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Grozījums Nr.  124 

Fulvio Martusciello 

 

Regulas priekšlikums 

1. virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 

UN PADOMES REGULA par regulējuma 

izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 

veicināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ) 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 

UN PADOMES REGULA par regulējuma 

izveidi ilgtspējīgu finanšu veicināšanai 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  125 

Mireille D'Ornano 

 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Līguma par Eiropas Savienību 

3. panta 3. punkta mērķis ir izveidot 

iekšējo tirgu, kura darbība ir vērsta uz 

Eiropas ilgtspējīgu attīstību, kuras pamatā 

ir līdzsvarota ekonomiskā izaugsme, augsts 

aizsardzības līmenis un vides kvalitātes 

uzlabošana. 

(1) Līguma par Eiropas Savienību 

3. panta 3. punkta mērķis ir izveidot 

iekšējo tirgu, kura darbība ir vērsta uz 

Eiropas ilgtspējīgu attīstību, kuras pamatā 

ir līdzsvarota ekonomiskā izaugsme, augsts 

aizsardzības līmenis un vides kvalitātes 

uzlabošana. Ekonomiskās izaugsmes, kā 

arī vides aizsardzības jomā gūtie rezultāti 

ir ļoti attālināti no tiem, kas ir norādīti 

iepriekš minētajos mērķos. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Līguma par Eiropas Savienību 

3. panta 3. punkta mērķis ir izveidot 

(1) Līguma par Eiropas Savienību 

3. panta 3. punkta mērķis ir izveidot 
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iekšējo tirgu, kura darbība ir vērsta uz 

Eiropas ilgtspējīgu attīstību, kuras pamatā 

ir līdzsvarota ekonomiskā izaugsme, augsts 

aizsardzības līmenis un vides kvalitātes 

uzlabošana. 

iekšējo tirgu, kura darbība ir vērsta uz 

Eiropas ilgtspējīgu attīstību, kuras pamatā 

ir līdzsvarota ekonomiskā izaugsme, 

sociāls progress, augsts aizsardzības 

līmenis un vides kvalitātes uzlabošana. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Eiropas Parlaments, Padome un 

Komisija 2017. gada novembrī izsludināja 

un parakstīja Eiropas Sociālo tiesību 

pīlāru, atbalstot Eiropu, kas risina 

bezdarba, nabadzības un diskriminācijas 

problēmas, un sniedzot vienlīdzīgas 

iespējas jauniešiem un neaizsargātām 

personām. Pīlāra vispusīgu un dziļu 

īstenošanu var atvieglot, padarot finanšu 

plūsmas saskanīgas ar šādu virzību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  128 

Mireille D'Ornano 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Ilgtspēja un pāreja uz mazoglekļa 

un klimatnoturīgu, resursu ziņā efektīvāku 

un aprites ekonomiku ir galvenais, lai 

nodrošinātu Savienības ekonomikas 

ilgtermiņa konkurētspēju. Ilgtspēja ilgstoši 

bijusi Eiropas Savienības projekta pamatā, 

un Līgumos atzītas tās sociālā un vides 

dimensija. 

(4) Ilgtspēja un pāreja uz mazoglekļa 

un klimatnoturīgu, resursu ziņā efektīvāku 

un aprites ekonomiku ir galvenais, lai 

nodrošinātu Savienības ekonomikas 

ilgtermiņa konkurētspēju. Ilgtspēja ilgstoši 

bijusi Eiropas Savienības projekta pamatā, 

un Līgumos atzītas tās sociālā un vides 

dimensija, tomēr tā aizvien līdzinās 
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tukšam solījumam, jo, raugoties no 

sociālā un vides viedokļa, rezultāti ir 

maldinoši. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  129 

Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Augstā līmeņa darba grupa par 

ieguldījumiem sociālajā infrastruktūrā 

Eiropā 2018. gada janvārī publicēja savu 

ziņojumu, lēšot, ka minimālais 

ieguldījumu sociālajā infrastruktūrā ES 

trūkums ir 100–150 miljardi EUR gadā, 

bet kopējais trūkums 2018.–2030. gadā ir 

vairāk nekā 1,5 triljoni EUR. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  130 

Luke Ming Flanagan 

 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Lieliem tirdzniecības darījumiem, 

piemēram, TTIP, CETA, JEFTA u. c. un 

to radītajam preču masveida tranzīta 

pieaugumam var būt ievērojama negatīva 

ietekme uz vidi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  131 

Stefan Gehrold 



 

PE632.153v01-00 6/163 AM\1172566LV.docx 

LV 

 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Komisija 2016. gada decembrī 

pilnvaroja Augsta līmeņa ekspertu grupu 

izstrādāt vispārēju un visaptverošu 

Savienības stratēģiju ilgtspējīgam 

finansējumam. Augsta līmeņa ekspertu 

grupas ziņojumā, kas publicēts 2018. gada 

31. janvārī,24 aicināts radīt tehniski spēcīgu 

klasifikācijas sistēmu Savienības līmenī, lai 

nodrošinātu skaidrību par to, kuras 

darbības ir “zaļas” jeb “ilgtspējīgas”, sākot 

ar klimata pārmaiņu mazināšanu. 

(5) Komisija 2016. gada decembrī 

pilnvaroja Augsta līmeņa ekspertu grupu 

izstrādāt vispārēju un visaptverošu 

Savienības stratēģiju ilgtspējīgam 

finansējumam. Augsta līmeņa ekspertu 

grupas ziņojumā, kas publicēts 2018. gada 

31. janvārī,24 aicināts radīt tehniski spēcīgu 

klasifikācijas sistēmu Savienības līmenī, lai 

nodrošinātu skaidrību par to, kuras 

darbības ir "zaļas" jeb "ilgtspējīgas", sākot 

ar klimata pārmaiņu mazināšanu, sākot ar 

cilvēka darbības izraisītu klimata 

pārmaiņu mazināšanu. 

_________________ _________________ 

24 ES Augsta līmeņa ekspertu grupas 

nobeiguma ziņojums par ilgtspējīgu 

finansējumu “Ilgtspējīgas Eiropas 

ekonomikas finansējums”, pieejams šeit: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

24 ES Augsta līmeņa ekspertu grupas 

nobeiguma ziņojums par ilgtspējīgu 

finansējumu "Ilgtspējīgas Eiropas 

ekonomikas finansējums", pieejams šeit: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Komisija 2018. gada martā 

publicēja Rīcības plānu: igtspējīgas 

izaugsmes finansēšana25, tajā nosakot 

vērienīgu un visaptverošu stratēģiju 

ilgtspējīgam finansējumam. Viens no 

mērķiem, kas noteikts šajā rīcības plānā, ir 

pārorientēt kapitāla plūsmas ilgtspējīgam 

ieguldījumam, lai sasniegtu ilgtspējīgu un 

(6) Komisija 2018. gada martā 

publicēja Rīcības plānu: ilgtspējīgas 

izaugsmes finansēšana25, tajā nosakot 

vērienīgu un visaptverošu stratēģiju 

ilgtspējīgam finansējumam. Viens no 

mērķiem, kas noteikts šajā rīcības plānā, ir 

pārorientēt kapitāla plūsmas ilgtspējīgam 

ieguldījumam, lai sasniegtu ilgtspējīgu un 
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iekļaujošu izaugsmi. Vienotas 

klasifikācijas sistēmas izveide ilgtspējīgām 

darbībām ir svarīgākā un neatliekamākā 

rīcības plānā paredzētā rīcība. Rīcības 

plānā atzīts, ka tam, lai kapitāla plūsmas 

pārvirzītu ilgtspējīgākām darbībām, pamatā 

jābūt kopīgai izpratnei par to, ko nozīmē 

“ilgtspējīgs”. Pirmkārt, skaidriem 

norādījumiem par darbībām, kas sekmē 

vides mērķu sasniegšanu, būtu jāpalīdz 

informēt ieguldītājus par ieguldījumiem, no 

kuriem tiek finansētas ekoloģiski 

ilgtspējīgas saimnieciskās darbības. 

Turpmākus norādījumus par darbībām, 

kas sekmē citus ilgtspējas mērķus, tajā 

skaitā sociālos mērķus, var izstrādāt 

vēlākā posmā. 

iekļaujošu izaugsmi. Vienotas 

klasifikācijas sistēmas un ilgtspējības 

pakāpes noteikšanas rādītāju izveide 

darbībām ir svarīgākā un neatliekamākā 

rīcības plānā paredzētā rīcība. Rīcības 

plānā atzīts, ka tam, lai kapitāla plūsmas 

pārvirzītu ilgtspējīgākām darbībām, pamatā 

jābūt kopīgai, holistiskai izpratnei par 

saimniecisko darbību un ieguldījumu 

ietekmi uz ilgtspēju. Pirmkārt, skaidriem 

norādījumiem par darbībām, kas sekmē 

vides mērķu sasniegšanu, būtu jāpalīdz 

informēt ieguldītājus par ieguldījumiem, no 

kuriem tiek finansētas ekoloģiski 

ilgtspējīgas saimnieciskās darbības. 

Paralēli tiek izstrādāti turpmāki 

norādījumi par darbībām, kas sekmē 

sociālos mērķus, atzīstot, ka ANO 

Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) ietver 

visus trīs ilgtspējas pīlārus: vides, sociālo 

un ekonomisko/pārvaldības pīlāru. Tas 

arī atspoguļo Eiropadomes 2017. gada 

20. jūnija secinājumus, kas apstiprināja 

Savienības un dalībvalstu apņemšanos 

pilnībā īstenot Ilgtspējīgas attīstības 

programmu 2030. gadam saskaņotā, 

visaptverošā, integrētā un efektīvā veidā. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

Pamatojums 

Achieving the SDGs in the European Union requires the channelling of capital flows towards 

sustainable investments. offering financial products and services which pursue socially 

sustainable objectives is an effective way of channelling private investments into sustainable 

activities. To achieve this aim, the SDGs and the European Pillar of Social rights offer a rich 

and useful basis for building a social taxonomy that complements a taxonomy built on 

environmental objectives. The SDGs are built on the premise that the environment, society 

and economic development are interlinked and must be addressed in an integrated manner. 

Thus, developing taxonomies in parallel woul provide the opportunity to explore those 

intelinkages 

 

Grozījums Nr.  133 

Elena Gentile 
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Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Komisija 2018. gada martā 

publicēja Rīcības plānu: igtspējīgas 

izaugsmes finansēšana25, tajā nosakot 

vērienīgu un visaptverošu stratēģiju 

ilgtspējīgam finansējumam. Viens no 

mērķiem, kas noteikts šajā rīcības plānā, ir 

pārorientēt kapitāla plūsmas ilgtspējīgam 

ieguldījumam, lai sasniegtu ilgtspējīgu un 

iekļaujošu izaugsmi. Vienotas 

klasifikācijas sistēmas izveide ilgtspējīgām 

darbībām ir svarīgākā un neatliekamākā 

rīcības plānā paredzētā rīcība. Rīcības 

plānā atzīts, ka tam, lai kapitāla plūsmas 

pārvirzītu ilgtspējīgākām darbībām, pamatā 

jābūt kopīgai izpratnei par to, ko nozīmē 

“ilgtspējīgs”. Pirmkārt, skaidriem 

norādījumiem par darbībām, kas sekmē 

vides mērķu sasniegšanu, būtu jāpalīdz 

informēt ieguldītājus par ieguldījumiem, 

no kuriem tiek finansētas ekoloģiski 
ilgtspējīgas saimnieciskās darbības. 

Turpmākus norādījumus par darbībām, kas 

sekmē citus ilgtspējas mērķus, tajā skaitā 

sociālos mērķus, var izstrādāt vēlākā 

posmā. 

(6) Komisija 2018. gada martā 

publicēja Rīcības plānu: ilgtspējīgas 

izaugsmes finansēšana25, tajā nosakot 

vērienīgu un visaptverošu stratēģiju 

ilgtspējīgam finansējumam. Viens no 

mērķiem, kas noteikts šajā rīcības plānā, ir 

pārorientēt kapitāla plūsmas ilgtspējīgam 

ieguldījumam, lai sasniegtu ilgtspējīgu un 

iekļaujošu izaugsmi. Vienotas 

klasifikācijas sistēmas izveide ilgtspējīgām 

darbībām un rādītāju izveide šādu darbību 

konstatēšanai ir svarīgākās un 

neatliekamākās rīcības plānā paredzētās 

darbības. Rīcības plānā atzīts, ka tam, lai 

kapitāla plūsmas pārvirzītu ilgtspējīgākām 

darbībām, pamatā jābūt kopīgai, holistiskai 

izpratnei par saimniecisko darbību un 

ieguldījumu ietekmi uz vides un sociālo 

ilgtspēju un resursu efektivitāti. Pirmkārt, 

skaidriem norādījumiem par darbībām, kas 

sekmē vides mērķu sasniegšanu, būtu 

jāpalīdz informēt ieguldītājus par 

ieguldījumiem šajās ilgtspējīgajās 

saimnieciskajās darbībās. Turpmākus 

norādījumus par darbībām, kas sekmē citus 

ilgtspējas mērķus, tajā skaitā sociālos 

mērķus, var izstrādāt vēlākā posmā. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  134 

Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(6) Komisija 2018. gada martā 

publicēja Rīcības plānu: igtspējīgas 

izaugsmes finansēšana25, tajā nosakot 

vērienīgu un visaptverošu stratēģiju 

ilgtspējīgam finansējumam. Viens no 

mērķiem, kas noteikts šajā rīcības plānā, ir 

pārorientēt kapitāla plūsmas ilgtspējīgam 

ieguldījumam, lai sasniegtu ilgtspējīgu un 

iekļaujošu izaugsmi. Vienotas 

klasifikācijas sistēmas izveide ilgtspējīgām 

darbībām ir svarīgākā un neatliekamākā 

rīcības plānā paredzētā rīcība. Rīcības 

plānā atzīts, ka tam, lai kapitāla plūsmas 

pārvirzītu ilgtspējīgākām darbībām, pamatā 

jābūt kopīgai izpratnei par to, ko nozīmē 

“ilgtspējīgs”. Pirmkārt, skaidriem 

norādījumiem par darbībām, kas sekmē 

vides mērķu sasniegšanu, būtu jāpalīdz 

informēt ieguldītājus par ieguldījumiem, no 

kuriem tiek finansētas ekoloģiski 

ilgtspējīgas saimnieciskās darbības. 

Turpmākus norādījumus par darbībām, kas 

sekmē citus ilgtspējas mērķus, tajā skaitā 

sociālos mērķus, var izstrādāt vēlākā 

posmā. 

