα.

8

Απόφαση αριθ. 1386/2013/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013,
σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων
του πλανήτη μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171).
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9)

Η προσφορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων που επιδιώκουν περιβαλλοντικά βιώσιμους

στόχους αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο διοχέτευσης ιδιωτικών επενδύσεων σε βιώσιμες
δραστηριότητες. Οι εθνικές απαιτήσεις για την εμπορία χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή εταιρικών
ομολόγων ως περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που
τίθενται από τα κράτη μέλη και την Ένωση για να επιτραπεί σε σχετικούς παράγοντες της αγοράς
να χρησιμοποιούν εθνικό σήμα, αποσκοπούν στην τόνωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και
της ευαισθητοποίησης ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στην ενίσχυση της προβολής και
στην αντιμετώπιση των προβληματισμών σχετικά με την προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας.
Η προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας αναφέρεται στην πρακτική της απόκτησης αθέμιτου
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την εμπορία χρηματοπιστωτικών προϊόντων ως φιλικών προς
το περιβάλλον, ενώ στην πραγματικότητα δεν πληρούν βασικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Επί του
παρόντος, λίγα κράτη μέλη εφαρμόζουν συστήματα επισήμανσης. Αυτά τα υπάρχοντα συστήματα
βασίζονται σε διαφορετικές ταξινομίες για την κατάταξη των περιβαλλοντικά βιώσιμων
οικονομικών δραστηριοτήτων. Δεδομένων των πολιτικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας
των Παρισίων και σε επίπεδο Ένωσης, είναι πιθανόν να καθιερωθούν από ολοένα και περισσότερα
κράτη μέλη συστήματα επισήμανσης ή άλλες απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες στις
χρηματοπιστωτικές αγορές ή τους εκδότες σε σχέση με χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά
ομόλογα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο ως περιβαλλοντικά βιώσιμα. Με τον τρόπο αυτό, τα
κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν τις δικές τους εθνικές ταξινομίες για να προσδιορίζουν ποιες
επενδύσεις θα χαρακτηρίζονται ως βιώσιμες. Αν οι εν λόγω εθνικές απαιτήσεις βασίζονται σε
διαφορετικά κριτήρια για να προσδιορίζεται ποιες οικονομικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως
περιβαλλοντικά βιώσιμες, τότε θα αποθαρρύνονται οι διασυνοριακές επενδύσεις, καθώς θα είναι
δύσκολη η σύγκριση των διαφορετικών επενδυτικών ευκαιριών. Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί
φορείς που επιθυμούν να προσελκύσουν επενδύσεις από ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να
πληρούν διαφορετικά κριτήρια στα διάφορα κράτη μέλη, προκειμένου οι δραστηριότητές τους να
χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες για τους σκοπούς των διαφορετικών αυτών
σημάτων. Συνεπώς, η απουσία ομοιόμορφων κριτηρίων θα αυξήσει το κόστος και θα δημιουργήσει
σημαντικό αντικίνητρο για τους οικονομικούς φορείς, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η
πρόσβαση των βιώσιμων επενδύσεων στις διασυνοριακές κεφαλαιαγορές.
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Τα κριτήρια βάσει των οποίων προσδιορίζεται κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι
περιβαλλοντικά βιώσιμη θα πρέπει να εναρμονιστούν σε ενωσιακό επίπεδο, έτσι ώστε να αρθούν οι
φραγμοί στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τη συγκέντρωση κεφαλαίων για
βιώσιμα έργα και να αποτραπεί η εμφάνιση φραγμών στο μέλλον. Με την εναρμόνιση αυτή, θα
είναι ευκολότερο για τους οικονομικούς φορείς να αντλούν χρηματοδότηση για τις περιβαλλοντικά
βιώσιμες δραστηριότητές τους σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς οι οικονομικές δραστηριότητές
τους θα μπορούν να συγκριθούν βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων, με σκοπό να επιλεγούν ως
υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία για περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα
διευκολυνθεί η διασυνοριακή προσέλκυση επενδύσεων εντός της Ένωσης.

10)

Επιπλέον, αν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν παρέχουν εξηγήσεις

στους επενδυτές σχετικά με πώς οι δραστηριότητες στις οποίες επενδύουν συμβάλλουν στην
επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων ή βασίζονται σε διαφορετικές έννοιες για να εξηγήσουν ποια
οικονομική δραστηριότητα είναι «περιβαλλοντικά βιώσιμη», τότε οι επενδυτές θα επιβαρύνονται
δυσανάλογα προκειμένου να ελέγχουν και να συγκρίνουν τα διάφορα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.
Έχει διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αυτή αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε περιβαλλοντικά βιώσιμα
χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επιπλέον, η έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών έχει μείζονες
επιζήμιες επιπτώσεις στην αγορά βιώσιμων επενδύσεων. Έχει επίσης αποδειχτεί ότι η θέσπιση
εθνικών κανόνων ή η λήψη πρωτοβουλιών που βασίζονται στην αγορά για να αντιμετωπιστεί το εν
λόγω ζήτημα εντός των εθνικών συνόρων θα έχουν ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της
εσωτερικής αγοράς. Εάν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιοποιούν τον
τρόπο και τον βαθμό στον οποίον τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που προσφέρουν ως
περιβαλλοντικά βιώσιμα όντως πληρούν τα κριτήρια του παρόντος κανονισμού για τις
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, και χρησιμοποιούν για τις εν λόγω
δημοσιοποιήσεις κριτήρια κοινά σε ολόκληρη την Ένωση, αυτό θα διευκολύνει τους επενδυτές να
συγκρίνουν τις επενδυτικές ευκαιρίες σε διασυνοριακό επίπεδο και θα δώσει κίνητρα στις εταιρείες
στις οποίες γίνονται επενδύσεις για να αυξήσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών τους
μοντέλων. Επιπλέον, οι επενδυτές θα επενδύουν με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε περιβαλλοντικά
βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε ολόκληρη την Ένωση, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς.
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11)

Για να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και

να αποτραπεί η εμφάνιση τέτοιων εμποδίων στο μέλλον, τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να
υποχρεούνται να βασίζονται σε μια κοινή έννοια για τον ορισμό των περιβαλλοντικά βιώσιμων
επενδύσεων όταν θέτουν τις απαιτήσεις τους προς τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές
αγορές ή τους εκδότες όσον αφορά την επισήμανση χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή εταιρικών
ομολόγων που διατίθενται στο εμπόριο ως περιβαλλοντικά βιώσιμα σε εθνικό και ενωσιακό
επίπεδο. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που αναφέρονται σε καθεστώτα φορολογικών
κινήτρων βάσει πιστοποιητικών που υφίστανται πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισμού, δεν θίγουν τις αρμοδιότητες της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά τις
φορολογικές διατάξεις, όπως ορίζονται από τις Συνθήκες.

12)

Η θέσπιση κριτηρίων για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες ενδέχεται

να ενθαρρύνει τους οικονομικούς φορείς που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό να
δημοσιεύουν και να δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους, σε οικειοθελή βάση, στοιχεία σχετικά με
τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες που ασκούν. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν
θα βοηθούν μόνο τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και άλλους σχετικούς
παράγοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές να προσδιορίζουν εύκολα τους οικονομικούς φορείς που
ασκούν περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, αλλά θα διευκολύνουν επίσης τους
εν λόγω οικονομικούς φορείς να αντλούν χρηματοδότηση για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες
δραστηριότητές τους.

13)

Η ενωσιακή ταξινόμηση των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων θα

καταστήσει εφικτή την ανάπτυξη μελλοντικών ενωσιακών πολιτικών που θα προάγουν τη βιώσιμη
χρηματοδότηση, περιλαμβανομένων ενωσιακών προτύπων για περιβαλλοντικά βιώσιμα
χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, τελικά, την καθιέρωση σημάτων με τα οποία θα αναγνωρίζεται
επίσημα η συμμόρφωση προς τα εν λόγω πρότυπα σε ολόκληρη την Ένωση, αποτελώντας
παράλληλα βάση για άλλα οικονομικά και κανονιστικά μέτρα. Οι ομοιόμορφες νομικές απαιτήσεις
για τον προσδιορισμό του βαθμού περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των επενδύσεων, με βάση
ομοιόμορφα κριτήρια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, είναι
απαραίτητες ως σημείο αναφοράς για τη μελλοντική ενωσιακή νομοθεσία που θα διευκολύνει τη
μετατόπιση των επενδύσεων προς περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
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14)

Στο πλαίσιο της επίτευξης των ΣΒΑ στην Ένωση, ορισμένες επιλογές πολιτικής, όπως η

δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, έχουν συνεισφέρει αποτελεσματικά
στη διοχέτευση ιδιωτικών επενδύσεων, παράλληλα με τις δημόσιες δαπάνες, σε βιώσιμες
επενδύσεις. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9
προσδιορίζει οριζόντιο στόχο επενδύσεων για το κλίμα ύψους 40% για έργα υποδομών και
καινοτομίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Στα κοινά κριτήρια
για τη βιωσιμότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού
αντικτύπου, θα μπορούσαν να στηριχθούν παρόμοιες μελλοντικές πρωτοβουλίες της Ένωσης για την
κινητοποίηση επενδύσεων που επιδιώκουν στόχους σχετιζόμενους με το κλίμα ή άλλους
περιβαλλοντικούς στόχους.

15)

Προκειμένου να αποτρέπεται ο κατακερματισμός της αγοράς και να μην θίγονται τα

συμφέροντα των καταναλωτών εξαιτίας των διαφορετικών εννοιών των περιβαλλοντικά βιώσιμων
οικονομικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει οι εθνικές απαιτήσεις προς τις οποίες θα οφείλουν να
συμμορφώνονται οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή οι εκδότες, όταν επιθυμούν
να διαθέσουν στο εμπόριο χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα ως «περιβαλλοντικά
βιώσιμα», να βασίζονται σε ομοιόμορφα κριτήρια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές
δραστηριότητες. Στους εν λόγω συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή εκδότες
συγκαταλέγονται συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές που διαθέτουν περιβαλλοντικά
βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες που εκδίδουν
περιβαλλοντικά βιώσιμα εταιρικά ομόλογα.

9

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2396 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017,
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση
της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών
βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΕ L 345 της
27.12.2017, σ. 34).
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16)

Προκειμένου να μην θίγονται τα συμφέροντα των καταναλωτών, οι διαχειριστές κεφαλαίων

