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        Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/852 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

Στισ 22 Ιουνίου 2020, δθμοςιεφτθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2020/852  (ςτο εξισ ο Κανονιςμόσ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 18θσ Ιουνίου 2020 ςχετικά με τθ κζςπιςθ πλαιςίου για τθ διευκόλυνςθ των 

βιϊςιμων επενδφςεων και για τθν τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2019/2088. Ο 

Κανονιςμόσ αυτόσ, γνωςτόσ και ωσ Κανονισμός «Taxonomy», εκδόκθκε ςτο πλαίςιο του 

γενικότερου ςτόχου για τθν εγκακίδρυςθ μιασ εςωτερικισ αγοράσ, θ οποία κα ευνοεί τθ 

βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ Ευρϊπθσ ζχοντασ ωσ βάςθ, μεταξφ άλλων, τθν ιςορροπθμζνθ 

οικονομικι ανάπτυξθ και το υψθλό επίπεδο προςταςίασ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ του 

περιβάλλοντοσ (α. 3§3 ΣΕΕ).  

 

Ι. Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής 

Ο Κανονιςμόσ κεςπίηει τα κριτιρια, με τα οποία προςδιορίηεται αν μια οικονομικι 

δραςτθριότθτα χαρακτθρίηεται περιβαλλοντικά βιϊςιμθ, ζτςι ϊςτε να προςδιοριςτεί και ο 

βακμόσ, ςτον οποίο μία επζνδυςθ είναι περιβαλλοντικά βιϊςιμθ. Το πεδίο εφαρμογισ του 

Κανονιςμοφ καταλαμβάνει τα μζτρα που κεςπίηουν τα κράτθ μζλθ ι θ ίδια θ Ζνωςθ, τα οποία 

επιβάλλουν απαιτιςεισ για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ ι ςτουσ 

εκδότεσ όςον αφορά χρθματοπιςτωτικά προϊόντα ι εταιρικά ομόλογα, τα οποία διατίκενται 

ωσ περιβαλλοντικά βιϊςιμα, τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, κακϊσ και τισ επιχειριςεισ που 

υπόκεινται ςτθν υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ μθ χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ ι 

ενοποιθμζνθσ μθ χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ. 

 

ΙΙ. Περιβαλλοντικοί στόχοι και κριτήρια 

  Προκειμζνου να προςδιορίηεται θ περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ο Κανονιςμόσ κζτει ζξι (6) περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ: 

1. Μετριαςμόσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ 

2. Προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι 

3. Βιϊςιμθ χριςθ και προςταςία των υδάτινων και των καλάςςιων πόρων 

4. Μετάβαςθ ςε μία κυκλικι οικονομία 
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5. Πρόλθψθ και ζλεγχοσ τθσ ρφπανςθσ 

6. Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και των οικοςυςτθμάτων 

      Προκειμζνου να προςδιοριςτεί ο βακμόσ, ςτον οποίο μία επζνδυςθ είναι 

περιβαλλοντικά βιϊςιμθ, κα πρζπει θ οικονομικι δραςτθριότθτα να πλθροί τα κριτιρια 

βιωςιμότθτασ και τοφτο ςυμβαίνει, όταν: 

1. Συμβάλλει ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ ενόσ ι περιςςοτζρων από τουσ ανωτζρω 

ςτόχουσ. 

2. Δεν επιβαρφνει ςθμαντικά κανζναν από τουσ ανωτζρω ςτόχουσ.  

3. Αςκείται ςφμφωνα με τισ ελάχιςτεσ διαςφαλίςεισ, δθλαδι εφαρμόηει 

ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ προκειμζνου να διαςφαλίηει τθν ευκυγράμμιςθ με 

τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του ΟΟΣΑ, των Ηνωμζνων Εκνϊν και των αρχϊν και 

δικαιωμάτων τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ και του Διεκνοφσ Χάρτθ των 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 

4. Συμμορφϊνεται προσ τα τεχνικά κριτιρια ελζγχου βιωςιμότθτασ που κεςπίηει θ 

Επιτροπι τθσ ςφμφωνα με τα ςχετικά άρκρα του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 

 

Επομζνωσ, τα κράτθ μζλθ και θ Ζνωςθ εφαρμόηουν τα ωσ άνω κριτιρια αφενόσ για 

να προςδιορίςουν αν μια οικονομικι δραςτθριότθτα μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ 

περιβαλλοντικά βιϊςιμθ και αφετζρου για να διαπιςτϊςουν το βακμό βιωςιμότθτάσ τθσ. 

 

Τζλοσ, ςτο Προοίμιο του Κανονιςμοφ ςθμειϊνεται ότι θ κζςπιςθ κριτθρίων για τισ 

περιβαλλοντικά βιϊςιμεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ ενδζχεται να ενκαρρφνει τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ, που δεν καλφπτονται από τον παρόντα Κανονιςμό, να δθμοςιεφουν 

οικειοκελϊσ ςτουσ ιςτοτόπουσ τουσ ςτοιχεία, τα οποία κα ςυμβάλουν ςτον προςδιοριςμό 

τουσ από τουσ χρθματοπιςτωτικοφσ φορείσ, αλλά και κα τουσ διευκολφνουν ςτθν άντλθςθ 

χρθματοδοτιςεων για τισ περιβαλλοντικά βιϊςιμεσ δραςτθριότθτζσ τουσ. 

 

 