(6) Komisija 2018. gada martā 

publicēja Rīcības plānu: ilgtspējīgas 

izaugsmes finansēšana25, tajā nosakot 

vērienīgu un visaptverošu stratēģiju 

ilgtspējīgam finansējumam. Viens no 

mērķiem, kas noteikts šajā rīcības plānā, ir 

pārorientēt kapitāla plūsmas ilgtspējīgam 

ieguldījumam, lai sasniegtu ilgtspējīgu un 

iekļaujošu izaugsmi. Vienotas 

klasifikācijas sistēmas un oglekļa dioksīda 

pēdas nospieduma novērtēšanas rādītāju 

izveide ilgtspējīgām darbībām ir svarīgākā 

un neatliekamākā rīcības plānā paredzētā 

rīcība. Rīcības plānā atzīts, ka tam, lai 

kapitāla plūsmas pārvirzītu ilgtspējīgākām 

darbībām, pamatā jābūt kopīgai izpratnei 

par to, ko nozīmē "ilgtspējīgs". Pirmkārt, 

skaidriem norādījumiem par darbībām, kas 

sekmē vides mērķu sasniegšanu, būtu 

jāpalīdz informēt ieguldītājus par 

ieguldījumiem, no kuriem tiek finansētas 

ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības. Turpmākus norādījumus par 

darbībām, kas sekmē citus ilgtspējas 

mērķus, tajā skaitā sociālos mērķus, var 

izstrādāt vēlākā posmā. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  135 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Komisija 2018. gada martā 

publicēja Rīcības plānu: igtspējīgas 

izaugsmes finansēšana25, tajā nosakot 

vērienīgu un visaptverošu stratēģiju 

ilgtspējīgam finansējumam. Viens no 

mērķiem, kas noteikts šajā rīcības plānā, ir 

pārorientēt kapitāla plūsmas ilgtspējīgam 

(6) Komisija 2018. gada martā 

publicēja Rīcības plānu: ilgtspējīgas 

izaugsmes finansēšana25, tajā nosakot 

vērienīgu un visaptverošu stratēģiju 

ilgtspējīgam finansējumam. Viens no 

mērķiem, kas noteikts šajā rīcības plānā, ir 

pārorientēt kapitāla plūsmas ilgtspējīgam 
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ieguldījumam, lai sasniegtu ilgtspējīgu un 

iekļaujošu izaugsmi. Vienotas 

klasifikācijas sistēmas izveide ilgtspējīgām 

darbībām ir svarīgākā un neatliekamākā 

rīcības plānā paredzētā rīcība. Rīcības 

plānā atzīts, ka tam, lai kapitāla plūsmas 

pārvirzītu ilgtspējīgākām darbībām, pamatā 

jābūt kopīgai izpratnei par to, ko nozīmē 

“ilgtspējīgs”. Pirmkārt, skaidriem 

norādījumiem par darbībām, kas sekmē 

vides mērķu sasniegšanu, būtu jāpalīdz 

informēt ieguldītājus par ieguldījumiem, no 

kuriem tiek finansētas ekoloģiski 

ilgtspējīgas saimnieciskās darbības. 

Turpmākus norādījumus par darbībām, 

kas sekmē citus ilgtspējas mērķus, tajā 

skaitā sociālos mērķus, var izstrādāt vēlākā 

posmā. 

ieguldījumam, lai sasniegtu ilgtspējīgu un 

iekļaujošu izaugsmi. Vienotas 

klasifikācijas sistēmas izveide ilgtspējīgām 

darbībām ir svarīgākā un neatliekamākā 

rīcības plānā paredzētā rīcība. Rīcības 

plānā atzīts, ka tam, lai kapitāla plūsmas 

pārvirzītu ilgtspējīgākām darbībām, pamatā 

jābūt kopīgai izpratnei par to, ko nozīmē 

"ilgtspējīgs". Pirmkārt, skaidriem 

norādījumiem par darbībām, kas sekmē 

vides mērķu sasniegšanu, būtu jāpalīdz 

informēt ieguldītājus par ieguldījumiem, no 

kuriem tiek finansētas ekoloģiski 

ilgtspējīgas saimnieciskās darbības. 

Turpmāki norādījumi par darbībām, kas 

sekmē citus ilgtspējas mērķus, tajā skaitā 

sociālos un pārvaldības mērķus, būtu 

jāizstrādā ātri pēc tam vēlākā posmā. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  136 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Komisija 2018. gada martā 

publicēja Rīcības plānu: igtspējīgas 

izaugsmes finansēšana25, tajā nosakot 

vērienīgu un visaptverošu stratēģiju 

ilgtspējīgam finansējumam. Viens no 

mērķiem, kas noteikts šajā rīcības plānā, ir 

pārorientēt kapitāla plūsmas ilgtspējīgam 

ieguldījumam, lai sasniegtu ilgtspējīgu un 

iekļaujošu izaugsmi. Vienotas 

klasifikācijas sistēmas izveide ilgtspējīgām 

darbībām ir svarīgākā un neatliekamākā 

rīcības plānā paredzētā rīcība. Rīcības 

plānā atzīts, ka tam, lai kapitāla plūsmas 

pārvirzītu ilgtspējīgākām darbībām, pamatā 

jābūt kopīgai izpratnei par to, ko nozīmē 

(6) Komisija 2018. gada martā 

publicēja Rīcības plānu: ilgtspējīgas 

izaugsmes finansēšana25, tajā nosakot 

vērienīgu un visaptverošu stratēģiju 

ilgtspējīgam finansējumam. Viens no 

mērķiem, kas noteikts šajā rīcības plānā, ir 

pārorientēt kapitāla plūsmas ilgtspējīgam 

ieguldījumam, lai sasniegtu ilgtspējīgu un 

iekļaujošu izaugsmi. Vienotas 

klasifikācijas sistēmas izveide ilgtspējīgām 

darbībām ir svarīgākā un neatliekamākā 

rīcības plānā paredzētā rīcība. Rīcības 

plānā atzīts, ka tam, lai kapitāla plūsmas 

pārvirzītu ilgtspējīgākām darbībām, pamatā 

jābūt kopīgai izpratnei par to, ko nozīmē 
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“ilgtspējīgs”. Pirmkārt, skaidriem 

norādījumiem par darbībām, kas sekmē 

vides mērķu sasniegšanu, būtu jāpalīdz 

informēt ieguldītājus par ieguldījumiem, no 

kuriem tiek finansētas ekoloģiski 

ilgtspējīgas saimnieciskās darbības. 

Turpmākus norādījumus par darbībām, 

kas sekmē citus ilgtspējas mērķus, tajā 

skaitā sociālos mērķus, var izstrādāt 

vēlākā posmā. 

"ilgtspējīgs". Pirmkārt, skaidriem 

norādījumiem par darbībām, kas sekmē 

vides mērķu sasniegšanu, būtu jāpalīdz 

informēt ieguldītājus par ieguldījumiem, no 

kuriem tiek finansētas ekoloģiski 

ilgtspējīgas saimnieciskās darbības. 

Paralēli būtu jāizstrādā turpmāki 

norādījumi par darbībām, kas sekmē citus 

ilgtspējas mērķus, tajā skaitā sociālos 

mērķus. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  137 

Mireille D'Ornano 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Komisija 2018. gada martā 

publicēja Rīcības plānu: igtspējīgas 

izaugsmes finansēšana25, tajā nosakot 

vērienīgu un visaptverošu stratēģiju 

ilgtspējīgam finansējumam. Viens no 

mērķiem, kas noteikts šajā rīcības plānā, ir 

pārorientēt kapitāla plūsmas ilgtspējīgam 

ieguldījumam, lai sasniegtu ilgtspējīgu un 

iekļaujošu izaugsmi. Vienotas 

klasifikācijas sistēmas izveide ilgtspējīgām 

darbībām ir svarīgākā un neatliekamākā 

rīcības plānā paredzētā rīcība. Rīcības 

plānā atzīts, ka tam, lai kapitāla plūsmas 

pārvirzītu ilgtspējīgākām darbībām, pamatā 

jābūt kopīgai izpratnei par to, ko nozīmē 

“ilgtspējīgs”. Pirmkārt, skaidriem 

norādījumiem par darbībām, kas sekmē 

vides mērķu sasniegšanu, būtu jāpalīdz 

informēt ieguldītājus par ieguldījumiem, no 

kuriem tiek finansētas ekoloģiski 

ilgtspējīgas saimnieciskās darbības. 

Turpmākus norādījumus par darbībām, kas 

sekmē citus ilgtspējas mērķus, tajā skaitā 

(6) Komisija 2018. gada martā 

publicēja Rīcības plānu: ilgtspējīgas 

izaugsmes finansēšana25, tajā nosakot 

stratēģiju ilgtspējīgam finansējumam. 

Viens no mērķiem, kas noteikts šajā rīcības 

plānā, ir pārorientēt kapitāla plūsmas 

ilgtspējīgam ieguldījumam, lai sasniegtu 

ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. 

Vienotas klasifikācijas sistēmas izveide 

ilgtspējīgām darbībām ir svarīgākā un 

neatliekamākā rīcības plānā paredzētā 

rīcība. Rīcības plānā atzīts, ka tam, lai 

kapitāla plūsmas pārvirzītu ilgtspējīgākām 

darbībām, pamatā jābūt kopīgai izpratnei 

par to, ko nozīmē "ilgtspējīgs". Pirmkārt, 

skaidriem norādījumiem par darbībām, kas 

sekmē vides mērķu sasniegšanu, būtu 

jāpalīdz informēt ieguldītājus par 

ieguldījumiem, no kuriem tiek finansētas 

ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības. Turpmākus norādījumus par 

darbībām, kas sekmē citus ilgtspējas 

mērķus, tajā skaitā sociālos mērķus, var 
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sociālos mērķus, var izstrādāt vēlākā 

posmā. 

izstrādāt vēlākā posmā. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  138 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Eiropas Parlamenta 2018. gada 

29. maija ziņojumā par ilgtspējīgām 

finansēm ir noteikti būtiski ilgtspējas 

rādītāju un taksonomijas elementi kā 

stimuls ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Būtu 

jānodrošina konsekvence starp 

atbilstīgajiem tiesību aktiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  139 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Regulas priekšlikums 

7.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7b) Būtu jāuzsver, cik svarīgi ir 

saglabāt līdzsvaru starp ilgtspējīgu 

finanšu un ieguldījumu vidisko, sociālo 

un pārvaldības (ESG) dimensiju, un tas 

būtu jānodrošina, stiprinot ekoloģiski 

jutīgu un sociāli iekļaujošu ilgtspējīgu 

izaugsmi. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  140 

Fulvio Martusciello 

 

Regulas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Problēmas mērogs prasa visu 

finanšu sistēmu un ekonomiku 

pakāpeniski pārvietot tādā pozīcijā, kurā 

tās spēj darboties ilgtspējīgi. Šajā nolūkā 

ir nepieciešams integrēt ilgtspējīgu 

finansējumu visās finansēšanas 

pamatjomās, un ietekme uz ilgtspējību ir 

jāņem vērā attiecībā uz finanšu 

produktiem un pakalpojumiem, kas tiek 

tirgoti kā ilgtspējīgi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  141 

Kay Swinburne 

 

Regulas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Problēmas mērogs, kas ietver visas 

finanšu sistēmas un ekonomikas 

pārvietošanu tādā pozīcijā, kurā tās spēj 

darboties ilgtspējīgi, laika gaitā prasīs 

pakāpenisku virzību un progresīvu pāreju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  142 

Costas Mavrides 

 

Regulas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 



 

PE632.153v01-00 14/163 AM\1172566LV.docx 

LV 

 (8a) Problēmas mērogs prasa visu 

finanšu sistēmu pakāpeniski pārvietot, lai 

atbalstītu to, ka ekonomika spēj darboties 

ilgtspējīgi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  143 

Miguel Viegas 

 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Tādu finanšu produktu 

piedāvāšana, kas īsteno ekoloģiski 

ilgtspējīgus mērķus, ir efektīvs veids, kā 

privātos ieguldījumus novirzīt 

ilgtspējīgām darbībām. Mērķis, nosakot 

valstu prasības finanšu produktu un 

uzņēmumu obligāciju kā ilgtspējīgu 

ieguldījumu tirgošanai, jo īpaši prasības, 

kas noteiktas, lai ļautu attiecīgajiem 

tirgus dalībniekiem izmantot valstu 

marķējumu, ir veicināt ieguldītāju 

uzticību, radīt pamanāmību un novērst 

bažas par “zaļo tukšvārdību”. Par zaļo 

tukšvārdību sauc negodīgas konkurences 

priekšrocības gūšanas praksi, tirgojot 

finanšu produktu kā videi draudzīgu, kaut 

gan patiesībā tas neatbilst vides 

pamatstandartiem. Pašlaik dažās 

dalībvalstīs ir ieviestas marķēšanas 

sistēmas. Tās veidotas, balstoties uz 

dažādām taksonomijām, kas klasificē 

ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības. Ņemot vērā politiskās saistības 

atbilstoši Parīzes nolīgumam un 

Savienības līmenī, visticamāk, arvien 

vairāk dalībvalstu izveidos marķējuma 

sistēmas vai citas prasības tirgus 

dalībniekiem, lai to finanšu produktus vai 

uzņēmumu obligācijas tirgotu kā 

ekoloģiski ilgtspējīgus. Tādējādi 

dalībvalstis izmantotu pašas savu 

nacionālo taksonomiju, lai noteiktu, kuri 

(9) Rezultāti, kas paziņoti nesenajā 

ANO 24. klimata konferencē Polijā 

(COP24), atspoguļo to, ka visi līdz šim 

īstenotie finanšu instrumenti nav spējuši 

atrisināt šo klimata pārmaiņu ārkārtas 

situāciju. Attiecīgi ir jāmaina visas līdz 

šim piemērotās politikas pamatnostādnes. 

Steidzami ir jāievieš vispusīga regulatīva 

pieeja, pamatojoties uz nepieciešamību 

nodrošināt tādu stratēģisku nozaru kā 

enerģētikas, banku un transporta nozares 

publiskas īpašumtiesības. Ja vien šie 

nosacījumi netiks izpildīti, ir skaidrs, ka 

CO2 emisiju līmenis nekad netiks 

pietiekami samazināts, lai sasniegtu 

oglekļa neitralitāti, kas nepieciešama 

mūsu planētas izdzīvošanai. 
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ieguldījumi uzskatāmi par ilgtspējīgiem. 

Ja šādas valstu prasības pamatojas uz 

dažādiem kritērijiem, kuriem atbilstīgi 

saimnieciskās darbības uzskatāmas par 

ekoloģiski ilgtspējīgām, tiks mazināta 

ieguldītāju vēlme veikt pārrobežu 

ieguldījumus, jo ir apgrūtināta iespēja 

salīdzināt dažādās ieguldījumu iespējas. 

Turklāt ekonomikas dalībniekiem, kas 

vēlas piesaistīt ieguldījumus no visas 

Savienības, dažādajās dalībvalstīs būtu 

jāatbilst dažādiem kritērijiem, lai viņu 

darbības varētu uzskatīt par ekoloģiski 

ilgtspējīgām dažādo marķējumu nolūkā. 

Vienotu kritēriju trūkums tādējādi 

palielinās izmaksas un radīs būtisku 

traucēkli ekonomikas dalībniekiem, radot 

kavēkli ilgtspējīgiem ieguldījumiem 

piekļūt pārrobežu kapitāla tirgum. 

Sagaidāms, ka aizvien pieaugs šķēršļi, lai 

piekļūtu pārrobežu kapitāla tirgum 

līdzekļu iegūšanai ilgtspējīgiem 

projektiem. Tāpēc kritēriji, lai noteiktu, 

vai saimnieciskā darbība ir ekoloģiski 

ilgtspējīga, būtu jāsaskaņo Savienības 

līmenī, lai novērstu šķēršļus iekšējā tirgus 

darbībai un kavētu to rašanos nākotnē. 

Pateicoties šādai saskaņošanai, 

ekonomikas dalībniekiem būs vieglāk 

iegūt līdzekļus savām zaļajām pārrobežu 

darbībām, jo viņu saimnieciskās darbības 

varēs salīdzināt ar vienotiem kritērijiem, 

lai izvēlētos kā pamatā esošos aktīvus 

ekoloģiski ilgtspējīgiem ieguldījumiem. 