και οι θεσμικοί επενδυτές που προσφέρουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα θα πρέπει να
δημοσιοποιούν τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίον τα κριτήρια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες
οικονομικές δραστηριότητες χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα πρέπει να δίνουν στους
επενδυτές τη δυνατότητα να κατανοούν το μερίδιο της επένδυσης που χρηματοδοτεί
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες ως ποσοστό επί του συνόλου των
οικονομικών δραστηριοτήτων και, συνεπώς, τον βαθμό περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της
επένδυσης. Όταν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν επενδύει σε οικονομική δραστηριότητα η οποία
συμβάλλει σε περιβαλλοντικό στόχο, οι προς δημοσιοποίηση πληροφορίες θα πρέπει να
προσδιορίζουν τον περιβαλλοντικό στόχο ή τους περιβαλλοντικούς στόχους στους οποίους
συμβάλλει η υποκείμενη επένδυση του χρηματοπιστωτικού προϊόντος, καθώς και τον τρόπο και τον
βαθμό στον οποίον οι υποκείμενες επενδύσεις του χρηματοπιστωτικού προϊόντος χρηματοδοτούν
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για
τα αντίστοιχα ποσοστά «ευνοϊκών» δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων μετάβασης. Η Επιτροπή
θα πρέπει να διευκρινίζει τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Οι
εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν στις εθνικές αρχές τη δυνατότητα να εξακριβώνουν
εύκολα τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση δημοσιοποίησης και να επιβάλλουν την υποχρέωση
αυτή σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Όταν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές
αγορές δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια για περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, θα πρέπει να
υποβάλλουν σχετική δήλωση.
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16 -α)Στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την υποβολή εκθέσεων μη
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, οι οποίες παρέχουν συμπλήρωμα σχετικά με την υποβολή
πληροφοριών που αφορούν το κλίμα (2019/C 209/01), συνιστάται στις μεγάλες επιχειρήσεις να
αναφέρουν ορισμένους βασικούς δείκτες επιδόσεων σχετικά με το κλίμα (ΒΔΕ) με βάση το πλαίσιο
που θεσπίζει ο παρών κανονισμός. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό κύκλου
εργασιών, κεφαλαιουχικών δαπανών ή λειτουργικών δαπανών τέτοιων μεγάλων μη
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, που συνδέονται με περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές
δραστηριότητες, και ΒΔΕ που είναι προσαρμοσμένοι για μεγάλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες
παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για εταιρείες των οποίων
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες συμβάλλουν σημαντικά σε οποιονδήποτε από τους περιβαλλοντικούς
στόχους που ορίζει ο παρών κανονισμός. Είναι σκόπιμο συνεπώς να απαιτείται η ετήσια
δημοσίευση αυτών των ΒΔΕ από τις εν λόγω μεγάλες εταιρείες καθώς και να προσδιοριστεί
περαιτέρω η απαίτηση αυτή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, ιδίως όσον αφορά τις μεγάλες
χρηματοπιστωτικές εταιρείες. Μολονότι θα ήταν δυσανάλογα επαχθές να επεκταθεί η απαίτηση
αυτή σε μικρότερες επιχειρήσεις, αυτές μπορούν να αποφασίσουν οικειοθελώς να δημοσιεύσουν τις
εν λόγω πληροφορίες.
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16α) Η υποχρέωση δημοσιοποίησης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό συμπληρώνει τους
κανόνες δημοσιοποίησης που κατοχυρώνονται με τον κανονισμό 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων
αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια
και να παρασχεθεί στους τελικούς επενδυτές αντικειμενικό σημείο σύγκρισης από τους
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές σχετικά με το μερίδιο των επενδύσεων που
χρηματοδοτούν περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, ο παρών κανονισμός
συμπληρώνει τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης όσον αφορά τους κανόνες για την προσυμβατική και
περιοδική διαφάνεια και τη διαφάνεια μέσω των ιστοτόπων που καθορίζονται στον κανονισμό
2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο
κανονισμός 2019/2088 περιλαμβάνει στις «αειφόρες επενδύσεις» επενδύσεις που επιδιώκουν
περιβαλλοντικούς στόχους οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε
«περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες» κατά την έννοια του παρόντος
κανονισμού.
Οι αειφόρες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, θα
πρέπει να πληρούν την απαίτηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» που διατυπώνεται στο άρθρο 2
παράγραφος 17) του κανονισμού 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η συνέπεια και η συγκρισιμότητα των
γνωστοποιήσεων αειφορίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με
τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους υφιστάμενους δείκτες βιωσιμότητας,
στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με την έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, τα
τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να βασίζονται στους δείκτες
αειφορίας του κανονισμού 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
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16ε) Όσον αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται από επιχειρήσεις που δεν
υποχρεούνται να δημοσιοποιούν πληροφορίες βάσει του παρόντος κανονισμού, θα υπάρχουν
ενδεχομένως εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές
δεν μπορούν δικαιολογημένα να αποκτήσουν τις σχετικές πληροφορίες για να διαπιστώσουν με
αξιοπιστία την ευθυγράμμιση προς τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου. Σε τέτοιες εξαιρετικές
περιπτώσεις, και μόνο για τις οικονομικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν μπορούν να
εξασφαλιστούν πλήρεις, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες, οι συμμετέχοντες στις
χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να προβαίνουν σε συμπληρωματικές αξιολογήσεις και
εκτιμήσεις βάσει πληροφοριών από άλλες πηγές. Οι εν λόγω αξιολογήσεις και εκτιμήσεις θα πρέπει
να αναπληρώνουν μόνο περιορισμένα και συγκεκριμένα τμήματα των ζητούμενων στοιχείων
δεδομένων και να καταλήγουν σε συνετά αποτελέσματα. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η σαφής
και μη παραπλανητική δημοσιοποίηση στους επενδυτές, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές
αγορές θα πρέπει να διευκρινίζουν σαφώς πού βασίζουν τα συμπεράσματά τους και τους λόγους
για τους οποίους έπρεπε να προβούν σε τέτοιες συμπληρωματικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις για
τους σκοπούς της δημοσιοποίησης στους τελικούς επενδυτές.

17) Προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση της υποχρέωσης δημοσιοποίησης, η
συγκεκριμένη υποχρέωση θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στην περίπτωση χρηματοπιστωτικών
προϊόντων που προσφέρονται ως προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος υπό την
ευρεία έννοια.

18)

Προκειμένου να προσδιορίζεται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα μιας οικονομικής

δραστηριότητας, θα πρέπει να καταρτιστεί εξαντλητικός κατάλογος περιβαλλοντικών στόχων. Οι
έξι περιβαλλοντικοί στόχοι θα πρέπει να είναι: ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, η
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των
θαλάσσιων πόρων, η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, η πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης
και η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
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18α) Προκειμένου μια οικονομική δραστηριότητα να προάγει τον στόχο του μετριασμού της
κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να συμβάλλει σημαντικά στη σταθεροποίηση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου είτε μέσω της αποφυγής ή μείωσής τους είτε μέσω της ενίσχυσης των
απορροφήσεων των αερίων του θερμοκηπίου. Η οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι
συνεπής προς τον μακροπρόθεσμο στόχο περί θερμοκρασίας της Συμφωνίας των Παρισίων. Αυτός ο
περιβαλλοντικός στόχος θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αποθήκευση CO2
σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

18αα)Προκειμένου μια οικονομική δραστηριότητα να προάγει τον στόχο της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή θα πρέπει να συμβάλλει σημαντικά ώστε να μειώνεται ή να προλαμβάνεται ο
αρνητικός αντίκτυπος σημερινών ή μελλοντικών κλιματικών συνθηκών είτε το ενδεχόμενο
πρόκλησης αρνητικού αντικτύπου στην ίδια τη δραστηριότητα ή σε ανθρώπους, φυσικούς πόρους
και περιουσιακά στοιχεία. Αυτός ο περιβαλλοντικός στόχος θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με
τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης και το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών
2015-2030.
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18β) Ο περιβαλλοντικός στόχος της βιώσιμης χρήσης και προστασίας των υδάτινων και των
θαλάσσιων πόρων θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης,
μεταξύ άλλων τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/201310 και τις οδηγίες 2000/60/ΕΚ11, 2006/7/ΕΚ12,
2006/118/ΕΚ13, 2008/56/ΕΚ14 και 2008/105/ΕΚ15 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τις οδηγίες 91/271/ΕΟΚ16, 91/676/ΕΟΚ17 και 98/83/ΕΚ18 του Συμβουλίου και την
απόφαση (ΕΕ) 2017/84819 της Επιτροπής και τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου
2007 με τίτλο «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση» και της 14ης Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των
υδατικών πόρων της Ευρώπης» και της 15ης Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «A Fitness check of EU
Freshwater policy» (Έλεγχος καταλληλότητας της ενωσιακής πολιτικής για τα γλυκά ύδατα) και
της 11ης Μαρτίου 2019 με τίτλο «Στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα
φάρμακα στο περιβάλλον».

10

11
12

13

14

15

16
17
18
19

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου
2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ)
αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της
28.12.2013, σ. 22).
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά
με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ (ΕΕ L
64 της 4.3.2006, σ. 37).
Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006,
σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (ΕΕ L 372 της
27.12.2006, σ. 19).
Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί
πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη
θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).
Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008,
σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την
τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ,
84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 84).
Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ
L 135 της 30.5.1991, σ. 40).
Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1-8).
Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32).
Απόφαση (ΕΕ) 2017/848 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2017, για τη θέσπιση κριτηρίων και μεθοδολογικών
προτύπων για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων καθώς και προδιαγραφών και
τυποποιημένων μεθόδων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, και για την κατάργηση της απόφασης
2010/477/ΕΕ (ΕΕ L 125 της 18.5.2017, σ. 43).
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18γ) Ο περιβαλλοντικός στόχος της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία θα πρέπει να ερμηνεύεται
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, των αποβλήτων και
των χημικών, μεταξύ άλλων τους κανονισμούς 1013/200620, 1907/200621 και 2019/102122 και τις οδηγίες
2008/98/ΕΚ23, 94/62/ΕΚ24, 2000/53/ΕΚ25, 2006/66/ΕΚ26, 2011/65/ΕΕ27, 2012/19/ΕΕ28, 2010/75/ΕΕ29, (ΕΕ)
2019/88330 και (ΕΕ) 2019/90431 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την οδηγία
1999/31/ΕΚ32 του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1357/201433 της Επιτροπής και τις αποφάσεις
2000/532/ΕΚ34 και 2014/955/ΕΕ35 της Επιτροπής και τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 2ας

Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου - Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική
οικονομία» και της 16ης Ιανουαρίου 2018 με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες
σε μια κυκλική οικονομία».

20
21

22
23
24
25
26

27

28
29

30

31

32
33

34

35

Κανονισμός (EK) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου
2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1-98).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου
2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων
(REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396
της 30.12.2006, σ. 1-850) με τροποποιήσεις.
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για
τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 45).
Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα
απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10).
Οδηγία 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34).
Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά
με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και
με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ (ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1).
Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για τον
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΕΕ L 174
της 1.7.2011, σ. 88-110).
Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38).
Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ.
17).
Οδηγία (EE) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά
με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 116).
Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με
τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (ΕΕ L 155 της 12.6.2019, σ. 119).
Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ
L 182 της 16.7.1999, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την αντικατάσταση του
παραρτήματος III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 365 της 19.12.2014, σ. 89).
Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση
καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της
απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΕ L 226
της 6.9.2000, σ. 3).
Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον
αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (EE L 370 της 30.12.2014, σ. 44).

14970/19 ADD 1

ΣΙΚ+ΘΛ+ΜΜ/γπ+νικ+ν
κ
ECOMP.1.B

LIMITE

16

EL

Μια οικονομική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στον στόχο της κυκλικής
οικονομίας με διάφορα μέσα, μεταξύ άλλων αυξάνοντας την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα
επισκευής, αναβάθμισης και επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων, μειώνοντας τη χρήση πόρων
μέσω του σχεδιασμού και της επιλογής υλικών, διευκολύνοντας τη μετασκευή, την
αποσυναρμολόγηση και την αποδόμηση στον κλάδο των κτιρίων και οικοδομών, ιδίως ώστε να
μειώνεται η χρήση και να προωθείται η επαναχρησιμοποίηση δομικών υλικών, και αναπτύσσοντας
επιχειρηματικά μοντέλα για τη διάθεση «προϊόντων ως υπηρεσίες» καθώς και κυκλικές αξιακές
αλυσίδες, με σκοπό τη διατήρηση στο έπακρο της χρηστικότητας και της αξίας των προϊόντων, των
συστατικών και των υλικών. Ομοίως, η μείωση της περιεκτικότητας των υλικών και των προϊόντων
σε επικίνδυνες ουσίες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της
αντικατάστασής τους με ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις, θα πρέπει τουλάχιστον να συνάδει με
τις εναρμονισμένες νομικές απαιτήσεις που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης. Μια οικονομική
δραστηριότητα μπορεί επίσης να συμβάλλει σημαντικά στον στόχο της κυκλικής οικονομίας
μειώνοντας τη δημιουργία αποβλήτων τροφίμων κατά την παραγωγή, την επεξεργασία, τη
μεταποίηση ή τη διανομή.
18δ) Ο περιβαλλοντικός στόχος της πρόληψης και του ελέγχου της ρύπανσης θα πρέπει να
ερμηνεύεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, μεταξύ άλλων τις οδηγίες
2000/60/EΚ, 2004/35/ΕΚ36, 2004/107/ΕΚ37, 2006/118/ΕΚ, 2008/50/ΕΚ38, 2008/105/ΕΚ,
2010/75/ΕΕ, 2016/802/ΕΕ39 και 2016/2284/ΕΕ40 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.

36

37

38
39
40

Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με
την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (ΕΕ L
143 της 30.4.2004, σ. 56).
Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004,
σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς
υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 3), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία
της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/1480 της 28ης Αυγούστου 2015 (ΕΕ L 226 της 29.8.2015, σ. 4).
Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1).
Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με
τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 58).
Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016,
σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ.
1).
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19) Ο περιβαλλοντικός στόχος της προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, μεταξύ
άλλων τους κανονισμούς 995/201041, 1143/201442 και 511/201443 και την οδηγία 2009/147/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, τις οδηγίες 91/67645 και 92/43/EEC46 του
Συμβουλίου και τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2003 με τίτλο «Η επιβολή της
δασικής νομοθεσίας, η διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)», της 3ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Η
ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με
ορίζοντα το 2020» και της 6ης Μαΐου 2013 με τίτλο «Πράσινη Υποδομή (ΠΥ) – Ενίσχυση του
φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης», της 26ης Φεβρουαρίου 2016 με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ
για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών» και της 23ης Ιουλίου 2019 με τίτλο
«Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του
πλανήτη» και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την
προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους47.

19αα)
Μια οικονομική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στον στόχο της
προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων με διάφορα μέσα,
μεταξύ άλλων με την προστασία, τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων και, επομένως, την ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων. Οι υπηρεσίες
αυτές κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες και συγκεκριμένα στις τροφοδοτικές υπηρεσίες, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται η παροχή τροφής και νερού· στις ρυθμιστικές, στις οποίες
περιλαμβάνεται ο έλεγχος των κλιματικών συνθηκών και των ασθενειών· στις υποστηρικτικές, στις
οποίες περιλαμβάνονται οι κύκλοι των θρεπτικών ουσιών και η παραγωγή οξυγόνου· και στις
πολιτιστικές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πνευματικές και ψυχαγωγικές παροχές.