Tādējādi tas atvieglos ieguldījumu 

piesaisti pāri robežām Savienības ietvaros. 

Or. pt 

Grozījums Nr.  144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Tādu finanšu produktu 

piedāvāšana, kas īsteno ekoloģiski 

(9) Tādu finanšu produktu 

piedāvāšana, kas īsteno ekoloģiski un 
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ilgtspējīgus mērķus, ir efektīvs veids, kā 

privātos ieguldījumus novirzīt ilgtspējīgām 

darbībām. Mērķis, nosakot valstu prasības 

finanšu produktu un uzņēmumu obligāciju 

kā ilgtspējīgu ieguldījumu tirgošanai, jo 

īpaši prasības, kas noteiktas, lai ļautu 

attiecīgajiem tirgus dalībniekiem izmantot 

valstu marķējumu, ir veicināt ieguldītāju 

uzticību, radīt pamanāmību un novērst 

bažas par “zaļo tukšvārdību”. Par zaļo 

tukšvārdību sauc negodīgas konkurences 

priekšrocības gūšanas praksi, tirgojot 

finanšu produktu kā videi draudzīgu, kaut 

gan patiesībā tas neatbilst vides 

pamatstandartiem. Pašlaik dažās 

dalībvalstīs ir ieviestas marķēšanas 

sistēmas. Tās veidotas, balstoties uz 

dažādām taksonomijām, kas klasificē 

ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības. Ņemot vērā politiskās saistības 

atbilstoši Parīzes nolīgumam un 

Savienības līmenī, visticamāk, arvien 

vairāk dalībvalstu izveidos marķējuma 

sistēmas vai citas prasības tirgus 

dalībniekiem, lai to finanšu produktus vai 

uzņēmumu obligācijas tirgotu kā 

ekoloģiski ilgtspējīgus. Tādējādi 

dalībvalstis izmantotu pašas savu 

nacionālo taksonomiju, lai noteiktu, kuri 

ieguldījumi uzskatāmi par ilgtspējīgiem. 
Ja šādas valstu prasības pamatojas uz 

dažādiem kritērijiem, kuriem atbilstīgi 

saimnieciskās darbības uzskatāmas par 

ekoloģiski ilgtspējīgām, tiks mazināta 

ieguldītāju vēlme veikt pārrobežu 

ieguldījumus, jo ir apgrūtināta iespēja 

salīdzināt dažādās ieguldījumu iespējas. 

Turklāt ekonomikas dalībniekiem, kas 

vēlas piesaistīt ieguldījumus no visas 

Savienības, dažādajās dalībvalstīs būtu 

jāatbilst dažādiem kritērijiem, lai viņu 

darbības varētu uzskatīt par ekoloģiski 

ilgtspējīgām dažādo marķējumu nolūkā. 

Vienotu kritēriju trūkums tādējādi 

palielinās izmaksas un radīs būtisku 

traucēkli ekonomikas dalībniekiem, radot 

kavēkli ilgtspējīgiem ieguldījumiem 

piekļūt pārrobežu kapitāla tirgum. 

Sagaidāms, ka aizvien pieaugs šķēršļi, lai 

ekonomiski ilgtspējīgus mērķus, ir efektīvs 

veids, kā privātos ieguldījumus 

pakāpeniski novirzīt ilgtspējīgām 

darbībām. Mērķis, nosakot valstu prasības 

finanšu produktu un uzņēmumu obligāciju 

kā ilgtspējīgu ieguldījumu tirgošanai, jo 

īpaši prasības, kas noteiktas, lai ļautu 

attiecīgajiem tirgus dalībniekiem izmantot 

valstu marķējumu, ir veicināt ieguldītāju 

uzticību, radīt pamanāmību un novērst 

bažas par "zaļo tukšvārdību". Pašlaik dažās 

dalībvalstīs ir ieviestas marķēšanas 

sistēmas. Tās veidotas, balstoties uz 

dažādām taksonomijām, kas klasificē 

ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības. Ja šādas valstu prasības 

pamatojas uz dažādiem kritērijiem, kuriem 

atbilstīgi saimnieciskās darbības 

uzskatāmas par ekoloģiski ilgtspējīgām, 

tiks mazināta ieguldītāju vēlme veikt 

pārrobežu ieguldījumus, jo ir apgrūtināta 

iespēja salīdzināt dažādās ieguldījumu 

iespējas. Turklāt ekonomikas dalībniekiem, 

kas vēlas piesaistīt ieguldījumus no visas 

Savienības, dažādajās dalībvalstīs būtu 

jāatbilst dažādiem kritērijiem, lai viņu 

darbības varētu uzskatīt par ekoloģiski 

ilgtspējīgām dažādo marķējumu nolūkā. 

Vienotu kritēriju trūkums tādējādi 

palielinās izmaksas un radīs būtisku 

traucēkli ekonomikas dalībniekiem, radot 

kavēkli ilgtspējīgiem ieguldījumiem 

piekļūt pārrobežu kapitāla tirgum. 

Sagaidāms, ka aizvien pieaugs šķēršļi, lai 

piekļūtu pārrobežu kapitāla tirgum līdzekļu 

iegūšanai ilgtspējīgiem projektiem. Tāpēc 

kritēriji, lai noteiktu, vai saimnieciskā 

darbība ir ekoloģiski un ekonomiski 

ilgtspējīga, būtu pakāpeniski jāsaskaņo 

Savienības līmenī, lai novērstu šķēršļus 

iekšējā tirgus darbībai un kavētu to rašanos 

nākotnē. Pateicoties šādai saskaņošanai, 

ekonomikas dalībniekiem būs vieglāk iegūt 

līdzekļus savām zaļajām pārrobežu 

darbībām, jo viņu saimnieciskās darbības 

varēs salīdzināt ar vienotiem kritērijiem, lai 

izvēlētos kā pamatā esošos aktīvus 

ekoloģiski ilgtspējīgiem ieguldījumiem. 

Tādējādi tas atvieglos ieguldījumu piesaisti 
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piekļūtu pārrobežu kapitāla tirgum līdzekļu 

iegūšanai ilgtspējīgiem projektiem. Tāpēc 

kritēriji, lai noteiktu, vai saimnieciskā 

darbība ir ekoloģiski ilgtspējīga, būtu 

jāsaskaņo Savienības līmenī, lai novērstu 

šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un kavētu 

to rašanos nākotnē. Pateicoties šādai 

saskaņošanai, ekonomikas dalībniekiem 

būs vieglāk iegūt līdzekļus savām zaļajām 

pārrobežu darbībām, jo viņu saimnieciskās 

darbības varēs salīdzināt ar vienotiem 

kritērijiem, lai izvēlētos kā pamatā esošos 

aktīvus ekoloģiski ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem. Tādējādi tas atvieglos 

ieguldījumu piesaisti pāri robežām 

Savienības ietvaros. 

pāri robežām Savienības ietvaros. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  145 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Tādu finanšu produktu 

piedāvāšana, kas īsteno ekoloģiski 

ilgtspējīgus mērķus, ir efektīvs veids, kā 

privātos ieguldījumus novirzīt ilgtspējīgām 

darbībām. Mērķis, nosakot valstu prasības 

finanšu produktu un uzņēmumu obligāciju 

kā ilgtspējīgu ieguldījumu tirgošanai, jo 

īpaši prasības, kas noteiktas, lai ļautu 

attiecīgajiem tirgus dalībniekiem izmantot 

valstu marķējumu, ir veicināt ieguldītāju 

uzticību, radīt pamanāmību un novērst 

bažas par “zaļo tukšvārdību”. Par zaļo 

tukšvārdību sauc negodīgas konkurences 

priekšrocības gūšanas praksi, tirgojot 

finanšu produktu kā videi draudzīgu, kaut 

gan patiesībā tas neatbilst vides 

pamatstandartiem. Pašlaik dažās 

dalībvalstīs ir ieviestas marķēšanas 

sistēmas. Tās veidotas, balstoties uz 

dažādām taksonomijām, kas klasificē 

(9) Tādu finanšu produktu un 

pakalpojumu piedāvāšana, kas īsteno 

ekoloģiski ilgtspējīgus mērķus, ir efektīvs 

veids, kā privātos ieguldījumus novirzīt un 

pakāpeniski pārvietot ilgtspējīgām 

darbībām. Mērķis, nosakot valstu prasības 

finanšu produktu un uzņēmumu obligāciju 

kā ilgtspējīgu ieguldījumu tirgošanai, jo 

īpaši prasības, kas noteiktas, lai ļautu 

attiecīgajiem tirgus dalībniekiem izmantot 

valstu marķējumu, ir veicināt ieguldītāju 

uzticību, radīt pamanāmību un novērst 

bažas par "zaļo tukšvārdību". Par zaļo 

tukšvārdību sauc negodīgas konkurences 

priekšrocības gūšanas praksi, tirgojot 

finanšu produktu kā videi draudzīgu, kaut 

gan patiesībā tas neatbilst vides 

pamatstandartiem. Pašlaik dažās 

dalībvalstīs ir ieviestas marķēšanas 

sistēmas. Tās veidotas, balstoties uz 
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ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības. Ņemot vērā politiskās saistības 

atbilstoši Parīzes nolīgumam un Savienības 

līmenī, visticamāk, arvien vairāk 

dalībvalstu izveidos marķējuma sistēmas 

vai citas prasības tirgus dalībniekiem, lai to 

finanšu produktus vai uzņēmumu 

obligācijas tirgotu kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus. Tādējādi dalībvalstis 

izmantotu pašas savu nacionālo 

taksonomiju, lai noteiktu, kuri ieguldījumi 

uzskatāmi par ilgtspējīgiem. Ja šādas valstu 

prasības pamatojas uz dažādiem 

kritērijiem, kuriem atbilstīgi saimnieciskās 

darbības uzskatāmas par ekoloģiski 

ilgtspējīgām, tiks mazināta ieguldītāju 

vēlme veikt pārrobežu ieguldījumus, jo ir 

apgrūtināta iespēja salīdzināt dažādās 

ieguldījumu iespējas. Turklāt ekonomikas 

dalībniekiem, kas vēlas piesaistīt 

ieguldījumus no visas Savienības, 

dažādajās dalībvalstīs būtu jāatbilst 

dažādiem kritērijiem, lai viņu darbības 

varētu uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām 

dažādo marķējumu nolūkā. Vienotu 

kritēriju trūkums tādējādi palielinās 

izmaksas un radīs būtisku traucēkli 

ekonomikas dalībniekiem, radot kavēkli 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem piekļūt 

pārrobežu kapitāla tirgum. Sagaidāms, ka 

aizvien pieaugs šķēršļi, lai piekļūtu 

pārrobežu kapitāla tirgum līdzekļu 

iegūšanai ilgtspējīgiem projektiem. Tāpēc 

kritēriji, lai noteiktu, vai saimnieciskā 

darbība ir ekoloģiski ilgtspējīga, būtu 

jāsaskaņo Savienības līmenī, lai novērstu 

šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un kavētu 

to rašanos nākotnē. Pateicoties šādai 

saskaņošanai, ekonomikas dalībniekiem 

būs vieglāk iegūt līdzekļus savām zaļajām 

pārrobežu darbībām, jo viņu saimnieciskās 

darbības varēs salīdzināt ar vienotiem 

kritērijiem, lai izvēlētos kā pamatā esošos 

aktīvus ekoloģiski ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem. Tādējādi tas atvieglos 

ieguldījumu piesaisti pāri robežām 

Savienības ietvaros. 

dažādām taksonomijām, kas klasificē 

ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības. Ņemot vērā politiskās saistības 

atbilstoši Parīzes nolīgumam un Savienības 

līmenī, visticamāk, arvien vairāk 

dalībvalstu izveidos marķējuma sistēmas 

vai citas prasības tirgus dalībniekiem, lai to 

finanšu produktus vai uzņēmumu 

obligācijas tirgotu kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus. Tādējādi dalībvalstis 

izmantotu pašas savu nacionālo 

taksonomiju, lai noteiktu, kuri ieguldījumi 

uzskatāmi par ilgtspējīgiem. Ja šādas valstu 

prasības pamatojas uz dažādiem 

kritērijiem, kuriem atbilstīgi saimnieciskās 

darbības uzskatāmas par ekoloģiski 

ilgtspējīgām, tiks mazināta ieguldītāju 

vēlme veikt pārrobežu ieguldījumus, jo ir 

apgrūtināta iespēja salīdzināt dažādās 

ieguldījumu iespējas. Turklāt ekonomikas 

dalībniekiem, kas vēlas piesaistīt 

ieguldījumus no visas Savienības, 

dažādajās dalībvalstīs būtu jāatbilst 

dažādiem kritērijiem, lai viņu darbības 

varētu uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām 

dažādo marķējumu nolūkā. Vienotu 

kritēriju trūkums tādējādi palielinās 

izmaksas un radīs būtisku traucēkli 

ekonomikas dalībniekiem, radot kavēkli 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem piekļūt 

pārrobežu kapitāla tirgum. Sagaidāms, ka 

aizvien pieaugs šķēršļi, lai piekļūtu 

pārrobežu kapitāla tirgum līdzekļu 

iegūšanai ilgtspējīgiem projektiem. Tāpēc 

kritēriji, lai noteiktu, vai saimnieciskā 

darbība ir ekoloģiski ilgtspējīga, būtu 

jāsaskaņo Savienības līmenī, lai novērstu 

šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un kavētu 

to rašanos nākotnē. Pateicoties šādai 

saskaņošanai, ekonomikas dalībniekiem 

būs vieglāk iegūt līdzekļus savām zaļajām 

pārrobežu darbībām, jo viņu saimnieciskās 

darbības varēs salīdzināt ar vienotiem 

kritērijiem, lai izvēlētos kā pamatā esošos 

aktīvus ekoloģiski ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem. Tādējādi tas atvieglos 

ieguldījumu piesaisti pāri robežām 

Savienības ietvaros. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  146 

Mireille D'Ornano 

 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Tādu finanšu produktu 

piedāvāšana, kas īsteno ekoloģiski 

ilgtspējīgus mērķus, ir efektīvs veids, kā 

privātos ieguldījumus novirzīt ilgtspējīgām 

darbībām. Mērķis, nosakot valstu prasības 

finanšu produktu un uzņēmumu obligāciju 

kā ilgtspējīgu ieguldījumu tirgošanai, jo 

īpaši prasības, kas noteiktas, lai ļautu 

attiecīgajiem tirgus dalībniekiem izmantot 

valstu marķējumu, ir veicināt ieguldītāju 

uzticību, radīt pamanāmību un novērst 

bažas par “zaļo tukšvārdību”. Par zaļo 

tukšvārdību sauc negodīgas konkurences 

priekšrocības gūšanas praksi, tirgojot 

finanšu produktu kā videi draudzīgu, kaut 

gan patiesībā tas neatbilst vides 

pamatstandartiem. Pašlaik dažās 

dalībvalstīs ir ieviestas marķēšanas 

sistēmas. Tās veidotas, balstoties uz 

dažādām taksonomijām, kas klasificē 

ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības. Ņemot vērā politiskās saistības 

atbilstoši Parīzes nolīgumam un Savienības 

līmenī, visticamāk, arvien vairāk 

dalībvalstu izveidos marķējuma sistēmas 

vai citas prasības tirgus dalībniekiem, lai to 

finanšu produktus vai uzņēmumu 

obligācijas tirgotu kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus. Tādējādi dalībvalstis 

izmantotu pašas savu nacionālo 

taksonomiju, lai noteiktu, kuri ieguldījumi 

uzskatāmi par ilgtspējīgiem. Ja šādas valstu 

prasības pamatojas uz dažādiem 

kritērijiem, kuriem atbilstīgi saimnieciskās 

darbības uzskatāmas par ekoloģiski 

ilgtspējīgām, tiks mazināta ieguldītāju 

vēlme veikt pārrobežu ieguldījumus, jo ir 

(9) Tādu finanšu produktu 

piedāvāšana, kas īsteno ekoloģiski 

ilgtspējīgus mērķus, ir efektīvs veids, kā 

privātos ieguldījumus novirzīt ilgtspējīgām 

darbībām. Mērķis, nosakot valstu prasības 

finanšu produktu un uzņēmumu obligāciju 

kā ilgtspējīgu ieguldījumu tirgošanai, jo 

īpaši prasības, kas noteiktas, lai ļautu 

attiecīgajiem tirgus dalībniekiem izmantot 

valstu marķējumu, ir veicināt ieguldītāju 

uzticību, radīt pamanāmību un novērst 

bažas par "zaļo tukšvārdību". Par zaļo 

tukšvārdību sauc negodīgas konkurences 

priekšrocības gūšanas praksi, tirgojot 

finanšu produktu kā videi draudzīgu, kaut 

gan patiesībā tas neatbilst vides 

pamatstandartiem. Pašlaik dažās 

dalībvalstīs ir ieviestas marķēšanas 

sistēmas. Tās veidotas, balstoties uz 

dažādām taksonomijām, kas klasificē 

ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības. Ņemot vērā politiskās saistības 

atbilstoši Parīzes nolīgumam un Savienības 

līmenī, ir iespējams, ka arvien vairāk 

dalībvalstu izveidos marķējuma sistēmas 

vai citas prasības tirgus dalībniekiem, lai to 

finanšu produktus vai uzņēmumu 

obligācijas tirgotu kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus. Tādējādi dalībvalstis 

izmantotu pašas savu nacionālo 

taksonomiju, lai noteiktu, kuri ieguldījumi 

uzskatāmi par ilgtspējīgiem. Ja šādas valstu 

prasības pamatojas uz dažādiem 

kritērijiem, kuriem atbilstīgi saimnieciskās 

darbības uzskatāmas par ekoloģiski 

ilgtspējīgām, tiks mazināta ieguldītāju 

vēlme veikt pārrobežu ieguldījumus, jo ir 
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apgrūtināta iespēja salīdzināt dažādās 

ieguldījumu iespējas. Turklāt ekonomikas 

dalībniekiem, kas vēlas piesaistīt 

ieguldījumus no visas Savienības, 

dažādajās dalībvalstīs būtu jāatbilst 

dažādiem kritērijiem, lai viņu darbības 

varētu uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām 

dažādo marķējumu nolūkā. Vienotu 

kritēriju trūkums tādējādi palielinās 

izmaksas un radīs būtisku traucēkli 

ekonomikas dalībniekiem, radot kavēkli 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem piekļūt 

pārrobežu kapitāla tirgum. Sagaidāms, ka 

aizvien pieaugs šķēršļi, lai piekļūtu 

pārrobežu kapitāla tirgum līdzekļu 

iegūšanai ilgtspējīgiem projektiem. Tāpēc 

kritēriji, lai noteiktu, vai saimnieciskā 

darbība ir ekoloģiski ilgtspējīga, būtu 

jāsaskaņo Savienības līmenī, lai novērstu 

šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un kavētu 

to rašanos nākotnē. Pateicoties šādai 

saskaņošanai, ekonomikas dalībniekiem 

būs vieglāk iegūt līdzekļus savām zaļajām 

pārrobežu darbībām, jo viņu saimnieciskās 

darbības varēs salīdzināt ar vienotiem 

kritērijiem, lai izvēlētos kā pamatā esošos 

aktīvus ekoloģiski ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem. Tādējādi tas atvieglos 

ieguldījumu piesaisti pāri robežām 

Savienības ietvaros. 

apgrūtināta iespēja salīdzināt dažādās 

ieguldījumu iespējas. Turklāt ekonomikas 

dalībniekiem, kas vēlas piesaistīt 

ieguldījumus no visas Savienības, 

dažādajās dalībvalstīs būtu jāatbilst 

dažādiem kritērijiem, lai viņu darbības 

varētu uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām 

dažādo marķējumu nolūkā. Vienotu 

kritēriju trūkums tādējādi palielinās 

izmaksas un radīs būtisku traucēkli 

ekonomikas dalībniekiem, radot kavēkli 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem piekļūt 

pārrobežu kapitāla tirgum. Sagaidāms, ka 

aizvien pieaugs šķēršļi, lai piekļūtu 

pārrobežu kapitāla tirgum līdzekļu 

iegūšanai ilgtspējīgiem projektiem. Tāpēc 

kritēriju saskaņošana Savienības līmenī, 

lai noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 

ekoloģiski ilgtspējīga, būs viens no 

paredzētajiem risinājumiem, lai novērstu 

šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un kavētu 

to rašanos nākotnē. Pateicoties šādai 

saskaņošanai, ekonomikas dalībniekiem 

būs vieglāk iegūt līdzekļus savām zaļajām 

pārrobežu darbībām, jo viņu saimnieciskās 

darbības varēs salīdzināt ar vienotiem 

kritērijiem, lai izvēlētos kā pamatā esošos 

aktīvus ekoloģiski ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem. Tādējādi tas atvieglos 

ieguldījumu piesaisti pāri robežām 

Savienības ietvaros. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Tādu finanšu produktu 

piedāvāšana, kas īsteno ekoloģiski 

ilgtspējīgus mērķus, ir efektīvs veids, kā 

privātos ieguldījumus novirzīt ilgtspējīgām 

darbībām. Mērķis, nosakot valstu prasības 

(9) Tādu finanšu produktu 

piedāvāšana, kas tiek tirgoti kā ekoloģiski 

ilgtspējīgi un īsteno ekoloģiski ilgtspējīgus 

mērķus, ir efektīvs veids, kā privātos 

ieguldījumus novirzīt ilgtspējīgām 
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finanšu produktu un uzņēmumu obligāciju 

kā ilgtspējīgu ieguldījumu tirgošanai, jo 

īpaši prasības, kas noteiktas, lai ļautu 

attiecīgajiem tirgus dalībniekiem izmantot 

valstu marķējumu, ir veicināt ieguldītāju 

uzticību, radīt pamanāmību un novērst 

bažas par “zaļo tukšvārdību”. Par zaļo 

tukšvārdību sauc negodīgas konkurences 

priekšrocības gūšanas praksi, tirgojot 

finanšu produktu kā videi draudzīgu, kaut 

gan patiesībā tas neatbilst vides 

pamatstandartiem. Pašlaik dažās 

dalībvalstīs ir ieviestas marķēšanas 

sistēmas. Tās veidotas, balstoties uz 

dažādām taksonomijām, kas klasificē 

ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības. Ņemot vērā politiskās saistības 

atbilstoši Parīzes nolīgumam un Savienības 

līmenī, visticamāk, arvien vairāk 

dalībvalstu izveidos marķējuma sistēmas 

vai citas prasības tirgus dalībniekiem, lai to 

finanšu produktus vai uzņēmumu 

obligācijas tirgotu kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus. Tādējādi dalībvalstis 

izmantotu pašas savu nacionālo 

taksonomiju, lai noteiktu, kuri ieguldījumi 

uzskatāmi par ilgtspējīgiem. Ja šādas valstu 

prasības pamatojas uz dažādiem 

kritērijiem, kuriem atbilstīgi saimnieciskās 

darbības uzskatāmas par ekoloģiski 

ilgtspējīgām, tiks mazināta ieguldītāju 

vēlme veikt pārrobežu ieguldījumus, jo ir 

apgrūtināta iespēja salīdzināt dažādās 

ieguldījumu iespējas. Turklāt ekonomikas 

dalībniekiem, kas vēlas piesaistīt 

ieguldījumus no visas Savienības, 

dažādajās dalībvalstīs būtu jāatbilst 

dažādiem kritērijiem, lai viņu darbības 

varētu uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām 

dažādo marķējumu nolūkā. Vienotu 

kritēriju trūkums tādējādi palielinās 

izmaksas un radīs būtisku traucēkli 

ekonomikas dalībniekiem, radot kavēkli 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem piekļūt 

pārrobežu kapitāla tirgum. Sagaidāms, ka 

aizvien pieaugs šķēršļi, lai piekļūtu 

pārrobežu kapitāla tirgum līdzekļu 

iegūšanai ilgtspējīgiem projektiem. Tāpēc 

kritēriji, lai noteiktu, vai saimnieciskā 

darbībām. Mērķis, nosakot valstu prasības 

finanšu produktu un uzņēmumu obligāciju 

kā ilgtspējīgu ieguldījumu tirgošanai, jo 

īpaši prasības, kas noteiktas, lai ļautu 

attiecīgajiem tirgus dalībniekiem izmantot 

valstu marķējumu, ir veicināt ieguldītāju 

uzticību, radīt pamanāmību un novērst 

bažas par "zaļo tukšvārdību". Par zaļo 

tukšvārdību sauc negodīgas konkurences 

priekšrocības gūšanas praksi, tirgojot 

finanšu produktu kā videi draudzīgu, kaut 

gan patiesībā tas neatbilst vides 

pamatstandartiem. Pašlaik dažās 

dalībvalstīs ir ieviestas marķēšanas 

sistēmas. Tās veidotas, balstoties uz 

dažādām taksonomijām, kas klasificē 

ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības. Ņemot vērā politiskās saistības 

atbilstoši Parīzes nolīgumam un Savienības 

līmenī, visticamāk, arvien vairāk 

dalībvalstu izveidos marķējuma sistēmas 

vai citas prasības tirgus dalībniekiem, lai to 

finanšu produktus vai uzņēmumu 

obligācijas tirgotu kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus. Tādējādi dalībvalstis 

izmantotu pašas savu nacionālo 

taksonomiju, lai noteiktu, kuri ieguldījumi 

uzskatāmi par ilgtspējīgiem. Ja šādas valstu 

prasības pamatojas uz dažādiem 

kritērijiem, kuriem atbilstīgi saimnieciskās 

darbības uzskatāmas par ekoloģiski 

ilgtspējīgām, tiks mazināta ieguldītāju 

vēlme veikt pārrobežu ieguldījumus, jo ir 

apgrūtināta iespēja salīdzināt dažādās 

ieguldījumu iespējas. Turklāt ekonomikas 

dalībniekiem, kas vēlas piesaistīt 

ieguldījumus no visas Savienības, 

dažādajās dalībvalstīs būtu jāatbilst 

dažādiem kritērijiem, lai viņu darbības 

varētu uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām 

dažādo marķējumu nolūkā. Vienotu 

kritēriju trūkums tādējādi palielinās 

izmaksas un radīs būtisku traucēkli 

ekonomikas dalībniekiem, radot kavēkli 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem piekļūt 

pārrobežu kapitāla tirgum. Sagaidāms, ka 

aizvien pieaugs šķēršļi, lai piekļūtu 

pārrobežu kapitāla tirgum līdzekļu 

iegūšanai ilgtspējīgiem projektiem. Tāpēc 
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darbība ir ekoloģiski ilgtspējīga, būtu 

jāsaskaņo Savienības līmenī, lai novērstu 

šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un kavētu 

to rašanos nākotnē. Pateicoties šādai 

saskaņošanai, ekonomikas dalībniekiem 

būs vieglāk iegūt līdzekļus savām zaļajām 

pārrobežu darbībām, jo viņu saimnieciskās 

darbības varēs salīdzināt ar vienotiem 

kritērijiem, lai izvēlētos kā pamatā esošos 

aktīvus ekoloģiski ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem. Tādējādi tas atvieglos 

ieguldījumu piesaisti pāri robežām 

Savienības ietvaros. 

kritēriji, lai noteiktu, vai saimnieciskā 

darbība ir ekoloģiski ilgtspējīga, būtu 

jāsaskaņo Savienības līmenī, lai novērstu 

šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un kavētu 

to rašanos nākotnē. Pateicoties šādai 

saskaņošanai, ekonomikas dalībniekiem 

būs vieglāk iegūt līdzekļus savām zaļajām 

pārrobežu darbībām, jo viņu saimnieciskās 

darbības varēs salīdzināt ar vienotiem 

kritērijiem, lai izvēlētos kā pamatā esošos 

aktīvus ekoloģiski ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem. Tādējādi tas atvieglos 

ieguldījumu piesaisti pāri robežām 

Savienības ietvaros. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  148 

Pavel Poc 

 

Regulas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Taksonomijas regulējumam 

ieguldīšanai ilgtspējīgos ieguldījumos 

galvenokārt būtu galvenokārt jākalpo 

tam, lai atvieglotu šā veida ieguldījumus, 

un tam nevajadzētu būt instrumentam, ar 

ko pārdala ieguldījumus no citiem 

projektiem. Taksonomijas regulējumam 

ieguldīšanai ilgtspējīgos ieguldījumos 

nevajadzētu būtiski ietekmēt citu 

finansējuma veidu pieejamību/izmaksas. 

Ir jāapsver, kā "ilgtspējīgie" instrumenti 

var ietekmēt "neilgtspējīgos" 

instrumentus, kas ir īstenoti iepriekš. Ir 

svarīgi arī uzsvērt, ka šai regulai 

vajadzētu būt piemērojamai tikai jauniem 

ieguldījumiem, lai novērstu atpakaļejoša 

spēka ietekmi. 

Or. en 
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Pamatojums 

Too strict sustainability framework could pose a large threat for conventional energy 

generation assets, which are still in many countries the backbone of energy system and are 

granting the security of energy supply to customers. If any investment labelled as non-

sustainable would be fundamentally disadvantaged, that could lead to significant risk of 

security of supply failure and higher energy prices for customers. Also reduced cost of capital 

to hold sustainable investments by banks may result in providing funding for risky projects 

only because they display sustainable features. 

 

Grozījums Nr.  149 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Turklāt vajadzības gadījumā 

finanšu produktu vai uzņēmumu 

obligāciju marķēšana kā ekoloģiski 

kaitīgu, izmantojot vienotus kritērijus, 

sniegtu papildu tirgus informāciju par 

saimnieciskajām darbībām, kas 

ievērojami kaitē vides mērķiem, un radītu 

iespējas finanšu tirgum pakāpeniski 

novirzīt privātos ieguldījumus ekoloģiski 

neitrālām saimnieciskām darbībām, kuras 

nav īpaši marķētas, vai ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām. 