41

42

43

44
45
46
47

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου
2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα
ξυλείας στην αγορά (ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου
2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L
317 της 4.11.2014, σ. 35).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 511/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου
2014, σχετικά με τα μέτρα συμμόρφωσης των χρηστών βάσει του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από
τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 59).
Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 020 της 26.1.2010, σ. 7).
Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1).
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την προστασία των ειδών άγριας
πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1-69).
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19α) Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η «βιώσιμη διαχείριση των δασών» θα πρέπει να
νοείται λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές και χρήσεις δασών και δασικών εκτάσεων που
συμβάλλουν στη βελτίωση της βιοποικιλότητας ή στην αναχαίτιση ή την πρόληψη της
υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, της αποψίλωσης και της απώλειας οικοτόπων· λαμβάνοντας
υπόψη τη διαχείριση και τη χρήση των δασών και των δασικών εκτάσεων με τρόπο και με ρυθμούς
που επιτρέπουν να διατηρείται η βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητά τους, η ικανότητα
αναγέννησής τους, η ζωτικότητά τους, καθώς και η ικανότητά τους να επιτελούν, τόσο στο παρόν
όσο και στο μέλλον, τις σχετικές οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες, σε τοπικό,
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να προκαλείται βλάβη σε άλλα οικοσυστήματα, όπως ορίζεται
στο «Ψήφισμα H1 – Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών στην
Ευρώπη», της Υπουργικής Διάσκεψης για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη (MCPFE) του
1993· και λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/841[2] τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
995/2010[3], την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001[4] και την δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και
τον δασικό τομέα48,

19β) Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η «ενεργειακή απόδοση» χρησιμοποιείται με ευρεία
έννοια και θα πρέπει να νοείται λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας 2012/27/ΕΕ49, της οδηγίας (ΕΕ) 2018/84450, καθώς και των
διατάξεων για τα προϊόντα που θεσπίζονται δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ51 και του
κανονισμού (ΕΕ) 2017/136952.

48
49

50

51

52

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών COM (2013) 659 final
Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την
ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των
οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (EE) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας
2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 210-230).
Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την
τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ
για την ενεργειακή απόδοση (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ.75-91).
Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη
θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την
ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10-35).
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017,
σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας
2010/30/ΕΕ (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1-23).
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20) Για κάθε περιβαλλοντικό στόχο θα πρέπει να θεσπιστούν ομοιόμορφα κριτήρια βάσει των
οποίων να προσδιορίζεται εάν οι οικονομικές δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά στην
επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Ένα στοιχείο των ομοιόμορφων κριτηρίων θα πρέπει να είναι
η προϋπόθεση να αποφεύγεται η σημαντική επιβάρυνση οποιουδήποτε από τους περιβαλλοντικούς
στόχους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τούτο προκειμένου να αποφεύγεται το φαινόμενο
επενδύσεις να θεωρούνται περιβαλλοντικά βιώσιμες παρ’ όλο που οι οικονομικές δραστηριότητες
που ευνοούνται από τις εν λόγω επενδύσεις είναι επιζήμιες για το περιβάλλον σε βαθμό που
υπερτερεί της συμβολής τους σε έναν περιβαλλοντικό στόχο. Τα κριτήρια θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τον κύκλο ζωής των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από την εν λόγω οικονομική
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων από τις υφιστάμενες αξιολογήσεις του κύκλου
ζωής, ιδίως εξετάζοντας την παραγωγή, τη χρήση και τον κύκλο ζωής τους, επιπροσθέτως των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ίδιας της οικονομικής δραστηριότητας.

21)

Με βάση την κοινή δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της

Επιτροπής να εφαρμόζουν τις αρχές που κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων για την υποστήριξη της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, καθώς και με
βάση τη σημασία των διεθνών ελάχιστων ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων και προτύπων,
θα πρέπει οι οικονομικές δραστηριότητες να συμμορφώνονται προς ελάχιστες διασφαλίσεις
προκειμένου να χαρακτηριστούν ως περιβαλλοντικά βιώσιμες. Για τον λόγο αυτό, οι οικονομικές
δραστηριότητες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες μόνον εφόσον
διενεργούνται σε ευθυγράμμιση προς τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις και προς τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της δήλωσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας («ΔΟΕ»)
σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία, των οκτώ βασικών συμβάσεων της
ΔΟΕ και του Διεθνούς Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ
καθορίζουν τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα που θα πρέπει να σέβονται οι εταιρείες.
Αρκετά από τα εν λόγω διεθνή πρότυπα κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως η απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής
εργασίας και η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων. Οι ελάχιστες αυτές διασφαλίσεις δεν θίγουν
την εφαρμογή αυστηρότερων απαιτήσεων σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια και
την κοινωνική βιωσιμότητα που κατά περίπτωση καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο.
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Κατά την εφαρμογή αυτών των ελάχιστων διασφαλίσεων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν την
απαίτηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» κατά την έννοια του κανονισμού 2019/2088 περί
γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων τα οποία διευκρινίζουν περαιτέρω αυτή
την αρχή.

21α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού
2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ο
παρών κανονισμός θα πρέπει να τροποποιήσει τον κανονισμό 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων
αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ώστε να εισαγάγει ρυθμιστικά τεχνικά
πρότυπα που καταρτίστηκαν από κοινού από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές για να
διευκρινιστούν περαιτέρω οι λεπτομέρειες της παρουσίασης και του περιεχομένου των
πληροφοριών όσον αφορά την αρχή «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά». Τα ρυθμιστικά τεχνικά
πρότυπα θα πρέπει να συνάδουν με το περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες και την παρουσίαση των
δεικτών όσον αφορά τις δυσμενείς επιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 του
άρθρου 4. Θα πρέπει επίσης να συνάδουν με τις αρχές που κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις, τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
συμπεριλαμβανομένων της δήλωσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας («ΔΟΕ») σχετικά με τις
θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία, των οκτώ βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ και του
Διεθνούς Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Για τους σκοπούς του άρθρου 16γ του παρόντος κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
(«ΕΑΤ»), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων («EIOPA») και η
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ESMA») (συλλογικά γνωστές ως Ευρωπαϊκές
Εποπτικές Αρχές, οι «ΕΕΑ»), που ιδρύθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντίστοιχα, θα πρέπει, μέσω της Μικτής
Επιτροπής, να καταρτίσουν σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να συμπληρώσουν τα
άρθρα 2, 8, 9 και 11 του κανονισμού 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
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22)

Δεδομένων των ειδικών τεχνικών λεπτομερειών που είναι αναγκαίες για να εκτιμηθούν οι

περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας οικονομικής δραστηριότητας και δεδομένης της ραγδαία μεταβαλλόμενης
φύσης τόσο της επιστήμης όσο και της τεχνολογίας, θα πρέπει τα κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων
οικονομικών δραστηριοτήτων να προσαρμόζονται τακτικά σε αυτές τις μεταβολές. Προκειμένου τα κριτήρια
να διατηρούνται επίκαιρα, με βάση τα επιστημονικά στοιχεία και τις πληροφορίες που προέρχονται από
εμπειρογνώμονες και συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, οι προϋποθέσεις της σημαντικής συμβολής και της μη
πρόκλησης σημαντικής επιβάρυνσης που ισχύουν για τις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να
διευκρινιστούν αναλυτικότερα και να επικαιροποιούνται σε τακτική βάση. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή
θα πρέπει να θεσπίσει αναλυτικά και βαθμονομημένα τεχνικά κριτήρια ελέγχου για τις διάφορες οικονομικές
δραστηριότητες, βάσει των τεχνικών πληροφοριών που θα συνεισφέρει μια πολυσυλλεκτική πλατφόρμα για
τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

23)

Ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αν αυτός μειωθεί,

μπορεί να επιτευχθεί σημαντική συμβολή στην επίτευξη ενός ή περισσότερων περιβαλλοντικών στόχων. Για
τις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν τεχνικά κριτήρια ελέγχου τα
οποία θα απαιτούν σημαντική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον
μέσο όρο της βιομηχανίας, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τα περιβαλλοντικά επιβλαβή φαινόμενα
εγκλωβισμού, συμπεριλαμβανομένου του εγκλωβισμού σε διαδικασίες υψηλής έντασης άνθρακα, κατά τη
διάρκεια της οικονομικής ζωής της χρηματοδοτούμενης οικονομικής δραστηριότητας. Τα εν λόγω κριτήρια
θα πρέπει να εξετάζουν επίσης τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο μιας συγκεκριμένης οικονομικής
δραστηριότητας.

24)

Μια οικονομική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμη αν επιβαρύνει το

περιβάλλον περισσότερο από ό,τι το ωφελεί. Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να προσδιορίζουν τις
ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να μην επιβαρύνονται σημαντικά άλλοι στόχοι,
μεταξύ άλλων με βάση τυχόν ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί δυνάμει του δικαίου της Ένωσης.
Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει να
διασφαλίζει ότι τα εν λόγω κριτήρια βασίζονται στα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, καταρτίζονται
λαμβανομένων υπόψη εκτιμήσεων αναφορικά με τον κύκλο ζωής, συμπεριλαμβανομένων υφιστάμενων
αξιολογήσεων του κύκλου ζωής, και επικαιροποιούνται τακτικά. Όταν η επιστημονική αξιολόγηση δεν
καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό του κινδύνου με επαρκή βεβαιότητα, τότε θα πρέπει να ισχύει η αρχή της
προφύλαξης, σύμφωνα με το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ.
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24α) Κατά τον καθορισμό των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για τον στόχο του μετριασμού της
κλιματικής αλλαγής, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να παρέχει κίνητρα για τη
συνεχιζόμενη και αναγκαία μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία σύμφωνα με το
άρθρο 6 παράγραφος 1α. Εκτός από τη χρήση κλιματικά ουδέτερης ενέργειας και από περισσότερες
επενδύσεις σε οικονομικές δραστηριότητες και τομείς που είναι ήδη χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
η μετάβαση απαιτεί σημαντικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε άλλες
οικονομικές δραστηριότητες και τομείς για τους οποίους δεν υπάρχουν τεχνολογικά και οικονομικά
εφικτές εναλλακτικές λύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Αυτές οι οικονομικές
δραστηριότητες θα θεωρείται ότι συμβάλλουν σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,
εάν οι εκπομπές τους αερίων του θερμοκηπίου είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο του
κλάδου ή της βιομηχανίας, δεν παρεμποδίζουν την εξέλιξη και την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και δεν οδηγούν σε εγκλωβισμό σε περιουσιακά στοιχεία μη
συμβατά με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής ζωής
των στοιχείων αυτών. Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου για τις δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω μεταβατικές δραστηριότητες διαγράφουν αξιόπιστη πορεία προς την
κατεύθυνση της κλιματικής ουδετερότητας. Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να
προσαρμόζονται αναλόγως ανά τακτά διαστήματα.

24β) Μια οικονομική δραστηριότητα θα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά σε έναν ή
περισσότερους από τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, όταν
διαμορφώνει με άμεσο τρόπο ευνοϊκές συνθήκες ώστε άλλες δραστηριότητες να μπορούν να
συμβάλλουν σημαντικά σε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους στόχους. Για τον σκοπό αυτό, η
ευνοϊκή δραστηριότητα δεν θα πρέπει να οδηγεί σε εγκλωβισμό σε περιουσιακά στοιχεία που
υπονομεύουν τους μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς στόχους, λαμβανομένης υπόψη της
οικονομικής ζωής των στοιχείων αυτών, και θα πρέπει να έχει σημαντικό θετικό περιβαλλοντικό
αντίκτυπο βάσει εκτιμήσεων αναφορικά με τον κύκλο ζωής.
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25)

Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα

πρέπει να λαμβάνει υπόψη το συναφές ενωσιακό δίκαιο, περιλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53, του συστήματος οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της ΕΕ54, των κριτηρίων για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις
της ΕΕ55 και των εν εξελίξει εργασιών αναφορικά με τους κανόνες για το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών56. Προς αποφυγή περιττών ασυνεπειών προς τις
ταξινομήσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων που ήδη υφίστανται για άλλους σκοπούς,
η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις στατιστικές ταξινομήσεις που σχετίζονται με
τον τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, συγκεκριμένα την ταξινόμηση των
δραστηριοτήτων και δαπανών περιβαλλοντικής προστασίας (CEPA) και την ταξινόμηση των
δραστηριοτήτων διαχείρισης των πόρων (CReMA)57. Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση των
τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους υφιστάμενους
περιβαλλοντικούς δείκτες και πλαίσια υποβολής εκθέσεων, που έχουν αναπτυχθεί, μεταξύ άλλων,
από την Επιτροπή, τον ΕΟΧ και τα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα, όπως αυτά που έχουν αναπτυχθεί,
μεταξύ άλλων, από τον ΟΟΣΑ.