Tas ļaus arī Savienībai un dalībvalstīm 

pārtraukt publisko finanšu atbalstu 

ieguldījumiem, kas ievērojami kaitē vides 

mērķiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  150 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Regulas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (9a) Lai Savienība izpildītu savas 

saistības vides un klimata jomā, ir 

jāmobilizē privātie ieguldījumi. Tā 

sasniegšanai ir nepieciešama ilgtermiņa 

plānošana, kā arī regulatīva stabilitāte un 

prognozējamība ieguldītājiem. Tādēļ, lai 

nodrošinātu saskaņotu politikas sistēmu 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem, ir svarīgi, ka 

šīs regulas noteikumi ir pamatoti ar spēkā 

esošajiem Savienības tiesību aktiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Regulas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Lai izpildītu Savienības saistības 

vides un klimata jomā, ir nepieciešami 

privāti ieguldījumi. Privāto ieguldījumu 

mobilizēšanai ir jānodrošina saskaņota 

politikas sistēma ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem. Tam ir nepieciešama 

regulatīva stabilitāte un prognozējamība 

ieguldītājiem ilgtermiņā. Tādēļ ir svarīgi, 

ka šīs regulas noteikumi tiek pamatoti ar 

spēkā esošajiem Savienības tiesību 

aktiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  152 

Fulvio Martusciello 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Turklāt, ja tirgus dalībnieki 

nesniedz nekādus paskaidrojumus 

(10) Turklāt, ja tirgus dalībnieki 

neatklāj, kā darbības, kurās viņi iegulda, 
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ieguldītājiem par to, kā darbības, kurās 

viņi iegulda, sekmē vides mērķu 

sasniegšanu, vai ja viņi savos 

paskaidrojumos par to, kas ir “ilgtspējīga” 

saimnieciskā darbība, izmanto citus 

jēdzienus, ieguldītājiem šķitīs 

neproporcionāli apgrūtinoši pārbaudīt un 

salīdzināt šos dažādos finanšu produktus. Ir 

konstatēts, ka tas mazina ieguldītāju vēlmi 

veikt ieguldījumus zaļos finanšu produktos. 

Turklāt ieguldītāju uzticības trūkumam ir 

būtiska negatīva ietekme uz ilgtspējīgu 

ieguldījumu tirgu. Ir pierādīts arī, ka valstu 

noteikumi vai tirgū balstītas iniciatīvas, kas 

īstenotas, lai risinātu šo jautājumu valstu 

robežās, novedīs pie iekšējā tirgus 

sadrumstalotības. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki atklās informāciju par to, kā 

finanšu produkti, ko viņi pozicionē kā videi 

draudzīgus, atbilst vides mērķiem un viņi 

šādas informācijas atklāšanai izmantos visā 

Savienībā kopējus kritērijus attiecībā uz to, 

kas ir ekoloģiski ilgtspējīga saimnieciska 

darbība, tas palīdzēs ieguldītājiem 

salīdzināt videi draudzīgas ieguldījuma 

iespējas pāri robežām. Ieguldītāji veiks 

ieguldījumus zaļos finanšu produktos ar 

augstāku uzticamību visā Savienībā, 

tādējādi uzlabojot iekšējā tirgus darbību. 

sekmē vides mērķu sasniegšanu, vai ja viņi 

izmanto citus rādītājus un kritērijus, lai 

noteiktu, kas ir "ilgtspējīga" saimnieciskā 

darbība, ieguldītājiem šķitīs 

neproporcionāli apgrūtinoši pārbaudīt un 

salīdzināt šos dažādos finanšu produktus. Ir 

konstatēts, ka tas mazina ieguldītāju vēlmi 

veikt ieguldījumus ilgtspējīgos finanšu 

produktos. Turklāt ieguldītāju uzticības 

trūkumam ir būtiska negatīva ietekme uz 

ilgtspējīgu ieguldījumu tirgu. Ir pierādīts 

arī, ka valstu noteikumi vai tirgū balstītas 

iniciatīvas, kas īstenotas, lai risinātu šo 

jautājumu valstu robežās, novedīs pie 

iekšējā tirgus sadrumstalotības. Ja finanšu 

tirgus dalībnieki atklās informāciju par to, 

kā finanšu produkti, ko viņi pozicionē kā 

videi draudzīgus, atbilst vides mērķiem un 

viņi šādas informācijas atklāšanai izmantos 

visā Savienībā kopējus kritērijus attiecībā 

uz to, kas ir ekoloģiski ilgtspējīga 

saimnieciska darbība, tas palīdzēs 

ieguldītājiem salīdzināt ieguldījuma 

iespēju ietekmi uz vidi pāri robežām. 

Ieguldītāji veiks ieguldījumus zaļos finanšu 

produktos ar augstāku uzticamību visā 

Savienībā, tādējādi uzlabojot iekšējā tirgus 

darbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  153 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Turklāt, ja tirgus dalībnieki 

nesniedz nekādus paskaidrojumus 

ieguldītājiem par to, kā darbības, kurās 

viņi iegulda, sekmē vides mērķu 

sasniegšanu, vai ja viņi savos 

paskaidrojumos par to, kas ir “ilgtspējīga” 

saimnieciskā darbība, izmanto citus 

(10) Turklāt, ja tirgus dalībnieki 

neatklāj, kā darbības, kurās viņi iegulda, 

sekmē vides mērķu sasniegšanu, vai ja viņi 

izmanto citus rādītājus un kritērijus, lai 

noteiktu, kas ir "ilgtspējīga" saimnieciskā 

darbība, ieguldītājiem šķitīs 

neproporcionāli apgrūtinoši pārbaudīt un 
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jēdzienus, ieguldītājiem šķitīs 

neproporcionāli apgrūtinoši pārbaudīt un 

salīdzināt šos dažādos finanšu produktus. Ir 

konstatēts, ka tas mazina ieguldītāju vēlmi 

veikt ieguldījumus zaļos finanšu produktos. 

Turklāt ieguldītāju uzticības trūkumam ir 

būtiska negatīva ietekme uz ilgtspējīgu 

ieguldījumu tirgu. Ir pierādīts arī, ka valstu 

noteikumi vai tirgū balstītas iniciatīvas, kas 

īstenotas, lai risinātu šo jautājumu valstu 

robežās, novedīs pie iekšējā tirgus 

sadrumstalotības. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki atklās informāciju par to, kā 

finanšu produkti, ko viņi pozicionē kā videi 

draudzīgus, atbilst vides mērķiem un viņi 

šādas informācijas atklāšanai izmantos visā 

Savienībā kopējus kritērijus attiecībā uz to, 

kas ir ekoloģiski ilgtspējīga saimnieciska 

darbība, tas palīdzēs ieguldītājiem 

salīdzināt videi draudzīgas ieguldījuma 

iespējas pāri robežām. Ieguldītāji veiks 

ieguldījumus zaļos finanšu produktos ar 

augstāku uzticamību visā Savienībā, 

tādējādi uzlabojot iekšējā tirgus darbību. 

salīdzināt šos dažādos finanšu produktus. Ir 

konstatēts, ka tas mazina ieguldītāju vēlmi 

veikt ieguldījumus ilgtspējīgos finanšu 

produktos. Turklāt ieguldītāju uzticības 

trūkumam ir būtiska negatīva ietekme uz 

ilgtspējīgu ieguldījumu tirgu. Ir pierādīts 

arī, ka valstu noteikumi vai tirgū balstītas 

iniciatīvas, kas īstenotas, lai risinātu šo 

jautājumu valstu robežās, novedīs pie 

iekšējā tirgus sadrumstalotības. Ja finanšu 

tirgus dalībnieki atklās informāciju par to, 

kā finanšu produkti, ko viņi pozicionē kā 

videi draudzīgus, atbilst vides mērķiem un 

viņi šādas informācijas atklāšanai izmantos 

visā Savienībā kopējus kritērijus attiecībā 

uz to, kas ir ekoloģiski ilgtspējīga 

saimnieciska darbība, tas palīdzēs 

ieguldītājiem salīdzināt videi draudzīgas 

ieguldījuma iespējas pāri robežām. 

Ieguldītāji veiks ieguldījumus zaļos finanšu 

produktos ar augstāku uzticamību visā 

Savienībā, tādējādi uzlabojot iekšējā tirgus 

darbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Turklāt, ja tirgus dalībnieki 

nesniedz nekādus paskaidrojumus 

ieguldītājiem par to, kā darbības, kurās viņi 

iegulda, sekmē vides mērķu sasniegšanu, 

vai ja viņi savos paskaidrojumos par to, kas 

ir “ilgtspējīga” saimnieciskā darbība, 

izmanto citus jēdzienus, ieguldītājiem 

šķitīs neproporcionāli apgrūtinoši pārbaudīt 

un salīdzināt šos dažādos finanšu 

produktus. Ir konstatēts, ka tas mazina 

ieguldītāju vēlmi veikt ieguldījumus zaļos 

finanšu produktos. Turklāt ieguldītāju 

(10) Turklāt, ja tirgus dalībnieki 

nesniedz nekādus paskaidrojumus 

ieguldītājiem par to, kā darbības, kurās viņi 

iegulda, sekmē vides mērķu sasniegšanu, 

vai ja viņi savos paskaidrojumos par to, kas 

ir "ilgtspējīga" saimnieciskā darbība, 

izmanto citus jēdzienus, ieguldītājiem 

šķitīs neproporcionāli apgrūtinoši pārbaudīt 

un salīdzināt šos dažādos finanšu 

produktus. Ir konstatēts, ka tas mazina 

ieguldītāju vēlmi veikt ieguldījumus zaļos 

finanšu produktos. Turklāt ieguldītāju 
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uzticības trūkumam ir būtiska negatīva 

ietekme uz ilgtspējīgu ieguldījumu tirgu. Ir 

pierādīts arī, ka valstu noteikumi vai tirgū 

balstītas iniciatīvas, kas īstenotas, lai 

risinātu šo jautājumu valstu robežās, 

novedīs pie iekšējā tirgus sadrumstalotības. 

Ja finanšu tirgus dalībnieki atklās 

informāciju par to, kā finanšu produkti, ko 

viņi pozicionē kā videi draudzīgus, atbilst 

vides mērķiem un viņi šādas informācijas 

atklāšanai izmantos visā Savienībā kopējus 

kritērijus attiecībā uz to, kas ir ekoloģiski 

ilgtspējīga saimnieciska darbība, tas 

palīdzēs ieguldītājiem salīdzināt videi 

draudzīgas ieguldījuma iespējas pāri 

robežām. Ieguldītāji veiks ieguldījumus 

zaļos finanšu produktos ar augstāku 

uzticamību visā Savienībā, tādējādi 

uzlabojot iekšējā tirgus darbību. 

uzticības trūkumam ir būtiska negatīva 

ietekme uz ilgtspējīgu ieguldījumu tirgu. Ir 

pierādīts arī, ka valstu noteikumi vai tirgū 

balstītas iniciatīvas, kas īstenotas, lai 

risinātu šo jautājumu valstu robežās, 

novedīs pie iekšējā tirgus sadrumstalotības. 

Ja finanšu tirgus dalībnieki atklās 

informāciju par to, kā finanšu produkti, ko 

viņi pozicionē kā videi draudzīgus, atbilst 

vides mērķiem un viņi šādas informācijas 

atklāšanai izmantos visā Savienībā kopējus 

kritērijus attiecībā uz to, kas ir ekoloģiski 

ilgtspējīga saimnieciska darbība, tas 

palīdzēs ieguldītājiem salīdzināt videi 

draudzīgas ieguldījuma iespējas pāri 

robežām un stimulēs ieguldījumu 

saņēmēju uzņēmumus padarīt savus 

darījumdarbības modeļus ilgtspējīgākus. 

Ieguldītāji veiks ieguldījumus zaļos finanšu 

produktos ar augstāku uzticamību visā 

Savienībā, tādējādi uzlabojot iekšējā tirgus 

darbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Turklāt, ja tirgus dalībnieki 

nesniedz nekādus paskaidrojumus 

ieguldītājiem par to, kā darbības, kurās viņi 

iegulda, sekmē vides mērķu sasniegšanu, 

vai ja viņi savos paskaidrojumos par to, kas 

ir “ilgtspējīga” saimnieciskā darbība, 

izmanto citus jēdzienus, ieguldītājiem 

šķitīs neproporcionāli apgrūtinoši pārbaudīt 

un salīdzināt šos dažādos finanšu 

produktus. Ir konstatēts, ka tas mazina 

ieguldītāju vēlmi veikt ieguldījumus zaļos 

finanšu produktos. Turklāt ieguldītāju 

uzticības trūkumam ir būtiska negatīva 

ietekme uz ilgtspējīgu ieguldījumu tirgu. Ir 

(10) Turklāt, ja tirgus dalībnieki 

nesniedz nekādus paskaidrojumus 

ieguldītājiem par to, kā darbības, kurās viņi 

iegulda, sekmē vides mērķu sasniegšanu, 

vai ja viņi savos paskaidrojumos par to, kas 

ir "ilgtspējīga" saimnieciskā darbība, 

izmanto citus jēdzienus, ieguldītājiem 

šķitīs neproporcionāli apgrūtinoši pārbaudīt 

un salīdzināt šos dažādos finanšu 

produktus. Ir konstatēts, ka tas mazina 

ieguldītāju vēlmi veikt ieguldījumus 

ilgtspējīgos finanšu produktos. Turklāt 

ieguldītāju uzticības trūkumam ir būtiska 

negatīva ietekme uz ilgtspējīgu 
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pierādīts arī, ka valstu noteikumi vai tirgū 

balstītas iniciatīvas, kas īstenotas, lai 

risinātu šo jautājumu valstu robežās, 

novedīs pie iekšējā tirgus sadrumstalotības. 

Ja finanšu tirgus dalībnieki atklās 

informāciju par to, kā finanšu produkti, ko 

viņi pozicionē kā videi draudzīgus, atbilst 

vides mērķiem un viņi šādas informācijas 

atklāšanai izmantos visā Savienībā kopējus 

kritērijus attiecībā uz to, kas ir ekoloģiski 

ilgtspējīga saimnieciska darbība, tas 

palīdzēs ieguldītājiem salīdzināt videi 

draudzīgas ieguldījuma iespējas pāri 

robežām. Ieguldītāji veiks ieguldījumus 

zaļos finanšu produktos ar augstāku 

uzticamību visā Savienībā, tādējādi 

uzlabojot iekšējā tirgus darbību. 

ieguldījumu tirgu. Ir pierādīts arī, ka valstu 

noteikumi vai tirgū balstītas iniciatīvas, kas 

īstenotas, lai risinātu šo jautājumu valstu 

robežās, novedīs pie iekšējā tirgus 

sadrumstalotības. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki atklās informāciju par to, kā 

finanšu produkti, ko viņi pozicionē kā videi 

draudzīgus, atbilst vides mērķiem un viņi 

šādas informācijas atklāšanai izmantos visā 

Savienībā kopējus kritērijus attiecībā uz to, 

kas ir ekoloģiski ilgtspējīga saimnieciska 

darbība, tas palīdzēs ieguldītājiem 

salīdzināt videi draudzīgas ieguldījuma 

iespējas pāri robežām. Ieguldītāji veiks 

ieguldījumus ilgtspējīgos finanšu 

produktos ar augstāku uzticamību visā 

Savienībā, tādējādi uzlabojot iekšējā tirgus 

darbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  156 

Mireille D'Ornano 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Turklāt, ja tirgus dalībnieki 

nesniedz nekādus paskaidrojumus 

ieguldītājiem par to, kā darbības, kurās viņi 

iegulda, sekmē vides mērķu sasniegšanu, 

vai ja viņi savos paskaidrojumos par to, kas 

ir “ilgtspējīga” saimnieciskā darbība, 

izmanto citus jēdzienus, ieguldītājiem 

šķitīs neproporcionāli apgrūtinoši pārbaudīt 

un salīdzināt šos dažādos finanšu 

produktus. Ir konstatēts, ka tas mazina 

ieguldītāju vēlmi veikt ieguldījumus zaļos 

finanšu produktos. Turklāt ieguldītāju 

uzticības trūkumam ir būtiska negatīva 

ietekme uz ilgtspējīgu ieguldījumu tirgu. Ir 

pierādīts arī, ka valstu noteikumi vai tirgū 

balstītas iniciatīvas, kas īstenotas, lai 

risinātu šo jautājumu valstu robežās, 

novedīs pie iekšējā tirgus sadrumstalotības. 

(10) Turklāt, ja tirgus dalībnieki 

nesniedz nekādus paskaidrojumus 

ieguldītājiem par to, kā darbības, kurās viņi 

iegulda, sekmē vides mērķu sasniegšanu, 

vai ja viņi savos paskaidrojumos par to, kas 

ir "ilgtspējīga" saimnieciskā darbība, 

izmanto citus jēdzienus, ieguldītājiem 

šķitīs neproporcionāli apgrūtinoši pārbaudīt 

un salīdzināt šos dažādos finanšu 

produktus. Ir konstatēts, ka tas mazina 

ieguldītāju vēlmi veikt ieguldījumus zaļos 

finanšu produktos. Turklāt ieguldītāju 

uzticības trūkumam ir būtiska negatīva 

ietekme uz ilgtspējīgu ieguldījumu tirgu. Ir 

arī viedoklis, ka valstu noteikumi vai tirgū 

balstītas iniciatīvas, kas īstenotas, lai 

risinātu šo jautājumu valstu robežās, 

novedīs pie iekšējā tirgus sadrumstalotības. 
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Ja finanšu tirgus dalībnieki atklās 

informāciju par to, kā finanšu produkti, ko 

viņi pozicionē kā videi draudzīgus, atbilst 

vides mērķiem un viņi šādas informācijas 

atklāšanai izmantos visā Savienībā kopējus 

kritērijus attiecībā uz to, kas ir ekoloģiski 

ilgtspējīga saimnieciska darbība, tas 

palīdzēs ieguldītājiem salīdzināt videi 

draudzīgas ieguldījuma iespējas pāri 

robežām. Ieguldītāji veiks ieguldījumus 

zaļos finanšu produktos ar augstāku 

uzticamību visā Savienībā, tādējādi 

uzlabojot iekšējā tirgus darbību. 

Ja finanšu tirgus dalībnieki atklās 

informāciju par to, kā finanšu produkti, ko 

viņi pozicionē kā videi draudzīgus, atbilst 

vides mērķiem un viņi šādas informācijas 

atklāšanai izmantos visā Savienībā kopējus 

kritērijus attiecībā uz to, kas ir ekoloģiski 

ilgtspējīga saimnieciska darbība, tas 

palīdzēs ieguldītājiem salīdzināt videi 

draudzīgas ieguldījuma iespējas pāri 

robežām. Ieguldītāji veiks ieguldījumus 

zaļos finanšu produktos ar augstāku 

uzticamību visā Savienībā, tādējādi 

uzlabojot iekšējā tirgus darbību. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  157 

Fulvio Martusciello 

 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Jāveido saskaņoti rādītāji, kuru 

pamatā ir jau paveiktais, piemēram, cita 

starpā Komisijas, Eiropas Vides aģentūras 

un ESAO darbs, un tiem būtu jāietver 

ietekme uz CO2 un citām emisijām, 

bioloģisko daudzveidību, atkritumu 

radīšanu, enerģijas un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu, izejvielām, 

ūdeni un tiešo un netiešo zemes 

izmantošanu, kā noteikts Komisijas 

aprites ekonomikas uzraudzības sistēmā 

(COM/2018/0029 final), ES rīcības plānā 

pārejai uz aprites ekonomiku 

(COM/2015/0614 final) un Eiropas 

Parlamenta 2015. gada 9. jūlija rezolūcijā 

par resursu lietderīgu izmantošanu — 

ceļā uz aprites ekonomiku 

(2014/2208(INI)). Turklāt rādītāji būtu 

jāizstrādā, ņemot vērā arī Eiropas 

Komisijas Atbalsta aprites ekonomikas 

finansējumam ekspertu grupas 

ieteikumus. Komisijai būtu jānovērtē, kā 

integrēt šīs ekspertu grupas darbu ar 
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TEG. Rādītājos būtu jāņem vērā 

starptautiski atzīti ilgtspējas standarti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  158 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Jāveido saskaņoti rādītāji, kuru 

pamatā ir jau paveiktais, piemēram, cita 

starpā Komisijas, Eiropas Vides aģentūras 

un ESAO izstrādātie rādītāji, un tiem būtu 

jāietver ietekme uz CO2 un citām 

emisijām, bioloģisko daudzveidību, 

atkritumu radīšanu, enerģijas 

izmantošanu, izejvielām, ūdeni un tiešo 

un netiešo zemes izmantošanu, kā noteikts 

Komisijas aprites ekonomikas uzraudzības 

sistēmā (COM/2018/0029 final), ES 

rīcības plānā pārejai uz aprites 

ekonomiku (COM/2015/0614 final) un 

Eiropas Parlamenta rezolūcijā par 

resursu lietderīgu izmantošanu — ceļā uz 

aprites ekonomiku (2014/2208(INI)). 

Turklāt rādītāji būtu jāizstrādā, ņemot 

vērā arī Eiropas Komisijas Atbalsta 

aprites ekonomikas finansējumam 

ekspertu grupas ieteikumus. Komisijai 

būtu jānovērtē, kā integrēt šīs ekspertu 

grupas darbu ar TEG. Rādītājos būtu 

jāņem vērā starptautiski atzīti ilgtspējas 

standarti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Lai nodrošinātu efektīvu vides un 

ilgtspējas ietekmi, lai samazinātu 

nevajadzīgu administratīvo slogu finanšu 

tirgus dalībniekiem un veicinātu Eiropas 

finanšu tirgu izaugsmi, finansējot 

ilgtspējīgas saimnieciskās darbības, 

taksonomijas pamatā vajadzētu būt 

saskaņotiem, salīdzināmiem un vienotiem 

kritērijiem. Jānovērš jebkāda pārklāšanās 

regulējumā vai apsteidzoša likumdošanas 

darbība, kas neatbilstu labāka regulējuma 

un proporcionalitātes principiem, mērķim 

izveidot saskaņotu terminoloģiju un 

skaidru tiesisko regulējumu vai radītu 

nevajadzīgu slogu pārvaldes un finanšu 

iestādēm. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  160 

Mireille D'Ornano 

 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Lai novērstu pastāvošos šķēršļus 

iekšējā tirgus darbībai un nepieļautu šo 

šķēršļu rašanos nākotnē, dalībvalstīm būtu 

jāizmanto kopējs ekoloģiski ilgtspējīga 

ieguldījuma jēdziens, izveidojot prasības 

tirgus dalībniekiem tādu finanšu produktu 

vai uzņēmumu obligāciju marķēšanai, kas 

tiek tirgoti kā ekoloģiski ilgtspējīgi valsts 

līmenī. Šo pašu iemeslu dēļ fondu 

pārvaldniekiem un institucionālajiem 

ieguldītājiem, kas sevi uzskata par vides 

mērķu ievērotājiem, atklājot informāciju 

par šo mērķu sasniegšanu, būtu jāizmanto 

tas pats ekoloģiski ilgtspējīga ieguldījuma 

jēdziens. 

(11) Lai novērstu pastāvošos šķēršļus 

iekšējā tirgus darbībai un nepieļautu šo 

šķēršļu rašanos nākotnē, dalībvalstis varētu 

saņemt uzaicinājumu izmantot kopēju 
ekoloģiski ilgtspējīga ieguldījuma 

jēdzienu, izveidojot prasības tirgus 

dalībniekiem tādu finanšu produktu vai 

uzņēmumu obligāciju marķēšanai, kas tiek 

tirgoti kā ekoloģiski ilgtspējīgi valsts 

līmenī. Šo pašu iemeslu dēļ fondu 

pārvaldniekiem un institucionālajiem 

ieguldītājiem, kas sevi uzskata par vides 

mērķu ievērotājiem, atklājot informāciju 

par šo mērķu sasniegšanu, būtu jāizmanto 

tas pats ekoloģiski ilgtspējīga ieguldījuma 

jēdziens. 
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Or. fr 

 

Grozījums Nr.  161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Kritēriju noteikšana ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām var 

mudināt firmas brīvprātīgi savās tīmekļa 

vietnēs atklāt informāciju par ekoloģiski 

ilgtspējīgajām saimnieciskām darbībām, 

ko tās veic. Šī informācija ne tikai 
palīdzēs attiecīgajiem finanšu tirgus 

dalībniekiem viegli noteikt, kuras firmas 

veic ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskas 

darbības, bet arī atvieglos šīm firmām 

līdzekļu iegūšanu savām zaļajām 

darbībām. 

(12) Informācija par darbību ietekmi 

uz vidi un sociālo ietekmi palīdzēs 

attiecīgajiem finanšu tirgu dalībniekiem 

viegli noteikt uzņēmumu veikto 

saimniecisko darbību vides ilgtspējas 

pakāpi, bet tā arī atvieglos uzņēmumiem 

līdzekļu iegūšanu savām ilgtspējīgajām 

darbībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Kritēriju noteikšana ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām var 

mudināt firmas brīvprātīgi savās tīmekļa 

vietnēs atklāt informāciju par ekoloģiski 

ilgtspējīgajām saimnieciskām darbībām, ko 

tās veic. Šī informācija ne tikai palīdzēs 

attiecīgajiem finanšu tirgus dalībniekiem 

viegli noteikt, kuras firmas veic ekoloģiski 

ilgtspējīgas saimnieciskas darbības, bet arī 

atvieglos šīm firmām līdzekļu iegūšanu 

savām zaļajām darbībām. 

(12) Kritēriju noteikšana ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām var 

mudināt uzņēmumus brīvprātīgi savās 

tīmekļa vietnēs atklāt informāciju par 

ekoloģiski ilgtspējīgajām saimnieciskām 

darbībām, ko tās veic. Šī informācija ne 

tikai palīdzēs attiecīgajiem finanšu tirgus 

dalībniekiem viegli noteikt, kuri 

uzņēmumi veic ekoloģiski ilgtspējīgas 

saimnieciskas darbības, bet arī atvieglos 

šiem uzņēmumiem līdzekļu iegūšanu 

savām ilgtspējīgajām darbībām. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  163 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Kritēriju noteikšana ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām var 

mudināt firmas brīvprātīgi savās tīmekļa 

vietnēs atklāt informāciju par ekoloģiski 

ilgtspējīgajām saimnieciskām darbībām, ko 

tās veic. Šī informācija ne tikai palīdzēs 

attiecīgajiem finanšu tirgus dalībniekiem 

viegli noteikt, kuras firmas veic ekoloģiski 

ilgtspējīgas saimnieciskas darbības, bet arī 

atvieglos šīm firmām līdzekļu iegūšanu 

savām zaļajām darbībām. 

(12) Kritēriju noteikšana ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām var 

mudināt uzņēmumus brīvprātīgi savās 

tīmekļa vietnēs atklāt informāciju par 

ekoloģiski ilgtspējīgajām saimnieciskām 

darbībām, ko tās veic. Šī informācija ne 

tikai palīdzēs attiecīgajiem finanšu tirgus 

dalībniekiem viegli noteikt, kuri 

uzņēmumi veic ekoloģiski ilgtspējīgas 

saimnieciskas darbības, bet arī atvieglos 

šiem uzņēmumiem līdzekļu iegūšanu 

savām ilgtspējīgajām darbībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  164 

Fulvio Martusciello 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Savienības klasifikācijai ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām 
būtu jāļauj izstrādāt Savienības nākotnes 

politiku, tajā skaitā Savienības mēroga 

standartus ekoloģiski ilgtspējīgiem finanšu 

produktiem, un visbeidzot arī marķējumu 

izveidi, kas oficiāli atzīst atbilstību šiem 

standartiem visā Savienībā. Vienotas 

juridiskās prasības, kā uzskatīt 

ieguldījumus par ekoloģiski ilgtspējīgiem 
ieguldījumiem, balstoties uz vienotiem 

kritērijiem ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām, ir nepieciešamas 

(13) Savienības mēroga rādītājiem, ar 

ko nosaka saimniecisko darbību ietekmi 

uz vidi, būtu jāļauj izstrādāt Savienības 

nākotnes politiku, tajā skaitā Savienības 

mēroga standartus ekoloģiski ilgtspējīgiem 

finanšu produktiem, un visbeidzot arī 

marķējumu izveidi, kas oficiāli atzīst 

atbilstību šiem standartiem visā Savienībā. 

Vienotas juridiskās prasības ieguldījumu 

ekoloģiskās ilgtspējas novērtēšanai, 

balstoties uz vienotiem kritērijiem 

saimniecisko darbību ekoloģiskās 

ilgtspējas noteikšanai un kopējiem 
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kā atsauce Savienības nākamiem tiesību 

aktiem, kas ļauj sekmēt šos ieguldījumus. 
rādītājiem ieguldījumu ietekmes uz vidi 

novērtēšanai, ir nepieciešamas kā atsauce 

Savienības nākamiem tiesību aktiem, kuru 

mērķis ir atvieglot virzību no 

ieguldījumiem ar negatīvu ekoloģisko 

ietekmi uz vidi uz ieguldījumiem ar 

pozitīvu ietekmi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  165 

Markus Ferber 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Savienības klasifikācijai ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām būtu 

jāļauj izstrādāt Savienības nākotnes 

politiku, tajā skaitā Savienības mēroga 

standartus ekoloģiski ilgtspējīgiem finanšu 

produktiem, un visbeidzot arī marķējumu 

izveidi, kas oficiāli atzīst atbilstību šiem 

standartiem visā Savienībā. Vienotas 

juridiskās prasības, kā uzskatīt 

ieguldījumus par ekoloģiski ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem, balstoties uz vienotiem 

kritērijiem ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām, ir nepieciešamas 

kā atsauce Savienības nākamiem tiesību 

aktiem, kas ļauj sekmēt šos ieguldījumus. 

(13) Savienības klasifikācijai ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām būtu 

jāļauj izstrādāt Savienības mēroga 

standartus ekoloģiski ilgtspējīgiem finanšu 

produktiem, un visbeidzot arī marķējumu 

izveidi, kas oficiāli atzīst atbilstību šiem 

standartiem visā Savienībā. Tomēr šiem 

standartiem ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām nevajadzētu būt 

pamatam prudenciālām prasībām, 

piemēram, pašu līdzekļu vai kapitāla 

prasībām. 

Or. en 

Pamatojums 

Būtu jāprecizē, ka ilgtspējas apsvērumiem nedrīkst būt nekāda nozīme tādu prudenciālo 

prasību noteikšanā kā pašu līdzekļu vai kapitāla prasības. Prudenciālajām prasībām 

vajadzētu būt balstītām tikai uz risku. 