53
54

55

56

57

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009,
σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων
της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1).
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Οι δημόσιες συμβάσεις στην υπηρεσία του
περιβάλλοντος SEC(2008) 2124 SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 COM(2008)0400.
2013/179/ΕΕ: Σύσταση της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη χρήση κοινών μεθόδων για τη
μέτρηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των
οργανισμών (ΕΕ L 124 της 4.5.2013, σ. 1).
Παραρτήματα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 538/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2011 σχετικά με
τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ.113).
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26)

Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα

πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα των υποδομών, καθώς και τους
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς εξωτερικούς παράγοντες στο πλαίσιο ανάλυσης
κόστους-οφέλους. Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τη συναφή
νομοθεσία και πρότυπα της Ένωσης, περιλαμβανομένων της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58, της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου59, της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60,
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου61, της οδηγίας
2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου62, καθώς και την τρέχουσα
μεθοδολογία και τις εργασίες διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό, τα τεχνικά
κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να προάγουν το κατάλληλο πλαίσιο διακυβέρνησης και να
ενσωματώνουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες,
όπως αναφέρεται στις υποστηριζόμενες από τον ΟΗΕ αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις,63 σε όλα
τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου.
27)

Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συναφείς οικονομικές

δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τομέα μπορούν να χαρακτηρίζονται ως
περιβαλλοντικά βιώσιμες και ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, εφόσον συμβάλλουν ισότιμα στην
επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους περιβαλλοντικούς στόχους που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισμό. Η δυνητική ικανότητα συμβολής στην επίτευξη των εν λόγω περιβαλλοντικών
στόχων μπορεί να ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που πρέπει να αποτυπώνεται στα
κριτήρια. Εντούτοις, στο πλαίσιο εκάστου τομέα, τα εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να
λειτουργούν αδίκως εις βάρος ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων έναντι άλλων αν οι πρώτες
συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες.

58

59

60
61

62

63

Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά
με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197
της 21.7.2001, σ. 30).
Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26
της 28.1.2012, σ. 1).
Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014,
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014,
σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014,
σ. 65).
Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014,
σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των
μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94
της 28.3.2014, σ. 243).
https://www.unpri.org/download?ac=1534.
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28)

Κατά τη θέσπιση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες,

η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσο η θέσπιση των εν λόγω κριτηρίων θα επέφερε
αύξηση των μη αξιοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων ή θα οδηγούσε σε μη συνεκτικά κίνητρα ή
θα είχε οποιονδήποτε άλλο αρνητικό αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
29)

Προκειμένου να αποφεύγεται το υπερβολικά επαχθές κόστος συμμόρφωσης για τους

οικονομικούς φορείς, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει τεχνικά κριτήρια ελέγχου τα οποία
παρέχουν επαρκή νομική σαφήνεια, είναι εφικτά, εύκολα στην εφαρμογή και τα οποία καθιστούν
δυνατό τον έλεγχο της συμμόρφωσης με εύλογο κόστος, αποφεύγοντας τον περιττό διοικητικό
φόρτο. Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα μπορούσαν να απαιτούν αξιολόγηση του κύκλου ζωής,
όταν αυτό είναι επαρκώς εφικτό και αναγκαίο.

30)

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις διοχετεύονται σε οικονομικές

δραστηριότητες που έχουν τον μέγιστο θετικό αντίκτυπο στους περιβαλλοντικούς στόχους,
η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη θέσπιση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για τις
οικονομικές δραστηριότητες που δυνητικά συμβάλλουν περισσότερο στην επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων.

31)

Θα πρέπει να καθοριστούν κατάλληλα τεχνικά κριτήρια ελέγχου για τον τομέα των

μεταφορών, περιλαμβανομένων των κινητών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών, περιλαμβανομένης της διεθνούς ναυτιλίας,
αντιπροσωπεύει σχεδόν το 26% του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση.
Όπως αναφέρεται στο σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης64, στον τομέα
των μεταφορών αντιστοιχεί περίπου το 30% των επιπρόσθετων ετήσιων επενδυτικών αναγκών για
τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ένωση, περιλαμβανομένης της αύξησης της ηλεκτροκίνησης ή της
μετάβασης σε πιο καθαρά μέσα μεταφοράς με προαγωγή της αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των
μεταφορών και της διαχείρισης της κυκλοφορίας.

64

COM(2018) 97 final.
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32)

Κατά την ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή

να διενεργεί τις κατάλληλες διαβουλεύσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη βελτίωση της
νομοθεσίας. Στη διαδικασία καθορισμού και επικαιροποίησης των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα
πρέπει να συμμετέχουν τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και η διαδικασία αυτή θα πρέπει να
βασίζεται στις συμβουλές εμπειρογνωμόνων με τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους συναφείς
τομείς. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τη
βιώσιμη χρηματοδότηση, η οποία θα πρέπει να συγκροτείται από εμπειρογνώμονες που
εκπροσωπούν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Στους εκπροσώπους του δημόσιου
τομέα θα πρέπει να περιλαμβάνονται εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Περιβάλλοντος, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους εμπειρογνώμονες του
ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να περιλαμβάνονται παράγοντες των χρηματοπιστωτικών και μη
χρηματοπιστωτικών αγορών και των επιχειρηματικών τομέων, που εκπροσωπούν τους σχετικούς
κλάδους, καθώς και όσοι διαθέτουν εμπειρογνωσία στον τομέα της λογιστικής και της υποβολής
εκθέσεων. Στην πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται εμπειρογνώμονες που
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων και με εμπειρογνωσία σε περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και εργασιακά θέματα καθώς και στο πεδίο της διακυβέρνησης. Οι συμμετέχοντες στις
χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ενημερώνουν την Επιτροπή αν θεωρούν
ότι μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν πληροί τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου ή, για την οποία
δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη τέτοια κριτήρια, θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμη, ώστε
να βοηθούν την Επιτροπή να αξιολογεί τη σκοπιμότητα της συμπλήρωσης ή επικαιροποίησης των
τεχνικών κριτηρίων ελέγχου.

(32α) Η πλατφόρμα θα πρέπει να συγκροτείται σύμφωνα με τους ισχύοντες οριζόντιους κανόνες
για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, μεταξύ άλλων
όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής, η οποία θα πρέπει να αποσκοπεί στην εξασφάλιση υψηλού
επιπέδου εμπειρογνωσίας, γεωγραφικής ισορροπίας και ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων,
καθώς και σε ισορροπημένη εκπροσώπηση της σχετικής τεχνογνωσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα
ειδικά καθήκοντα της πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, η Επιτροπή θα
πρέπει, σύμφωνα με τους οριζόντιους κανόνες, να διενεργεί αξιολόγηση που να καθορίζει αν
υπάρχουν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την
αντιμετώπιση της σύγκρουσης.
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(32αα) Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη,
την ανάλυση και την επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, περιλαμβανομένου του
δυνητικού αντικτύπου τους στην αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων που, μέχρι την έγκριση των
τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, θεωρούνταν περιβαλλοντικά βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία βάσει των
υφιστάμενων πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να συμβουλεύει την Επιτροπή
σχετικά με το κατά πόσον τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα για περαιτέρω χρήσεις σε
μελλοντικές πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των βιώσιμων
επενδύσεων και σχετικά με τον πιθανό ρόλο των λογιστικών προτύπων βιωσιμότητας και των
προτύπων βιωσιμότητας όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων κατά την εφαρμογή των τεχνικών
κριτηρίων ελέγχου. Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την
ανάπτυξη περαιτέρω μέτρων για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των
δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της αποφυγής περιττού διοικητικού φόρτου, της
αντιμετώπισης άλλων στόχων βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών στόχων, και
της λειτουργίας των ελάχιστων διασφαλίσεων και της ενδεχόμενης ανάγκης συμπλήρωσής τους.

(32ααα) Η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει την υφιστάμενη ομάδα εμπειρογνωμόνων των
κρατών μελών για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και να της χορηγήσει επίσημο καθεστώς.
Τα καθήκοντα της εν λόγω ομάδας εμπειρογνωμόνων θα συνίστανται, μεταξύ άλλων, στην παροχή
συμβουλών στην Επιτροπή σχετικά με την καταλληλότητα των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και
την προσέγγιση της πλατφόρμας σε σχέση με την ανάπτυξη των εν λόγω κριτηρίων. Για τον σκοπό
αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει τα κράτη μέλη με τακτικές συνεδριάσεις της ομάδας
εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών.
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33) Προκειμένου να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, και
ιδίως να καθοριστούν και να επικαιροποιούνται αναλυτικά και βαθμονομημένα τεχνικά κριτήρια
ελέγχου για διάφορες οικονομικές δραστηριότητες ως προς το τι συνιστά σημαντική συμβολή και
σημαντική επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς στόχους, η Επιτροπή θα πρέπει να
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς
την υποχρέωση δημοσιοποίησης του άρθρου 4 δέλτα παράγραφος 3 και του άρθρου 16γ, και τα
τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 2,
στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 9 παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στο άρθρο
11 παράγραφος 2. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές
της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, όπως
μέσω της πλατφόρμας και της ομάδας εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, και οι διαβουλεύσεις
αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη
βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων.

(33α) Ο παρών κανονισμός συμπληρώνει τις απαιτήσεις ως προς τη γνωστοποίηση που
προβλέπονται στον κανονισμό 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Για να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική παρακολούθηση
της συμμόρφωσης των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές με τον παρόντα κανονισμό,
τα κράτη μέλη θα πρέπει να βασίζονται στις αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με τον
κανονισμό 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών. Επιπλέον, για την επιβολή συμμόρφωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν
κανόνες για τα μέτρα και τις κυρώσεις, που θα έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό
χαρακτήρα. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές, η ESMA, η ΕΑΤ και η EIOPA θα πρέπει να ασκούν τις
εξουσίες παρέμβασης για τα προϊόντα που καθορίζονται στο PEPP, τα PRIIP και τον κανονισμό
MIFIR επίσης όσον αφορά τις πρακτικές καταχρηστικών πωλήσεων ή τις παραπλανητικές
γνωστοποιήσεις των σχετικών με τη βιωσιμότητα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων πληροφόρησης που ορίζονται στον κανονισμό για την ταξινόμηση.
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(33β) Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και βιώσιμη οργάνωση των πρακτικών για
τις εργασίες και τις συνεδριάσεις τόσο της πλατφόρμας όσο και της ομάδας εμπειρογνωμόνων των
κρατών μελών και για να καταστεί δυνατή η ευρεία συμμετοχή και αποτελεσματική αλληλεπίδραση
μεταξύ των ομάδων, των επιμέρους ομάδων τους, της Επιτροπής και των ενδιαφερομένων μερών,
θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης βελτιωμένων εικονικών και ψηφιακών μέσων,
όπου αρμόζει.

34)

Προκειμένου να δοθεί αρκετός χρόνος στους συναφείς παράγοντες ώστε να εξοικειωθούν με

τα κριτήρια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισμό και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή τους, οι υποχρεώσεις που ορίζει
ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή, για κάθε περιβαλλοντικό στόχο, 12 μήνες
μετά την έγκριση των συναφών τεχνικών κριτηρίων ελέγχου.

35)

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά προκειμένου να

αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία:
i) η πρόοδος σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ανάπτυξη
τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες·
ii) η ενδεχόμενη αναγκαιότητα αναθεώρησης και συμπλήρωσης των κριτηρίων που ορίζονται
στον παρόντα κανονισμό, βάσει των οποίων μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται
περιβαλλοντικά βιώσιμη·
iii) η αποτελεσματικότητα της ταξινομίας στη διοχέτευση ιδιωτικών επενδύσεων σε βιώσιμες
δραστηριότητες και ιδίως όσον αφορά τις ροές κεφαλαίων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλες
νομικές οντότητες· και
iv) η περαιτέρω ανάπτυξη της τρέχουσας ταξινομίας και η επέκταση του πεδίου εφαρμογής
της πέραν των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να
καλυφθούν δραστηριότητες που βλάπτουν σημαντικά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, καθώς
και άλλοι στόχοι βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών στόχων.
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36)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά

από τα κράτη μέλη, αλλά δύνανται να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω της ανάγκης
για την καθιέρωση ομοιόμορφων κριτηρίων σε επίπεδο Ένωσης για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες
οικονομικές δραστηριότητες, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την
επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I
Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια με τα οποία προσδιορίζεται αν μια οικονομική

δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μιας επένδυσης.
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2.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α. στα μέτρα που θεσπίζουν τα κράτη μέλη ή η Ένωση τα οποία επιβάλλουν απαιτήσεις στους
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή στους εκδότες όσον αφορά χρηματοπιστωτικά
προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία διατίθενται ως περιβαλλοντικά βιώσιμα·
β. σε συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι διαθέτουν χρηματοπιστωτικά
προϊόντα·
γ. σε επιχειρήσεις που υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικής
κατάστασης ή ενοποιημένης μη χρηματοοικονομικής κατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 19α ή 29α
της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«περιβαλλοντικά βιώσιμη επένδυση»: επένδυση που χρηματοδοτεί μία ή περισσότερες

οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά βιώσιμες, δυνάμει του
παρόντος κανονισμού·
β)

«συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές»: συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές

αγορές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και στο άρθρο 16 του κανονισμού 2019/2088
περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·
γ)

«χρηματοπιστωτικό προϊόν»: χρηματοπιστωτικό προϊόν όπως ορίζεται στο άρθρο 2

παράγραφος 12 του κανονισμού 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·
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γα)