 

Grozījums Nr.  166 

Jakob von Weizsäcker 
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Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Savienības klasifikācijai ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām būtu 

jāļauj izstrādāt Savienības nākotnes 

politiku, tajā skaitā Savienības mēroga 

standartus ekoloģiski ilgtspējīgiem finanšu 

produktiem, un visbeidzot arī marķējumu 

izveidi, kas oficiāli atzīst atbilstību šiem 

standartiem visā Savienībā. Vienotas 

juridiskās prasības, kā uzskatīt 

ieguldījumus par ekoloģiski ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem, balstoties uz vienotiem 

kritērijiem ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām, ir nepieciešamas 

kā atsauce Savienības nākamiem tiesību 

aktiem, kas ļauj sekmēt šos ieguldījumus. 

(13) Platformai ilgtspējīgam 

finansējumam un Komisijas atkārtoti 

veiktajiem šīs regulas pārskatiem būtu 

jānosaka, vai ir nepieciešams pāriet no 

kopējiem kritērijiem, ar ko saimnieciskās 

darbības klasificē kā ekoloģiski 

ilgtspējīgas, uz Savienības klasifikāciju 

ekoloģiski ilgtspējīgām darbībām un 

ieguldījumiem, jo īpaši ņemot vērā 

stimulus valstu valdībām dāsnāk klasificēt 

saimnieciskās darbības kā ekoloģiski 

ilgtspējīgas, lai piesaistītu vairāk 

ieguldījumu. Savienības klasifikācijai 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskām 

darbībām turklāt būtu jāļauj izstrādāt 

Savienības nākotnes politiku, tajā skaitā 

Savienības mēroga standartus ekoloģiski 

ilgtspējīgiem finanšu produktiem, un 

visbeidzot arī marķējumu izveidi, kas 

oficiāli atzīst atbilstību šiem standartiem 

visā Savienībā. Vienotas juridiskās 

prasības, kā uzskatīt ieguldījumus par 

ekoloģiski ilgtspējīgiem ieguldījumiem, 

balstoties uz vienotiem kritērijiem 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskām 

darbībām, ir nepieciešamas kā atsauce 

Savienības nākamiem tiesību aktiem, kas 

ļauj sekmēt šos ieguldījumus, tostarp 

ieviešot sodu par brūna rādītāja faktoru 

finanšu iestāžu prudenciālajā regulējumā, 

lai atbilstīgi sniegtu pārskatu par klimata 

pārmaiņu riskiem, kas saistīti ar augstas 

oglekļa intensitātes aktīviem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Savienības klasifikācijai ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām būtu 

jāļauj izstrādāt Savienības nākotnes 

politiku, tajā skaitā Savienības mēroga 

standartus ekoloģiski ilgtspējīgiem finanšu 

produktiem, un visbeidzot arī marķējumu 

izveidi, kas oficiāli atzīst atbilstību šiem 

standartiem visā Savienībā. Vienotas 

juridiskās prasības, kā uzskatīt 

ieguldījumus par ekoloģiski ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem, balstoties uz vienotiem 

kritērijiem ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām, ir nepieciešamas 

kā atsauce Savienības nākamiem tiesību 

aktiem, kas ļauj sekmēt šos ieguldījumus. 

(13) Savienības klasifikācijai ekoloģiski 

un ekonomiski ilgtspējīgām darbībām būtu 

jāļauj izstrādāt Savienības nākotnes 

politiku, tajā skaitā Savienības mēroga 

standartus ilgtspējīgiem finanšu 

produktiem, un visbeidzot arī marķējumu 

izveidi, kas oficiāli atzīst atbilstību šiem 

standartiem visā Savienībā. Vienotas 

juridiskās prasības, kā uzskatīt 

ieguldījumus par tādiem, balstoties uz 

vienotiem kritērijiem konkrētam 

ilgtspējīgu darbību skaitam, ir 

nepieciešamas kā atsauce Savienības 

nākamiem tiesību aktiem, kas ļauj sekmēt 

šos ieguldījumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  168 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, 

Caroline Nagtegaal 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Savienības klasifikācijai ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām būtu 

jāļauj izstrādāt Savienības nākotnes 

politiku, tajā skaitā Savienības mēroga 

standartus ekoloģiski ilgtspējīgiem finanšu 

produktiem, un visbeidzot arī marķējumu 

izveidi, kas oficiāli atzīst atbilstību šiem 

standartiem visā Savienībā. Vienotas 

juridiskās prasības, kā uzskatīt 

ieguldījumus par ekoloģiski ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem, balstoties uz vienotiem 

kritērijiem ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām, ir nepieciešamas 

kā atsauce Savienības nākamiem tiesību 

aktiem, kas ļauj sekmēt šos ieguldījumus. 

(13) Savienības klasifikācijai ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām būtu 

jāļauj izstrādāt Savienības nākotnes 

politiku un stratēģijas, tajā skaitā 

Savienības mēroga standartus ekoloģiski 

ilgtspējīgiem finanšu produktiem, un 

visbeidzot arī marķējumu izveidi, kas 

oficiāli atzīst atbilstību šiem standartiem 

visā Savienībā. Vienotas juridiskās 

prasības, kā uzskatīt ieguldījumus par 

ekoloģiski ilgtspējīgiem ieguldījumiem, 

balstoties uz vienotiem kritērijiem 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskām 

darbībām, ir nepieciešamas kā atsauce 

Savienības nākamiem tiesību aktiem, kas 

ļauj sekmēt šos ieguldījumus. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  169 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Savienības klasifikācijai ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām būtu 

jāļauj izstrādāt Savienības nākotnes 

politiku, tajā skaitā Savienības mēroga 

standartus ekoloģiski ilgtspējīgiem finanšu 

produktiem, un visbeidzot arī marķējumu 

izveidi, kas oficiāli atzīst atbilstību šiem 

standartiem visā Savienībā. Vienotas 

juridiskās prasības, kā uzskatīt 

ieguldījumus par ekoloģiski ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem, balstoties uz vienotiem 

kritērijiem ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām, ir nepieciešamas 

kā atsauce Savienības nākamiem tiesību 

aktiem, kas ļauj sekmēt šos ieguldījumus. 

(13) Savienības klasifikācijai ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām būtu 

jāļauj izstrādāt Savienības nākotnes 

politiku un stratēģijas, tajā skaitā 

Savienības mēroga standartus ekoloģiski 

ilgtspējīgiem finanšu produktiem, un 

visbeidzot arī marķējumu izveidi, kas 

oficiāli atzīst atbilstību šiem standartiem 

visā Savienībā. Vienotas juridiskās 

prasības, kā uzskatīt ieguldījumus par 

ekoloģiski ilgtspējīgiem ieguldījumiem, 

balstoties uz vienotiem kritērijiem 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskām 

darbībām, ir nepieciešamas kā atsauce 

Savienības nākamiem tiesību aktiem, kas 

ļauj sekmēt šos ieguldījumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Regulas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Lai nodrošinātu efektīvu un 

iedarbīgu leģislatīvo darbību, neradot 

potenciālu pārklāšanos, birokrātisku 

slogu vai papildu izmaksas reālajai 

ekonomikai, pirms taksonomijas un 

piemērojamo kritēriju stāšanās spēkā 

būtu skaidri jānosaka tehnisko pārbaudes 

kritēriju joma un izmantošana, kā arī 

saikne ar citām iniciatīvām. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  171 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Regulas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Saskaņotu kritēriju noteikšanai 

ekoloģiski ilgtspējīgām darbībām nebūtu 

jāmazina kompetenču nodalīšana starp 

dalībvalstīm un Savienību dažādās 

politikas jomās. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Regulas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Saskaņotu kritēriju noteikšanai 

ekoloģiski ilgtspējīgām darbībām nebūtu 

jāmazina kompetenču nodalīšana starp 

dalībvalstīm un Savienību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  173 

Stefan Gehrold 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Saistībā ar IAM sasniegšanu 

Savienībā tādas politikas izvēles kā Eiropas 

(14) Saistībā ar IAM sasniegšanu 

Savienībā tādas politikas izvēles kā Eiropas 
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Stratēģisko investīciju fonda radīšana ir 

sevi pierādījušas kā efektīvas, sekmējot 

privātu ieguldījumu novirzīšanu 

ilgstpējīgiem ieguldījumiem līdz ar 

publiskajiem izdevumiem. Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā 

(ES) 2015/101727 precizēta 40 % klimata 

ieguldījumu mērķis infrastruktūras un 

inovācijas projektos Eiropas Stratēģisko 

investīciju fonda ietvaros. Kopēji kritēriji 

saimniecisko darbību ilgtspējai varētu būt 

pamatā līdzīgām Savienības nākotnes 

iniciatīvām, atbalstot ieguldījumus, kas 

ievēro ar klimatu saistītus vai citus vides 

mērķus. 

Stratēģisko investīciju fonda radīšana ir 

sevi pierādījušas kā efektīvas, sekmējot 

privātu ieguldījumu novirzīšanu 

ilgstpējīgiem ieguldījumiem līdz ar 

publiskajiem izdevumiem. Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā 

(ES) 2015/101727 precizēts 40 % mērķis — 

īstenojot Eiropas Stratēģisko investīciju 

fonda infrastruktūras un inovācijas 

projektus, mazināt cilvēka darbības 

izraisītas klimata pārmaiņas. Kopēji 

kritēriji saimniecisko darbību ilgtspējai 

varētu būt pamatā līdzīgām Savienības 

nākotnes iniciatīvām, atbalstot 

ieguldījumus, kas ievēro ar klimatu 

saistītus vai citus vides mērķus. 

_________________ _________________ 

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2017. gada 13. decembra Regula (ES) 

2017/2396, ar ko Regulas (ES) 

Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 groza 

attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju 

fonda termiņa pagarināšanu, kā arī minētā 

fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju 

centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu (OV 

L 345, 27.12.2017., 34. lpp.). 

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2017. gada 13. decembra Regula (ES) 

2017/2396, ar ko Regulas (ES) 

Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 groza 

attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju 

fonda termiņa pagarināšanu, kā arī minētā 

fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju 

centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu (OV 

L 345, 27.12.2017., 34. lpp.). 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  174 

Othmar Karas 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Saistībā ar IAM sasniegšanu 

Savienībā tādas politikas izvēles kā Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda radīšana ir 

sevi pierādījušas kā efektīvas, sekmējot 

privātu ieguldījumu novirzīšanu 

ilgstpējīgiem ieguldījumiem līdz ar 

publiskajiem izdevumiem. Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā 

(ES) 2015/101727 precizēta 40 % klimata 

(14) Saistībā ar IAM sasniegšanu 

Savienībā tādas politikas izvēles kā Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda radīšana ir 

sevi pierādījušas kā efektīvas, sekmējot 

privātu ieguldījumu mobilizēšanu 

ilgstpējīgos ieguldījumos līdz ar 

publiskajiem izdevumiem. Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā 

(ES) 2015/101727 precizēta 40 % 
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ieguldījumu mērķis infrastruktūras un 

inovācijas projektos Eiropas Stratēģisko 

investīciju fonda ietvaros. Kopēji kritēriji 

saimniecisko darbību ilgtspējai varētu būt 

pamatā līdzīgām Savienības nākotnes 

iniciatīvām, atbalstot ieguldījumus, kas 

ievēro ar klimatu saistītus vai citus vides 

mērķus. 

horizontāls klimata ieguldījumu mērķis 

infrastruktūras un inovācijas projektos 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda 

ietvaros. Kopēji kritēriji saimniecisko 

darbību ilgtspējai varētu būt pamatā 

līdzīgām Savienības nākotnes iniciatīvām, 

mobilizējot ieguldījumus, kas ievēro ar 

klimatu saistītus vai citus vides mērķus. 

_________________ _________________ 

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. 

gada 13. decembra Regula (ES) 2017/2396, 

ar ko Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 

2015/1017 groza attiecībā uz Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda termiņa 

pagarināšanu, kā arī minētā fonda un 

Eiropas Investīciju konsultāciju centra 

tehnisku uzlabojumu ieviešanu (OV L 345, 

27.12.2017., 34. lpp.). 

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. 

gada 13. decembra Regula (ES) 2017/2396, 

ar ko Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 

2015/1017 groza attiecībā uz Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda termiņa 

pagarināšanu, kā arī minētā fonda un 

Eiropas Investīciju konsultāciju centra 

tehnisku uzlabojumu ieviešanu (OV L 345, 

27.12.2017., 34. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  175 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Lai izvairītos no tirgus 

sadrumstalotības, kā arī no kaitējuma 

patērētāju interesēm atšķirīgu ekoloģiski 

ilgtspējīgu saimniecisko darbību jēdzienu 

dēļ, valstu prasībām, kam tirgus 

dalībniekiem būtu jāatbilst, kad viņi vēlas 

tirgot finanšu produktus vai uzņēmumu 

obligācijas kā ekoloģiski ilgtspējīgus, 

vajadzētu būt balstītām uz vienotiem 

kritērijiem ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām. Šo tirgus 

dalībnieku vidū ir finanšu tirgus dalībnieki, 

kas piedāvā “zaļus” finanšu produktus, un 

nefinanšu uzņēmumi, kas emitē “zaļas” 

uzņēmumu obligācijas. 

(15) Lai izvairītos no tirgus 

sadrumstalotības, kā arī no kaitējuma 

patērētāju interesēm, ko izraisītu atšķirīgi 

jēdzieni par saimniecisko darbību vides 

ilgtspējas pakāpi, valstu prasībām, kam 

tirgus dalībniekiem būtu jāatbilst, kad viņi 

vēlas tirgot finanšu produktus vai 

uzņēmumu obligācijas, kā noteikts šajā 

regulā, kā ekoloģiski ilgtspējīgus, 

vajadzētu būt balstītām uz vienotiem 

kritērijiem ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām. Šo tirgus 

dalībnieku vidū ir finanšu tirgus dalībnieki, 

kas piedāvā ilgtspējīgus finanšu produktus 

vai pakalpojumus, un nefinanšu 

uzņēmumi, kas emitē ilgtspējīgas 

uzņēmumu obligācijas. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Lai izvairītos no tirgus 

sadrumstalotības, kā arī no kaitējuma 

patērētāju interesēm atšķirīgu ekoloģiski 

ilgtspējīgu saimniecisko darbību jēdzienu 

dēļ, valstu prasībām, kam tirgus 

dalībniekiem būtu jāatbilst, kad viņi vēlas 

tirgot finanšu produktus vai uzņēmumu 

obligācijas kā ekoloģiski ilgtspējīgus, 

vajadzētu būt balstītām uz vienotiem 

kritērijiem ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām. Šo tirgus 

dalībnieku vidū ir finanšu tirgus dalībnieki, 

kas piedāvā “zaļus” finanšu produktus, un 

nefinanšu uzņēmumi, kas emitē “zaļas” 

uzņēmumu obligācijas. 