«εκδότης»: εκδότης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου65·
δ)

«μετριασμός της κλιματικής αλλαγής»: η διαδικασία συγκράτησης της αύξησης της μέσης

θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2 °C και καταβολής προσπαθειών για τον
περιορισμό της σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, κατά τα προβλεπόμενα στη
Συμφωνία των Παρισίων·
ε)

«προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»: η διαδικασία προσαρμογής στην πραγματική και

αναμενόμενη κλιματική αλλαγή και στις επιπτώσεις της·
στ)

«αέριο του θερμοκηπίου»: αέριο του θερμοκηπίου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου66·
στα) «ιεράρχηση των αποβλήτων»: η ιεράρχηση των αποβλήτων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της
οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου67·
ζ)

«κυκλική οικονομία»: η διατήρηση της αξίας προϊόντων, υλικών και άλλων πόρων στην

οικονομία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την ενίσχυση της αποτελεσματικής
χρήσης τους στην παραγωγή και κατανάλωση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον περιβαλλοντικό
αντίκτυπο της χρήσης αυτής, και με την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και της αποδέσμευσης
επικίνδυνων ουσιών σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής της
ιεράρχησης των αποβλήτων·
ζα)

«ρύποι»: ουσίες, κραδασμοί, θερμότητα, θόρυβος, φως ή προσμείξεις που βρίσκονται στην

ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το έδαφος που ενδέχεται να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία ή το
περιβάλλον, να οδηγήσουν σε υποβάθμιση υλικών αγαθών, να παραβλάψουν ή να εμποδίσουν τις
λειτουργίες αναψυχής και άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος·

65

66

67

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017,
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή
κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της
οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων
πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της
απόφασης 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13).
Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα
απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
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ζβ)

«έδαφος»: το ανώτερο στρώμα του στερεού φλοιού της Γης, μεταξύ του γεωλογικού

υποβάθρου και της επιφάνειας, που αποτελείται από ανόργανα και οργανικά συστατικά, νερό, αέρα
και έμβιους οργανισμούς·
η)

«ρύπανση»:
i)

η άμεση ή έμμεση εισαγωγή ρύπων στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το έδαφος ως

αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας·
ii)

στο πλαίσιο του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η ρύπανση όπως ορίζεται στο άρθρο 3

παράγραφος 8 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου68·
iii)

στο πλαίσιο του υδάτινου περιβάλλοντος, η ρύπανση όπως ορίζεται στο άρθρο 2

παράγραφος 33 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου69·
ηα) «οικοσύστημα»: δυναμικό συγκρότημα κοινοτήτων φυτών, ζώων και μικροοργανισμών και
του αβιοτικού περιβάλλοντός τους που αλληλεπιδρούν ως λειτουργική μονάδα·
ηβ)

«υπηρεσίες οικοσυστημάτων»: οι άμεσες και έμμεσες συνεισφορές των οικοσυστημάτων στα

οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και άλλα οφέλη που αποκομίζει ο άνθρωπος από τα
οικοσυστήματα·
ηγ)

«βιοποικιλότητα»: η ποικιλομορφία των ζώντων οργανισμών από όλες τις πηγές στις οποίες

συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα χερσαία, τα θαλάσσια και άλλα υδάτινα οικοσυστήματα και
τα οικολογικά συμπλέγματα των οποίων αποτελούν τμήμα· στον ορισμό αυτόν συμπεριλαμβάνεται
η ποικιλομορφία εντός και μεταξύ των ειδών και η ποικιλομορφία των οικοσυστημάτων·
θ)

«η καλή κατάσταση ενός οικοσυστήματος»: το οικοσύστημα που είναι σε καλή φυσική,

χημική και βιολογική κατάσταση ή έχει καλή φυσική, χημική και βιολογική ποιότητα και που
διαθέτει ικανότητα αυτοαναπαραγωγής ή αυτοαποκατάστασης της ισορροπίας, εφόσον δεν θίγονται
η σύνθεση των ειδών, η δομή των οικοσυστημάτων και οι οικολογικές λειτουργίες·

68

69

Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί
πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη
θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19-40).
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα)
(ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73).
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ι)

«ενεργειακή απόδοση»: η αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας σε όλα τα στάδια της

ενεργειακής αλυσίδας από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση·
ια)

«καλή περιβαλλοντική κατάσταση»: η καλή περιβαλλοντική κατάσταση όπως ορίζεται στο

άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2008/56/EΚ, όπως προσδιορίζεται βάσει των χαρακτηριστικών
ποιοτικής περιγραφής που προβλέπονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και όπως
διευκρινίζεται περαιτέρω στην απόφαση (ΕΕ) 2017/848 της Επιτροπής·
ιαα) «καλή κατάσταση»: καλή χημική κατάσταση και καλή οικολογική κατάσταση στην περίπτωση
των επιφανειακών υδάτων, και καλή χημική και καλή ποσοτική κατάσταση στην περίπτωση των
υπόγειων υδάτων, όπως έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα V της οδηγίας 2000/60/EΚ
και με τις οδηγίες 2008/105/ΕΚ και 2006/118/ΕΚ·
ιαβ) «καλό οικολογικό δυναμικό»: η κατάσταση ενός ιδιαίτερα τροποποιημένου ή τεχνητού
υδατικού συστήματος, το οποίο ταξινομείται κατ’ αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με το Παράρτημα V
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·
ιβ)

«θαλάσσια ύδατα»: τα θαλάσσια ύδατα όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της

οδηγίας 2008/56/ΕΚ·
ιγ)

«επιφανειακά ύδατα»: τα επιφανειακά ύδατα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 της

οδηγίας 2000/60/ΕΚ70·
ιγα) «υπόγεια ύδατα»: τα υπόγεια ύδατα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ71·
ιε)

«αρμόδια αρχή»: εθνική αρχή που ορίζεται από κράτος μέλος για την εποπτεία των

συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωσή τους με τις
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

70
71

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

14970/19 ADD 1

ΣΙΚ+ΘΛ+ΜΜ/γπ+νικ+ν
κ
ECOMP.1.B

LIMITE

35

EL

Κεφάλαιο II
Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες

Άρθρο 3
Κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων

Προκειμένου να προσδιορίζεται ο βαθμός περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μιας επένδυσης, μια
οικονομική δραστηριότητα θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμη όταν συμμορφώνεται με το σύνολο
των εξής κριτηρίων:

α)

συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους περιβαλλοντικούς
στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 11α·

β)

σύμφωνα με το άρθρο 12, δεν επιβαρύνει σημαντικά κανέναν από τους περιβαλλοντικούς
στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 5·

γ)

ασκείται σύμφωνα με τις ελάχιστες διασφαλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13·

δ)

συμμορφώνεται προς τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που προσδιορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με
το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9
παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2.
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Άρθρο 4
Χρήση κριτηρίων των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων σε δημόσια μέτρα,
πρότυπα και σήματα

Τα κράτη μέλη και η Ένωση εφαρμόζουν τα κριτήρια για τον προσδιορισμό περιβαλλοντικά
βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 3, για τους σκοπούς
οποιωνδήποτε μέτρων προβλέπουν απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές
αγορές ή τους εκδότες αναφορικά με χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία
διατίθενται ως «περιβαλλοντικά βιώσιμα».

Άρθρο 4α
Διαφάνεια των περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων σε προσυμβατικές γνωστοποιήσεις και
περιοδικές εκθέσεις

Όταν χρηματοπιστωτικό προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1, 2 και 3 του
κανονισμού περί γνωστοποιήσεων επενδύει σε οικονομική δραστηριότητα που συμβάλλει σε
περιβαλλοντικό στόχο κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 17 του εν λόγω κανονισμού,
οι πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και με
άρθρο 11 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) τις πληροφορίες σχετικά με τον περιβαλλοντικό στόχο ή τους περιβαλλοντικούς στόχους στους
οποίους συμβάλλει η υποκείμενη επένδυση του χρηματοπιστωτικού προϊόντος, όπως ορίζεται στο
άρθρο 5·
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β) περιγραφή του τρόπου και του βαθμού στον οποίο οι υποκείμενες επενδύσεις του
χρηματοπιστωτικού προϊόντος επενδύονται σε περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές
δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3.
Η περιγραφή που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου προσδιορίζει το μερίδιο των
επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων
λεπτομερειών σχετικά με τα αντίστοιχα ποσοστά ευνοϊκών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων
μετάβασης, ως ποσοστό επί του συνόλου των επενδύσεων που έχουν επιλεγεί για το
χρηματοπιστωτικό προϊόν.

Άρθρο 4β
Διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που προωθούν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
σε προσυμβατικές γνωστοποιήσεις και περιοδικές εκθέσεις

Όταν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού
περί γνωστοποιήσεων προωθεί περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το
άρθρο 4α.
Οι πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και με το
άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων συνοδεύονται από την ακόλουθη
δήλωση:
«Η απαίτηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά » εφαρμόζεται μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις του
προϊόντος, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις.
Οι υποκείμενες επενδύσεις του εναπομένοντος τμήματος του εν λόγω χρηματοπιστωτικού προϊόντος
δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις.»
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Άρθρο 4γ
Διαφάνεια άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε προσυμβατικές γνωστοποιήσεις και περιοδικές
εκθέσεις

Όταν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν δεν υπόκειται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και στο άρθρο 9
παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων, οι πληροφορίες που πρέπει να
γνωστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της τομεακής νομοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 6
παράγραφος 3 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού συνοδεύονται από την
ακόλουθη δήλωση:
«Οι υποκείμενες επενδύσεις του εν λόγω χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα
κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις.»

Άρθρο 4 δέλτα
Διαφάνεια μη οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων
1. Κάθε επιχείρηση που υπόκειται στην υποχρέωση δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 19α ή με το άρθρο 29α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ περιλαμβάνει
στη μη χρηματοοικονομική κατάσταση της ή στην ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση
πληροφορίες για τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο οι δραστηριότητες της επιχείρησης
συνδέονται με περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο
άρθρο 3 και στο άρθρο 5.
2. Ειδικότερα, οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν τα ακόλουθα:
α) το ποσοστό του κύκλου εργασιών τους από προϊόντα ή υπηρεσίες που συνδέονται με
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 και το
άρθρο 5· και
β) το ποσοστό των συνολικών επενδύσεών τους (κεφαλαιουχικές δαπάνες) και/ή δαπανών
(λειτουργικές δαπάνες) που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία ή διαδικασίες που συνδέονται με
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 και το
άρθρο 5.
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3. Εάν μια επιχείρηση δημοσιεύει μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 19α
ή με το άρθρο 29α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σε χωριστή έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 19α
παράγραφος 4 και το άρθρο 29α παράγραφος 4 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, οι πληροφορίες που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 δημοσιεύονται στην εν λόγω χωριστή
έκθεση.
4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 για να συμπληρώσει τις
παραγράφους 1 και 2 προκειμένου να διευκρινίσει την εφαρμογή των εν λόγω παραγράφων,
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες τόσο των χρηματοπιστωτικών όσο και των μη
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, καθώς και τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που ορίζονται σύμφωνα
με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή εκδίδει την εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη έως
την 1η Ιουνίου 2021.

Άρθρο 5
Περιβαλλοντικοί στόχοι

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι περιβαλλοντικοί στόχοι είναι οι εξής:
1)

μετριασμός της κλιματικής αλλαγής·

2)

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

3)

βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων·

4)

μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία·

5)

πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης·

6)

προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
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Άρθρο 6
Σημαντική συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

1.

Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής

αλλαγής όταν η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει σημαντικά στη σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων
του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο που να εμποδίζει την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέμβαση στο
κλιματικό σύστημα αποτρέποντας ή μειώνοντας τις εκπομπές αερίων ή ενισχύοντας τις απορροφήσεις αερίων
θερμοκηπίου με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους, μεταξύ άλλων μέσω της καινοτομίας σε
διαδικασίες ή προϊόντα, σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο στόχο της συμφωνίας των Παρισίων σχετικά με τη
θερμοκρασία:
α)

παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή ή χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με

την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, μεταξύ άλλων με χρήση καινοτόμου τεχνολογίας με δυνατότητα σημαντικής
εξοικονόμησης στο μέλλον ή μέσω σημαντικής ενίσχυσης ή επέκτασης του δικτύου·
β)

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας που

αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2α·
γ)

ενίσχυση της καθαρής ή κλιματικά ουδέτερης κινητικότητας·

δ)

μετάβαση στη χρήση ανανεώσιμων υλικών που προέρχονται από βιώσιμες πηγές·

ε)

ενίσχυση της χρήσης περιβαλλοντικά ασφαλών τεχνολογιών δέσμευσης και χρήσης διοξειδίου του

άνθρακα (CCU) και δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) που πετυχαίνουν καθαρή
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·
στα) ενίσχυση των καταβοθρών άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της αποφυγής της αποψίλωσης και της
υποβάθμισης των δασών, της αποκατάστασης των δασών, της βιώσιμης διαχείρισης και της αποκατάστασης
των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, των λειμώνων και των υγροβιοτόπων, της δάσωσης και της αναγέννησης της
γεωργίας·
ζ)

δημιουργία των ενεργειακών υποδομών που είναι απαραίτητες προκειμένου να καταστεί εφικτή η

απεξάρτηση των ενεργειακών συστημάτων από τον άνθρακα·
η)

παραγωγή καθαρών και αποδοτικών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ή πηγές με ουδέτερο ισοζύγιο

άνθρακα·
θ)

όταν καθιστά δυνατό οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 11α.
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1α.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, μια οικονομική δραστηριότητα για την οποία δεν

υπάρχει τεχνολογικά και οικονομικά εφικτή εναλλακτική λύση χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών,
θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς στηρίζει τη
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία που συνάδει με την πορεία για τον περιορισμό της
αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα,
συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής εξάλειψης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως από
στερεά ορυκτά καύσιμα, εφόσον η εν λόγω δραστηριότητα:
i) διαθέτει επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στις καλύτερες επιδόσεις
στον τομέα ή στον κλάδο·
ii) δεν παρεμποδίζει την εξέλιξη και την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων χαμηλών εκπομπών
άνθρακα· και
iii) δεν οδηγεί σε εγκλωβισμό περιουσιακών στοιχείων υψηλής έντασης άνθρακα, λαμβάνοντας
υπόψη την οικονομική ζωή των στοιχείων αυτών.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου και για τη θέσπιση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου
σύμφωνα με το άρθρο 14, η Επιτροπή αξιολογεί τη δυνητική συμβολή και σκοπιμότητα όλων των
σχετικών υφιστάμενων τεχνολογιών.
2.

Πριν από την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο,

η Επιτροπή συγκεντρώνει όλη την απαιτούμενη εμπειρογνωσία από την πλατφόρμα σχετικά με
τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου.
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:
α)

να συμπληρώνει την παράγραφο 1 και την παράγραφο 1α ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια

ελέγχου για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια συγκεκριμένη οικονομική
δραστηριότητα θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·
β)

να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για κάθε σχετικό

περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα,
ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας
παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά
έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.
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3.
Η Επιτροπή καθορίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου σε μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 14.
4.
Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ώστε να εξασφαλιστεί η έναρξη εφαρμογής της στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 7
Σημαντική συμβολή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

1.
Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στην προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή όταν:
α)
η οικονομική δραστηριότητα περιλαμβάνει λύσεις προσαρμογής που είτε μειώνουν
σημαντικά τον κίνδυνο του αρνητικού αντικτύπου είτε μειώνουν σημαντικά τον αρνητικό
αντίκτυπο των υφιστάμενων και αναμενόμενων μελλοντικών κλιματικών συνθηκών στην ίδια την
οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να αυξάνουν τον κίνδυνο αρνητικού αντικτύπου σε άλλους
ανθρώπους, φυσικούς πόρους και περιουσιακά στοιχεία· ή όταν
β) αυτή η οικονομική δραστηριότητα παρέχει λύσεις προσαρμογής οι οποίες, επιπλέον των όρων
που ορίζονται στο άρθρο 11α, συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη ή τη μείωση του κινδύνου
αρνητικού αντικτύπου ή μειώνουν σημαντικά τον αρνητικό αντίκτυπο των υφιστάμενων και
αναμενόμενων μελλοντικών κλιματικών συνθηκών σε άλλους ανθρώπους, φυσικούς πόρους ή
περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος αρνητικού αντικτύπου σε άλλους ανθρώπους,
φυσικούς πόρους και περιουσιακά στοιχεία.
1α. Οι λύσεις προσαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) αξιολογούνται και
ιεραρχούνται με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων προβλέψεων για το κλίμα και, κατ’ ελάχιστον,
αποτρέπουν ή περιορίζουν:
α)
τον αρνητικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην οικονομική δραστηριότητα για
συγκεκριμένη τοποθεσία και συγκεκριμένο πλαίσιο· ή
β)
τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να προκαλεί η κλιματική αλλαγή στο περιβάλλον στο
πλαίσιο του οποίου ασκείται η οικονομική δραστηριότητα.
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γ)

καθιστούν δυνατό οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 11α.

2.
Πριν από την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο,
η Επιτροπή συγκεντρώνει όλη την απαιτούμενη εμπειρογνωσία από την πλατφόρμα σχετικά με τα
τεχνικά κριτήρια ελέγχου.
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:
α)
να συμπληρώνει την παράγραφο 1 και την παράγραφο 1α ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια
ελέγχου για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια συγκεκριμένη οικονομική
δραστηριότητα θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά
στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·
β)
να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για κάθε σχετικό
περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα,
ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας
παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά
έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.
3.
Η Επιτροπή καθορίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου σε μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 14.
4.
Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ώστε να εξασφαλιστεί η έναρξη εφαρμογής της στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 8
Σημαντική συμβολή στη βιώσιμη χρήση και στην προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων

1.
Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη χρήση και
στην προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων όταν η εν λόγω δραστηριότητα
συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη της καλής κατάστασης των υδατικών συστημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, ή στην πρόληψη της
επιδείνωσης αυτών όταν βρίσκονται ήδη σε καλή κατάσταση, ή στην επίτευξη της καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, ή στην πρόληψη της επιδείνωσης τους όταν
βρίσκονται ήδη σε καλή περιβαλλοντική κατάσταση, με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους
τρόπους:
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α)

προστατεύει το περιβάλλον από τις δυσμενείς επιπτώσεις της απόρριψης αστικών και

βιομηχανικών λυμάτων, μεταξύ άλλων και από ρυπαντές που προκαλούν μεγάλη ανησυχία, όπως
τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα μικροπλαστικά, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας την κατάλληλη
συλλογή, επεξεργασία και απόρριψη αστικών και βιομηχανικών λυμάτων·
β)

προστατεύει την ανθρώπινη υγεία από τον αρνητικό αντίκτυπο τυχόν μόλυνσης του νερού που

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση διασφαλίζοντας ότι δεν περιέχει μικροοργανισμούς,
παράσιτα και ουσίες που συνιστούν δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και ενισχύει την
πρόσβαση των πολιτών σε καθαρό πόσιμο νερό·
δ)

βελτιώνει τη διαχείριση και την αποδοτικότητα των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της

προστασίας και της ενίσχυσης της κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων, την προώθηση της
βιώσιμης χρήσης των υδάτων βάσει της μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδάτινων
πόρων συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μέτρων όπως η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, τη
διασφάλιση της σταδιακής μείωσης των εκπομπών ρύπων στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα ή
τη συμβολή στον μετριασμό των επιπτώσεων φαινομένων πλημμύρας ή ξηρασίας, ή οποιαδήποτε
άλλη δραστηριότητα που προστατεύει ή βελτιώνει την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των
υδατικών συστημάτων·
ε)

διασφαλίζει τη βιώσιμη χρήση των υπηρεσιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων ή συμβάλλει

στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, μεταξύ άλλων με την προστασία,
τη διατήρηση ή την αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και με την πρόληψη και
περιορισμό των εισροών στο θαλάσσιο περιβάλλον.
στ)

καθιστά δυνατό οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 11α.

2.

Πριν από την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, η

Επιτροπή συγκεντρώνει όλη την απαιτούμενη εμπειρογνωσία από την πλατφόρμα σχετικά με τα
τεχνικά κριτήρια ελέγχου.
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:
α)

να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για τον

προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα
θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη
χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων·
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β)
να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για κάθε σχετικό
περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα,
ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας
παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά
έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.
3.
Η Επιτροπή καθορίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου σε μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 14.
4.
Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ώστε να εξασφαλιστεί η έναρξη εφαρμογής της στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 9
Σημαντική συμβολή στην κυκλική οικονομία

1.
Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στη μετάβαση σε μια
κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, της
επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά
στον εν λόγω περιβαλλοντικό στόχο με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
α)
ενισχύει την αποδοτικότητα κατά τη χρήση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των
βιολογικών πρώτων υλών που προέρχονται από βιώσιμες πηγές και άλλων πρώτων υλών, στην
παραγωγή, μεταξύ άλλων με
i) μείωση της χρήσης πρωτογενών πρώτων υλών ή αύξηση της χρήσης υποπροϊόντων και
δευτερογενών πρώτων υλών, και
ii) μέτρα για τους πόρους και την ενεργειακή απόδοση·
β)
ενισχύει την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επισκευής, αναβάθμισης ή επαναχρησιμοποίησης
των προϊόντων, ιδίως στο πλαίσιο σχεδιαστικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων·
γ)
ενισχύει την ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων, περιλαμβανομένων μεμονωμένων υλικών
που περιέχονται στα προϊόντα, μεταξύ άλλων μέσα από την υποκατάσταση ή τη μειωμένη χρήση
προϊόντων και υλικών τα οποία δεν είναι ανακυκλώσιμα, ιδίως στο πλαίσιο σχεδιαστικών και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων·
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δ)

μειώνει σημαντικά την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες και

υποκαθιστά τις ουσίες πολύ υψηλού κινδύνου σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, σύμφωνα με τους
στόχους που καθορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης, μεταξύ άλλων αντικαθιστώντας τις ουσίες αυτές
με ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις και διασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα·
ε)

παρατείνει τη χρήση των προϊόντων, μεταξύ άλλων με την επαναχρησιμοποίηση,

τον σχεδιασμό για μεγάλη διάρκεια ζωής, τη μετασκευή, την αποσυναρμολόγηση,
την ανακατασκευή, την αναβάθμιση, την επισκευή και την κοινή χρήση·
στ)

ενισχύει τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών και την ποιότητά τους, μεταξύ άλλων

μέσω υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης των αποβλήτων·
ζ)

αποτρέπει ή περιορίζει την παραγωγή αποβλήτων μεταξύ άλλων από την εξόρυξη ορυκτών

και από την ανέγερση και κατεδάφιση κτιρίων·
η)

ενισχύει την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων·

ηα) αυξάνει την ανάπτυξη υποδομής για τη διαχείριση αποβλήτων η οποία χρειάζεται για την
πρόληψη, προετοιμάζει για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, διασφαλίζοντας παράλληλα
ότι τα ανακτώμενα υλικά ανακυκλώνονται ως εισροή υψηλής ποιότητας δευτερογενών πρώτων
υλών στην παραγωγή, αποφεύγοντας την υποβαθμιστική ανακύκλωση·
θ)

ελαχιστοποιεί την αποτέφρωση και αποφεύγει τη διάθεση (συμπεριλαμβανομένης της

υγειονομικής ταφής) των αποβλήτων σύμφωνα με τις αρχές της ιεράρχησης των αποβλήτων·
ι)

αποφεύγει και μειώνει τη δημιουργία απορριμμάτων·

ιαβ) καθιστά δυνατό οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 11α.
2.

Πριν από την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο,

η Επιτροπή συγκεντρώνει όλη την απαιτούμενη εμπειρογνωσία από την πλατφόρμα σχετικά με
τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου.
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:

14970/19 ADD 1

ΣΙΚ+ΘΛ+ΜΜ/γπ+νικ+ν
κ
ECOMP.1.B

LIMITE

47

EL

α)
να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για τον
προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα
θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στη μετάβαση
σε μια πιο κυκλική οικονομία·
β)
να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για κάθε σχετικό
περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα,
ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας
παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά
έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.
3.
Η Επιτροπή καθορίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου σε μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 14.
4.
Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ώστε να εξασφαλιστεί η έναρξη εφαρμογής της στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 10
Σημαντική συμβολή στην πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης

1.
Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη και
τον έλεγχο της ρύπανσης όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία
του περιβάλλοντος από τη ρύπανση με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
α)
αποτρέπει ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, μειώνει τις εκπομπές ρύπων, άλλων από τα αέρια
του θερμοκηπίου, στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το έδαφος·
β)
βελτιώνει τα επίπεδα της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους σε τομείς
στους οποίους λαμβάνει χώρα η οικονομική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τις
αρνητικές συνέπειες και τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·
γ)
αποτρέπει ή ελαχιστοποιεί τις δυσμενείς επιπτώσεις της παραγωγής, χρήσης και διάθεσης
χημικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·
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δ)

απομακρύνει τα απορρίμματα και άλλες μορφές ρύπανσης·

ε)

καθιστά δυνατό οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 11α.

2.

Πριν από την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο,

η Επιτροπή συγκεντρώνει όλη την απαιτούμενη εμπειρογνωσία από την πλατφόρμα σχετικά με
τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου.
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:
α)

να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για τον

προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα
θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη
και τον έλεγχο της ρύπανσης·
β)

να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για κάθε σχετικό

περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα,
ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας
παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά
έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.
3.

Η Επιτροπή καθορίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2

του παρόντος άρθρου σε μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 14.
4.

Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 έως

τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ώστε να εξασφαλιστεί η έναρξη εφαρμογής της στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
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Άρθρο 11
Σημαντική συμβολή στην προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας
και των οικοσυστημάτων

1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι

συμβάλλει σημαντικά στην προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία,
τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και στην επίτευξη της καλής κατάστασης
των οικοσυστημάτων, ή στην προστασία των οικοσυστημάτων που βρίσκονται ήδη σε καλή
κατάσταση, με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
α)

διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης

ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων και ειδών ή της
πρόληψης της υποβάθμισής τους όταν βρίσκονται ήδη σε ικανοποιητική κατάσταση, της προστασίας
και αποκατάστασης χερσαίων, θαλάσσιων και άλλων υδάτινων οικοσυστημάτων ώστε να βελτιωθεί
η κατάστασή τους και να ενισχυθεί η ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες·
β)

βιώσιμη χρήση και διαχείριση της γης, περιλαμβανομένης επαρκούς προστασίας

της βιοποικιλότητας του εδάφους, μηδενικής υποβάθμισης της γης και αποκατάστασης
μολυσμένων χώρων·
γ)

βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, περιλαμβανομένων εκείνων που συμβάλλουν στη βελτίωση

της βιοποικιλότητας ή στην αναχαίτιση ή την πρόληψη της υποβάθμισης των εδαφών και άλλων
οικοσυστημάτων, της αποψίλωσης και της απώλειας οικοτόπων·
δ)

βιώσιμη διαχείριση των δασών συμπεριλαμβανομένων πρακτικών και χρήσεων δασών και

δασικών εκτάσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της βιοποικιλότητας ή στην αναχαίτιση ή την
πρόληψη της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, της αποψίλωσης και της απώλειας οικοτόπων·
δα)

όταν καθιστά δυνατό οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 11α.
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2.

Πριν από την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο,

η Επιτροπή συγκεντρώνει όλη την απαιτούμενη εμπειρογνωσία από την πλατφόρμα σχετικά με
τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου.
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:
α)

να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για τον

προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα
θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στην προστασία
και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων·
β)

να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για κάθε σχετικό

περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα,
ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας
παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά
έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.
3.

Η Επιτροπή καθορίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2

του παρόντος άρθρου σε μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 14.
4.

Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 έως

τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ώστε να εξασφαλιστεί η έναρξη εφαρμογής της στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 11α
Ευνοϊκές δραστηριότητες

Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά σε έναν ή περισσότερους από
τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 5 όταν διαμορφώνει με άμεσο τρόπο
ευνοϊκές συνθήκες ώστε άλλες δραστηριότητες να μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά σε έναν
ή περισσότερους από αυτούς τους στόχους και όταν η δραστηριότητα αυτή:
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α)

δεν οδηγεί σε εγκλωβισμό σε περιουσιακά στοιχεία που υπονομεύουν μακροπρόθεσμους

περιβαλλοντικούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ζωή των στοιχείων αυτών·
β)

έχει σημαντικό θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο βάσει εκτιμήσεων αναφορικά με

τον κύκλο ζωής.

Άρθρο 12
Σημαντική επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς στόχους

Για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο β), λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής των προϊόντων
και υπηρεσιών που παρέχονται από μια οικονομική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων στοιχεία από τις
υφιστάμενες αξιολογήσεις του κύκλου ζωής, η εν λόγω οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι
επιβαρύνει σημαντικά:
α)

τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, όταν η εν λόγω δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντικές

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·
β)

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όταν η εν λόγω δραστηριότητα οδηγεί σε αυξημένο

αρνητικό αντίκτυπο των πραγματικών και των αναμενόμενων κλιματικών συνθηκών στην ίδια ή σε
άλλους ανθρώπους, φυσικούς πόρους και περιουσιακά στοιχεία·
γ)

τη βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων, όταν η εν λόγω

δραστηριότητα είναι επιβαρυντική για την καλή κατάσταση ή, κατά περίπτωση, για το καλό
οικολογικό δυναμικό των υδατικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειακών και
των υπόγειων υδάτων, ή για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων·
δ)

την κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και

της ανακύκλωσης, όταν η εν λόγω δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντικές ανεπάρκειες ως προς
τη χρήση υλικών και στην άμεση ή έμμεση χρήση φυσικών πόρων όπως μη ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, πρώτων υλών, ύδατος και εδάφους σε ένα ή περισσότερα στάδια του κύκλου ζωής των
προϊόντων, μεταξύ άλλων από άποψη ανθεκτικότητας, δυνατότητας επισκευής, αναβάθμισης,
επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης των προϊόντων· ή όταν η εν λόγω δραστηριότητα οδηγεί
σε σημαντική αύξηση της παραγωγής, της αποτέφρωσης ή της διάθεσης αποβλήτων, με εξαίρεση
την αποτέφρωση μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, ή όταν η μακροπρόθεσμη διάθεση
αποβλήτων ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική και μακροπρόθεσμη βλάβη στο περιβάλλον·
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ε)

την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, όταν η εν λόγω δραστηριότητα οδηγεί σε

σημαντική αύξηση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα ή στο έδαφος, σε σύγκριση
με την κατάσταση πριν από την έναρξη της δραστηριότητας·
στ)

την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, όταν

η εν λόγω δραστηριότητα είναι σε σημαντικό βαθμό επιβαρυντική για την καλή κατάσταση και
την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων ή όταν η εν λόγω δραστηριότητα είναι επιβαρυντική για
την κατάσταση διατήρησης οικοτόπων και ειδών, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι κοινοτικού
ενδιαφέροντος.
1α.

Κατά την αξιολόγηση μιας οικονομικής δραστηριότητας βάσει των κριτηρίων α) έως στ),

λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο της ίδιας της δραστηριότητας όσο και των
προϊόντων και υπηρεσιών που αυτή η δραστηριότητα παρέχει για ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους,
ιδίως εξετάζοντας την παραγωγή, τη χρήση και το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Άρθρο 13
Ελάχιστες διασφαλίσεις

Οι ελάχιστες διασφαλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) είναι διαδικασίες τις οποίες
εφαρμόζει η επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα προκειμένου να διασφαλίζει την
ευθυγράμμιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις
κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
συμπεριλαμβανομένων των αρχών και των δικαιωμάτων που καθορίζονται στις οχτώ θεμελιώδεις
συμβάσεις που προσδιορίζονται στη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τα
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές στην εργασία και στον Διεθνή Χάρτη των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών συμμόρφωσης με τις ελάχιστες διασφαλίσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο γ), οι επιχειρήσεις τηρούν την απαίτηση «εφόσον δεν βλάπτουν
σοβαρά» του άρθρου 2 παράγραφος 17) του κανονισμού 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων
αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
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Άρθρο 14
Απαιτήσεις σχετικά με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου

1.

Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2,

το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 10
παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2:
α)

προσδιορίζουν τις πλέον συναφείς δυνητικές συνεισφορές στον δεδομένο περιβαλλοντικό

στόχο, τηρώντας παράλληλα την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο
τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις μιας συγκεκριμένης οικονομικής
δραστηριότητας·
β)

προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου να

αποτρέπεται σημαντική επιβάρυνση όλων των συναφών περιβαλλοντικών στόχων, λαμβάνοντας
υπόψη τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις μιας συγκεκριμένης
οικονομικής δραστηριότητας·
γ)

είναι ποσοτικά και περιλαμβάνουν κατώτατα όρια εφόσον είναι δυνατόν, διαφορετικά

είναι ποιοτικά·
δ)

εφόσον συντρέχει περίπτωση, βασίζονται στα ενωσιακά συστήματα επισήμανσης και

πιστοποίησης, στις ενωσιακές μεθοδολογίες για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος και στα ενωσιακά συστήματα στατιστικής ταξινόμησης, λαμβάνουν δε υπόψη
οποιαδήποτε συναφή ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία·
δα)

χρησιμοποιούν δείκτες βιωσιμότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του

κανονισμού 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, στο μέτρο του δυνατού·
ε)

βασίζονται σε αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία και στην αρχή της προφύλαξης που

προβλέπεται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ·
στ)

λαμβάνουν υπόψη τον κύκλο ζωής, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων από τις υφιστάμενες

αξιολογήσεις του κύκλου ζωής, εξετάζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ίδιας της
οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών που αυτή η δραστηριότητα
παρέχει, ιδίως εξετάζοντας την παραγωγή, τη χρήση και το τέλος του κύκλου ζωής τους·
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ζ)
λαμβάνουν υπόψη τη φύση και την κλίμακα της οικονομικής δραστηριότητας,
συμπεριλαμβανομένων των εξής στοιχείων:
i)

εάν είναι ευνοϊκή δραστηριότητα σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 11α·

ii) εάν είναι δραστηριότητα που συμβάλλει στη μετάβαση σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1α·
και επισημαίνουν σαφώς, όπου αρμόζει, εάν η οικονομική δραστηριότητα ανήκει σε μία από
τις κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία i) και ii).
η)
λαμβάνουν υπόψη τον δυνητικό αντίκτυπο στην αγορά από τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη
οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ορισμένα περιουσιακά στοιχεία να καταστούν
εξ αυτού μη αξιοποιήσιμα, καθώς και του κινδύνου δημιουργίας μη συνεκτικών κινήτρων για τις
βιώσιμες επενδύσεις·
θ)
καλύπτουν όλες τις συναφείς οικονομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου
τομέα και διασφαλίζουν ότι αυτές οι δραστηριότητες αντιμετωπίζονται ισότιμα εφόσον
συμβάλλουν ισότιμα σε έναν ή περισσότερους από τους περιβαλλοντικούς στόχους που
προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του
ανταγωνισμού στην αγορά·
ι)
είναι εύκολα στη χρήση και ορίζονται κατά τρόπο ώστε να διευκολύνουν τον έλεγχο της
συμμόρφωσης προς τα εν λόγω κριτήρια.
2.
Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν επίσης
κριτήρια για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και που
συνάδουν με την πορεία για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμούς
Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, ειδικότερα την ενεργειακή απόδοση και την
ανανεώσιμη ενέργεια, στον βαθμό που συμβάλλουν σημαντικά σε οποιονδήποτε από τους
περιβαλλοντικούς στόχους.
2α. Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διασφαλίζουν ότι οι
δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν στερεά ορυκτά καύσιμα δεν θεωρούνται
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
3.
Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν επίσης
κριτήρια για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετάβαση στην καθαρή ή κλιματικά ουδέτερη
κινητικότητα, μεταξύ άλλων με την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, με μέτρα
αποδοτικότητας και εναλλακτικά καύσιμα, στον βαθμό που συμβάλλουν σημαντικά σε
οποιονδήποτε από τους περιβαλλοντικούς στόχους.
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4.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην

παράγραφο 1 και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τροποποιεί τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που
εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τις επιστημονικές και τεχνολογικές
εξελίξεις.
Στο πλαίσιο αυτό, πριν από την τροποποίηση ή αντικατάσταση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης,
η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της
εφαρμογής τους από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τον αντίκτυπό τους
στις κεφαλαιαγορές, συμπεριλαμβανομένης της διοχέτευσης επενδύσεων σε βιώσιμες οικονομικές
δραστηριότητες.
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1α βρίσκονται σε αξιόπιστη πορεία μετάβασης που συνάδει με μια κλιματικά
ουδέτερη οικονομία, η Επιτροπή αναθεωρεί τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου για τις δραστηριότητες
αυτές τουλάχιστον ανά τριετία και, όπου αρμόζει, τροποποιεί την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με βάση
τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Άρθρο 15
Πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση

1.

Η Επιτροπή συγκροτεί πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Την πλατφόρμα

απαρτίζουν, με ισορροπημένο τρόπο, οι ακόλουθες ομάδες:
α)

εκπρόσωποι:
i)

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος·

ii)

των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών·

iii)

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων·

iiiα) του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
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β)

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν συναφείς ιδιώτες ενδιαφερομένους,

συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων των χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών
αγορών, και των επιχειρηματικών τομέων, που εκπροσωπούν συναφείς κλάδους, καθώς και
εμπειρογνώμονες με εμπειρογνωσία στον τομέα της λογιστικής και της υποβολής εκθέσεων·
βα) εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων όσων
διαθέτουν εμπειρογνωσία σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα καθώς και στο
πεδίο της διακυβέρνησης·
γ)

εμπειρογνώμονες που ορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα, με αποδεδειγμένη γνώση

και πείρα σε τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·
δ)

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν την ακαδημαϊκή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των

πανεπιστημίων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων επιστημονικών οργανισμών, μεταξύ άλλων
και με παγκόσμια εμπειρογνωσία·
2.

Η πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση:

α)

συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στο

άρθρο 14 και με την ενδεχόμενη αναγκαιότητα επικαιροποίησης των εν λόγω κριτηρίων·
β)

αναλύει τον αντίκτυπο των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου όσον αφορά το δυνητικό κόστος και

τα οφέλη της εφαρμογής τους·
γ)

επικουρεί την Επιτροπή στην ανάλυση των αιτημάτων που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα

μέρη για την ανάπτυξη ή επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για μια δεδομένη
οικονομική δραστηριότητα·
δα)

συμβουλεύει την Επιτροπή, στον βαθμό που αυτό είναι ενδεδειγμένο, για τον πιθανό ρόλο

των λογιστικών προτύπων βιωσιμότητας και των προτύπων βιωσιμότητας όσον αφορά την
υποβολή εκθέσεων για τη στήριξη της εφαρμογής των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου·
ε)

παρακολουθεί και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή για τις τάσεις σε επίπεδο ΕΕ

και κρατών μελών σχετικά με τη ροή κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις·
εα)

συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την ενδεχόμενη αναγκαιότητα ανάπτυξης περαιτέρω

μέτρων για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των δεδομένων·
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εαα) συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τη χρηστικότητα των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου,
λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο να αποφεύγεται ο περιττός διοικητικός φόρτος·
στ)

συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την ενδεχόμενη αναγκαιότητα τροποποίησης του

παρόντος κανονισμού·
στα) συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αξιολόγηση και ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων συνοχής μεταξύ πολιτικών·
στβ) συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντιμετώπιση άλλων στόχων βιωσιμότητας,
συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών στόχων·
η)

συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τη λειτουργία του άρθρου 13 και την πιθανή ανάγκη

να συμπληρωθούν οι απαιτήσεις του.
2α.

Η πλατφόρμα λαμβάνει υπόψη ευρύ φάσμα απόψεων των ενδιαφερομένων.

3.

Η Επιτροπή προεδρεύει της πλατφόρμας, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τους οριζόντιους

κανόνες για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.
Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή δύναται να καλέσει εμπειρογνώμονες με συγκεκριμένη
εμπειρογνωσία σε ad hoc βάση.
4.

Η πλατφόρμα εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας. Η Επιτροπή

δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της πλατφόρμας, καθώς και άλλα σχετικά έγγραφα
στον ιστότοπο της Επιτροπής.
5.

Όταν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι μια οικονομική

δραστηριότητα η οποία δεν συμμορφώνεται προς τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή για την οποία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί τέτοια τεχνικά
κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να ενημερώνουν την
πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.
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Άρθρο 15α
Αρμόδιες αρχές

1.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με τον

κανονισμό 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών παρακολουθούν τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 4α, 4β και 4γ του παρόντος κανονισμού. Όλες οι
αρμόδιες αρχές διαθέτουν όλες τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι αναγκαίες για την
άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
2.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όλες οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μεταξύ

τους και ανταλλάσσουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες όπως κρίνεται σκόπιμο
για τον σκοπό της εκπλήρωσης των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15β
Μέτρα και κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τα μέτρα και τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις
παραβιάσεις του άρθρου 4α, 4β και 4γ. Τα μέτρα και οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι
αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.
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Άρθρο 16
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους

του παρόντος άρθρου.
2.

Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 4δέλτα

παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 8
παράγραφος 2, στο άρθρο 9 παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11
παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την [ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
3.

Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.

Η Επιτροπή συγκεντρώνει όλη την απαραίτητη εμπειρογνωσία, πριν από την έγκριση και

κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, μεταξύ άλλων μέσω της
διαβούλευσης με τους εμπειρογνώμονες της ομάδας εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών για
τη βιώσιμη χρηματοδότηση (ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών) που αναφέρεται στο
άρθρο 16β. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα
με τις αρχές και τις διαδικασίες της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη
βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.

Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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6.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4δέλτα παράγραφος 3, του

άρθρου 6 παράγραφος 2, του άρθρου 7 παράγραφος 2, του άρθρου 8 παράγραφος 2, του άρθρου 9
παράγραφος 2, του άρθρου 10 παράγραφος 2 και του άρθρου 11 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ
μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο
εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συμβουλίου.

Άρθρο 16β
Ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών

1.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών για τη βιώσιμη χρηματοδότηση (ομάδα

εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών) συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την καταλληλότητα
των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και της προσέγγισης που ακολουθεί η πλατφόρμα η οποία
αναφέρεται στο άρθρο 15 όσον αφορά την ανάπτυξη των κριτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 14.
2.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη μέσω συνεδριάσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων

για να διευκολύνει την έγκαιρη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής,
ιδίως όσον αφορά τα βασικά αποτελέσματα της πλατφόρμας, όπως νέα κριτήρια ελέγχου
ή ουσιαστικές επικαιροποιήσεις αυτών, ή σχέδια εκθέσεων.
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Άρθρο 16γ
Τροποποιήσεις του κανονισμού 2019/2088 (κανονισμός περί γνωστοποιήσεων)

Ο κανονισμός 2019/2088 (κανονισμός περί γνωστοποιήσεων) τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 2
«νέο 2. Οι ΕΕΑ καταρτίζουν, μέσω της μικτής επιτροπής, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων
όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες της παρουσίασης και του περιεχομένου των πληροφοριών
που αφορούν την απαίτηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» του άρθρου 2 παράγραφος 17 και
συνάδουν με το περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες και την παρουσίαση των δεικτών όσον αφορά τις
δυσμενείς επιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 4.
Οι ΕΕΑ υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου έως την 1η Δεκεμβρίου 2020.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010
και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»
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Άρθρο 8
Διαφάνεια όσον αφορά την προώθηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών
σε προσυμβατικές γνωστοποιήσεις
«νέο 2α. Όταν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές καθιστούν διαθέσιμο
χρηματοπιστωτικό προϊόν όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 βήτα του κανονισμού για την ταξινόμηση,
περιλαμβάνουν στις πληροφορίες προς γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 3
πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 4 βήτα του κανονισμού για την ταξινόμηση.»
«νέο 4. Οι ΕΕΑ καταρτίζουν, μέσω της μικτής επιτροπής, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων
όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες της παρουσίασης και του περιεχομένου των πληροφοριών
που αναφέρονται στο άρθρο νέο 2α του παρόντος κανονισμού.
Κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι ΕΕΑ λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών
προϊόντων, τα χαρακτηριστικά τους και τις μεταξύ τους διαφορές, καθώς και τον στόχο
οι γνωστοποιήσεις να είναι ακριβείς, καλόπιστες, σαφείς, μη παραπλανητικές, απλές και
συνοπτικές και, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τροποποιούν, όπου χρειάζεται,
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Τα σχέδια ρυθμιστικών
τεχνικών προτύπων λαμβάνουν υπόψη τις ημερομηνίες εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 18
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού για την ταξινόμηση όσον αφορά τους
περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

Οι ΕΕΑ υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ως την 1η Ιουνίου 2021 όσον αφορά τους
περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού για
την ταξινόμηση και ως την 1η Ιουνίου 2022 όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του κανονισμού για την ταξινόμηση.
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Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010
και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

Άρθρο 9
Διαφάνεια των αειφόρων επενδύσεων στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις

«νέο 2α. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές περιλαμβάνουν στις πληροφορίες προς
γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 3 πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 4 άλφα
του κανονισμού για την ταξινόμηση.»

«νέο 6. Οι ΕΕΑ καταρτίζουν, μέσω της μικτής επιτροπής, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων
όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες της παρουσίασης και του περιεχομένου των πληροφοριών
που αναφέρονται στο νέο άρθρο νέο 2α του παρόντος κανονισμού.

Κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι ΕΕΑ λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών
προϊόντων, τους στόχους τους όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 και τις μεταξύ τους
διαφορές, καθώς και τον στόχο οι γνωστοποιήσεις να είναι ακριβείς, καλόπιστες, σαφείς,
μη παραπλανητικές, απλές και συνοπτικές και, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός,
τροποποιούν, όπου χρειάζεται, τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην
παράγραφο 5. Τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων λαμβάνουν υπόψη τις ημερομηνίες
εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού για
την ταξινόμηση όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του
εν λόγω κανονισμού.
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Οι ΕΕΑ υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ως την 1η Ιουνίου 2021 όσον αφορά τους
περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού για
την ταξινόμηση και ως την 1η Ιουνίου 2022 όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του κανονισμού για την ταξινόμηση.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010
και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»

Άρθρο 11
Διαφάνεια όσον αφορά την προώθηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών
και των αειφόρων επενδύσεων στις περιοδικές εκθέσεις

«νέο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) για ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν που υπόκειται στο
άρθρο 4 άλφα του κανονισμού για την ταξινόμηση, τις πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 4 άλφα
του εν λόγω κανονισμού·
νέο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) για ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν που υπόκειται στο
άρθρο 4 βήτα του κανονισμού για την ταξινόμηση, τις πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 4 βήτα
του εν λόγω κανονισμού.»
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«νέο 5. Οι ΕΕΑ καταρτίζουν, μέσω της μικτής επιτροπής, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων
όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες της παρουσίασης και του περιεχομένου των πληροφοριών
που αναφέρονται στο άρθρο νέο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και νέο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ)
του παρόντος κανονισμού.

Κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι ΕΕΑ λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών
προϊόντων, τα χαρακτηριστικά τους και τους στόχους τους και τις μεταξύ τους διαφορές και
τροποποιούν, όπου αρμόζει, τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
Τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων λαμβάνουν υπόψη τις ημερομηνίες εφαρμογής που
αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού για την ταξινόμηση
όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του εν λόγω
κανονισμού. Οι ΕΕΑ επικαιροποιούν τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα υπό το φως των ρυθμιστικών
και τεχνολογικών εξελίξεων.

Οι ΕΕΑ υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ως την 1η Ιουνίου 2021 όσον αφορά τους
περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού
για την ταξινόμηση και ως την 1η Ιουνίου 2022 όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του κανονισμού για την ταξινόμηση.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010
και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 17
Επανεξέταση
Έως τις [2 έτη μετά την έναρξη ισχύος], και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή δημοσιεύει
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση αξιολογεί τα
ακόλουθα:

α) την πρόοδο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ανάπτυξη
τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες·
β) την ενδεχόμενη αναγκαιότητα αναθεώρησης και συμπλήρωσης των κριτηρίων που ορίζονται
στον παρόντα κανονισμό, βάσει των οποίων μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται
περιβαλλοντικά βιώσιμη·
γ) τη χρήση του ορισμού των περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στο ενωσιακό δίκαιο, και σε
επίπεδο κρατών μελών, περιλαμβανομένων των διατάξεων που απαιτούνται για τη δημιουργία
μηχανισμών ελέγχου της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια που καθορίζει ο παρών κανονισμός·
δ) την αποτελεσματικότητα της ταξινομίας στη διοχέτευση ιδιωτικών επενδύσεων σε βιώσιμες
δραστηριότητες και ιδίως όσον αφορά τις ροές κεφαλαίων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλες
νομικές οντότητες, ιδίως μετοχικό κεφάλαιο, αφενός μέσω χρηματοπιστωτικών προϊόντων που
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και αφετέρου μέσω άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων,
κατ’ εφαρμογή των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου·
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ε) την πρόσβαση των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι αναφέρονται στον
παρόντα κανονισμό και των επενδυτών σε αξιόπιστες, έγκαιρες και επαληθεύσιμες πληροφορίες
και δεδομένα σχετικά με εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες, λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό
διοικητικό φόρτο, καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης των εν λόγω δεδομένων, οι οποίες είναι
αναγκαίες για τον προσδιορισμό του βαθμού ευθυγράμμισης με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου και
την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις εταιρείες στις οποίες γίνονται
επενδύσεις εντός και εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού και στις δύο περιπτώσεις,
σχετικά με τα μετοχικά και τα δανειακά κεφάλαια·
στ) τις διατάξεις ελέγχου που ορίζονται στα άρθρα 15α και 15β.

Ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση που περιγράφει τις διατάξεις που
απαιτούνται για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού προκειμένου:
α) να αναπτύξει περαιτέρω την τρέχουσα ταξινομία και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της
πέραν των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να καλυφθούν
οικονομικές δραστηριότητες που δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην περιβαλλοντική
βιωσιμότητα καθώς και δραστηριότητες που βλάπτουν σημαντικά την περιβαλλοντική
βιωσιμότητα, καθώς και να επανεξετάσει την καταλληλότητα συγκεκριμένων απαιτήσεων όσον
αφορά τη γνωστοποίηση σχετικά με δραστηριότητες μετάβασης και ευνοϊκές δραστηριότητες·
β) να καλύψει άλλους στόχους βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων κοινωνικούς στόχους.
2. Έως τις [2 έτη μετά την έναρξη ισχύος], η Επιτροπή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των
συμβουλευτικών διαδικασιών για την ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου που ορίζει
ο παρών κανονισμός.
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Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.

Τα άρθρα 4, 4α, 4β, 4γ και 4δέλτα εφαρμόζονται:

α)

σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στα σημεία 1) και 2) του

άρθρου 5 από τις 31 Δεκεμβρίου 2021·
β)

σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στα σημεία 3) ως 6) του

άρθρου 5 από τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
3. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε καθεστώτα φορολογικών κινήτρων βάσει
πιστοποιητικών που υφίστανται πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού για τον
καθορισμό των απαιτήσεων για χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση
βιώσιμων έργων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Τόπος …,
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
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