(15) Lai izvairītos no tirgus 

sadrumstalotības, kā arī no kaitējuma 

patērētāju interesēm atšķirīgu ekoloģiski 

ilgtspējīgu saimniecisko darbību jēdzienu 

dēļ, valstu prasībām, kam tirgus 

dalībniekiem būtu jāatbilst, kad viņi vēlas 

tirgot finanšu produktus vai uzņēmumu 

obligācijas kā ekoloģiski ilgtspējīgus, 

vajadzētu būt balstītām uz vienotiem 

kritērijiem ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām. Šo tirgus 

dalībnieku vidū ir finanšu tirgus dalībnieki, 

kas piedāvā ilgtspējīgus finanšu produktus, 

un nefinanšu uzņēmumi, kas emitē 

ilgtspējīgas uzņēmumu obligācijas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  177 

Mireille D'Ornano 

 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Lai izvairītos no tirgus 

sadrumstalotības, kā arī no kaitējuma 

patērētāju interesēm atšķirīgu ekoloģiski 

ilgtspējīgu saimniecisko darbību jēdzienu 

dēļ, valstu prasībām, kam tirgus 

dalībniekiem būtu jāatbilst, kad viņi vēlas 

tirgot finanšu produktus vai uzņēmumu 

obligācijas kā ekoloģiski ilgtspējīgus, 

vajadzētu būt balstītām uz vienotiem 

kritērijiem ekoloģiski ilgtspējīgām 

(15) Lai izvairītos no tirgus 

sadrumstalotības, kā arī no kaitējuma 

patērētāju interesēm atšķirīgu ekoloģiski 

ilgtspējīgu saimniecisko darbību jēdzienu 

dēļ, valstu prasības, kam tirgus 

dalībniekiem būtu jāatbilst, kad viņi vēlas 

tirgot finanšu produktus vai uzņēmumu 

obligācijas kā ekoloģiski ilgtspējīgus, 

varētu būt balstītas uz vienotiem 

kritērijiem ekoloģiski ilgtspējīgām 
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saimnieciskām darbībām. Šo tirgus 

dalībnieku vidū ir finanšu tirgus dalībnieki, 

kas piedāvā “zaļus” finanšu produktus, un 

nefinanšu uzņēmumi, kas emitē “zaļas” 

uzņēmumu obligācijas. 

saimnieciskām darbībām. Šo tirgus 

dalībnieku vidū ir finanšu tirgus dalībnieki, 

kas piedāvā "zaļus" finanšu produktus, un 

nefinanšu uzņēmumi, kas emitē "zaļas" 

uzņēmumu obligācijas. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  178 

Othmar Karas 

 

Regulas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Saskaņā ar proporcionalitātes 

principu šīs regulas prasības nebūtu 

jāpiemēro mazām un nesarežģītām 

iestādēm, kā noteikts saskaņā ar [PB: 

ievietot atsauci uz attiecīgo Regulas (ES) 

Nr. 575/2013 pantu]. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  179 

Markus Ferber 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai izvairītos no kaitējuma 

radīšanas patērētāju interesēm, fondu 

pārvaldniekiem un institucionālajiem 

ieguldītājiem, kas piedāvā finanšu 

produktus kā ekoloģiski ilgtspējīgus, būtu 

jāatklāj informācija par to, kā un kādā 

mērā kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām ir izmantoti, lai 

noteiktu ieguldījumu ekoloģisko ilgtspēju. 

Atklātajai informācijai būtu jāveicina 

ieguldītāju izpratne par ieguldījuma daļu, 

kas finansē ekoloģiski ilgtspējīgas 

(16) Lai izvairītos no kaitējuma 

radīšanas patērētāju interesēm, fondu 

pārvaldniekiem un institucionālajiem 

ieguldītājiem, kas piedāvā finanšu 

produktus kā ekoloģiski ilgtspējīgus, būtu 

jāatklāj atbilstīga informācija saskaņā ar 

noteikumiem, kas izklāstīti regulā par 

informācijas atklāšanu saistībā ar 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas 

riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 

2016/2341. 
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saimnieciskās darbības, kā procentuālu 

daļu no visām saimnieciskajām darbībām 

un tādējādi ieguldījuma ekoloģiskās 

ilgtspējas pakāpi. Komisijai būtu jāprecizē 

informācija, kura jāatklāj šajā nolūkā. 

Šai informācijai būtu jārada iespēja 

valstu kompetentajām iestādēm viegli 

pārbaudīt atbilstību informācijas 

atklāšanas pienākumam un ieviest šo 

pienākumu saskaņā ar piemērojamiem 

valsts tiesību aktiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Visi informācijas atklāšanas pienākumi ir izklāstīti regulā par informācijas atklāšanu saistībā 

ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341. 

Otra ilgtspējīgu finanšu atklāšanas režīma ieviešana nav vajadzīga. 

 

Grozījums Nr.  180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai izvairītos no kaitējuma 

radīšanas patērētāju interesēm, fondu 

pārvaldniekiem un institucionālajiem 

ieguldītājiem, kas piedāvā finanšu 

produktus kā ekoloģiski ilgtspējīgus, būtu 

jāatklāj informācija par to, kā un kādā 

mērā kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām ir izmantoti, lai 

noteiktu ieguldījumu ekoloģisko ilgtspēju. 

Atklātajai informācijai būtu jāveicina 

ieguldītāju izpratne par ieguldījuma daļu, 

kas finansē ekoloģiski ilgtspējīgas 

saimnieciskās darbības, kā procentuālu 

daļu no visām saimnieciskajām darbībām 

un tādējādi ieguldījuma ekoloģiskās 
ilgtspējas pakāpi. Komisijai būtu jāprecizē 

informācija, kura jāatklāj šajā nolūkā. Šai 

informācijai būtu jārada iespēja valstu 

kompetentajām iestādēm viegli pārbaudīt 

(16) Lai informētu privātos ieguldītājus 

un nodrošinātu patērētāju aizsardzību, 

fondu pārvaldniekiem un institucionālajiem 

ieguldītājiem, kuri piedāvā finanšu 

produktus kā ekoloģiski ilgtspējīgus, būtu 

jāatklāj ieguldījumu ekoloģiskās ilgtspējas 

pakāpe un to ietekme uz vidi. Atklātajai 

informācijai būtu jāveicina ieguldītāju 

izpratne par kritērijiem un rādītājiem, kas 

izmantoti, lai noteiktu ietekmi uz vidi, 
ieguldījumu vides ilgtspējas pakāpi, kā arī 

ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu 

apgrozījuma procentuālo daļu, atbalstot 

darbības, kuras uzskata par ekoloģiski 

ilgtspējīgām vai videi nekaitīgām. 

Komisijai būtu jāprecizē informācija, kura 

jāatklāj revidētajos gada un pārvaldības 

ziņojumos šajā nolūkā, un kura jārevidē 

neatkarīgiem revidentiem kā daļa no 
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atbilstību informācijas atklāšanas 

pienākumam un ieviest šo pienākumu 

saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 

aktiem. 

integrētās ziņošanas. Šai revidētajai un 

pārbaudītajai informācijai būtu jārada 

iespēja valstu kompetentajām iestādēm — 

un vajadzības gadījumā EUI viegli 

pārbaudīt atbilstību informācijas atklāšanas 

pienākumam un ieviest šo pienākumu 

saskaņā ar piemērojamiem valsts un 

Savienības tiesību aktiem. Informācijas 

atklāšanas prasībām būtu jāatbilst 

globālajām atklāšanas prasību 

iniciatīvām, piemēram, Globālajai 

ziņošanas iniciatīvai un ANO atbildīgas 

ieguldīšanas principiem. Neatkarīgie 

revidenti būtu jāapstiprina EUI. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  181 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai izvairītos no kaitējuma 

radīšanas patērētāju interesēm, fondu 

pārvaldniekiem un institucionālajiem 

ieguldītājiem, kas piedāvā finanšu 

produktus kā ekoloģiski ilgtspējīgus, būtu 

jāatklāj informācija par to, kā un kādā 

mērā kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām ir izmantoti, lai 

noteiktu ieguldījumu ekoloģisko ilgtspēju. 

Atklātajai informācijai būtu jāveicina 

ieguldītāju izpratne par ieguldījuma daļu, 

kas finansē ekoloģiski ilgtspējīgas 

saimnieciskās darbības, kā procentuālu 

daļu no visām saimnieciskajām darbībām 

un tādējādi ieguldījuma ekoloģiskās 

ilgtspējas pakāpi. Komisijai būtu jāprecizē 

informācija, kura jāatklāj šajā nolūkā. Šai 

informācijai būtu jārada iespēja valstu 

kompetentajām iestādēm viegli pārbaudīt 

atbilstību informācijas atklāšanas 

pienākumam un ieviest šo pienākumu 

saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 

(16) Lai informētu privātos ieguldītājus 

un nodrošinātu patērētāju aizsardzību, 

fondu pārvaldniekiem un institucionālajiem 

ieguldītājiem, kuri piedāvā finanšu 

produktus kā ekoloģiski ilgtspējīgus, būtu 

jāatklāj ieguldījumu ekoloģiskās ilgtspējas 

aspekts, tostarp ESG atlases kritēriji, un 

to ietekme uz vidi. Atklātajai informācijai 

būtu jāveicina ieguldītāju izpratne par 

kritērijiem un rādītājiem, kas izmantoti, 

lai noteiktu ietekmi uz vidi, un 

ieguldījuma ekoloģiskās ilgtspējas 

aspektiem. Komisijai būtu jāprecizē 

informācija, kura jāatklāj šajā nolūkā. 

Informācijas atklāšanas prasības būtu 

jābalsta uz darbu, ko veic Globālā 

ziņošanas iniciatīva un ANO atbildīgas 

ieguldīšanas principi. 
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aktiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  182 

Fulvio Martusciello 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai izvairītos no kaitējuma 

radīšanas patērētāju interesēm, fondu 

pārvaldniekiem un institucionālajiem 

ieguldītājiem, kas piedāvā finanšu 

produktus kā ekoloģiski ilgtspējīgus, būtu 

jāatklāj informācija par to, kā un kādā 

mērā kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām ir izmantoti, lai 

noteiktu ieguldījumu ekoloģisko ilgtspēju. 

Atklātajai informācijai būtu jāveicina 

ieguldītāju izpratne par ieguldījuma daļu, 

kas finansē ekoloģiski ilgtspējīgas 

saimnieciskās darbības, kā procentuālu 

daļu no visām saimnieciskajām darbībām 

un tādējādi ieguldījuma ekoloģiskās 

ilgtspējas pakāpi. Komisijai būtu jāprecizē 

informācija, kura jāatklāj šajā nolūkā. Šai 

informācijai būtu jārada iespēja valstu 

kompetentajām iestādēm viegli pārbaudīt 

atbilstību informācijas atklāšanas 

pienākumam un ieviest šo pienākumu 

saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 

aktiem. 

(16) Lai informētu privātos ieguldītājus 

un nodrošinātu patērētāju aizsardzību, 

fondu pārvaldniekiem un institucionālajiem 

ieguldītājiem, kuri piedāvā finanšu 

produktus kā ekoloģiski ilgtspējīgus, būtu 

jāatklāj ieguldījumu ekoloģiskās ilgtspējas 

aspekts, tostarp ESG atlases kritēriji, un 

to ietekme uz vidi. Atklātajai informācijai 

būtu jāveicina ieguldītāju izpratne par 

kritērijiem un rādītājiem, kas izmantoti, 

lai noteiktu ietekmi uz vidi, un 

ieguldījuma ekoloģiskās ilgtspējas 

aspektiem. Komisijai būtu jāprecizē 

informācija, kura jāatklāj šajā nolūkā. 

Informācijas atklāšanas prasības būtu 

jābalsta uz darbu, ko veic Globālā 

ziņošanas iniciatīva un ANO atbildīgas 

ieguldīšanas principi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai izvairītos no kaitējuma 

radīšanas patērētāju interesēm, fondu 

pārvaldniekiem un institucionālajiem 

ieguldītājiem, kas piedāvā finanšu 

produktus kā ekoloģiski ilgtspējīgus, būtu 

jāatklāj informācija par to, kā un kādā 

mērā kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām ir izmantoti, lai 

noteiktu ieguldījumu ekoloģisko ilgtspēju. 

Atklātajai informācijai būtu jāveicina 
ieguldītāju izpratne par ieguldījuma daļu, 

kas finansē ekoloģiski ilgtspējīgas 

saimnieciskās darbības, kā procentuālu 

daļu no visām saimnieciskajām darbībām 

un tādējādi ieguldījuma ekoloģiskās 

ilgtspējas pakāpi. Komisijai būtu jāprecizē 

informācija, kura jāatklāj šajā nolūkā. 

Šai informācijai būtu jārada iespēja 

valstu kompetentajām iestādēm viegli 

pārbaudīt atbilstību informācijas 

atklāšanas pienākumam un ieviest šo 

pienākumu saskaņā ar piemērojamiem 

valsts tiesību aktiem. 

(16) Lai izvairītos no kaitējuma 

radīšanas patērētāju interesēm, fondu 

pārvaldnieki un institucionālie ieguldītāji, 

kas piedāvā finanšu produktus kā 

ekoloģiski ilgtspējīgus, var izvēlēties atklāt 

informāciju par to, kā un kādā mērā 

kritēriji ilgtspējīgām saimnieciskām 

darbībām ir izmantoti, lai noteiktu 

ieguldījumu ilgtspēju. Atklātā informācija 

varētu veicināt ieguldītāju izpratni par 

ieguldījuma daļu, kas finansē ilgtspējīgas 

saimnieciskās darbības, kā procentuālu 

daļu no visām saimnieciskajām darbībām 

un tādējādi ieguldījuma ilgtspējas pakāpi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  184 

Kay Swinburne 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai izvairītos no kaitējuma 

radīšanas patērētāju interesēm, fondu 

pārvaldniekiem un institucionālajiem 

ieguldītājiem, kas piedāvā finanšu 

produktus kā ekoloģiski ilgtspējīgus, būtu 

jāatklāj informācija par to, kā un kādā mērā 

kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām ir izmantoti, lai 

noteiktu ieguldījumu ekoloģisko ilgtspēju. 

Atklātajai informācijai būtu jāveicina 

ieguldītāju izpratne par ieguldījuma daļu, 

(16) Lai izvairītos no kaitējuma 

radīšanas patērētāju interesēm, fondu 

pārvaldniekiem un institucionālajiem 

ieguldītājiem, kas piedāvā finanšu 

produktus kā ekoloģiski ilgtspējīgus, būtu 

jāatklāj informācija par to, kā un kādā mērā 

kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām ir izmantoti, lai 

noteiktu ieguldījumu ekoloģisko ilgtspēju. 

Atklātajai informācijai būtu jāveicina 

ieguldītāju izpratne par ieguldījuma daļu, 
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kas finansē ekoloģiski ilgtspējīgas 

saimnieciskās darbības, kā procentuālu 

daļu no visām saimnieciskajām darbībām 

un tādējādi ieguldījuma ekoloģiskās 

ilgtspējas pakāpi. Komisijai būtu jāprecizē 

informācija, kura jāatklāj šajā nolūkā. Šai 

informācijai būtu jārada iespēja valstu 

kompetentajām iestādēm viegli pārbaudīt 

atbilstību informācijas atklāšanas 

pienākumam un ieviest šo pienākumu 

saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 

aktiem. 

kas finansē ekoloģiski ilgtspējīgas 

saimnieciskās darbības, kā procentuālu 

daļu no visām saimnieciskajām darbībām 

un tādējādi ieguldījuma ekoloģiskās 

ilgtspējas pakāpi. Komisijai būtu jāprecizē 

informācija, kura jāatklāj šajā nolūkā, kā 

arī informācijas atklāšanas biežums, 

formāts un saņēmēji. Šai informācijai būtu 

jārada iespēja valstu kompetentajām 

iestādēm viegli pārbaudīt atbilstību 

informācijas atklāšanas pienākumam un 

ieviest šo pienākumu saskaņā ar 

piemērojamiem valsts tiesību aktiem. 

Komisijai būtu jānodrošina, ka jebkādas 

jaunas informācijas atklāšanas prasības 

papildina jau esošās prasības saskaņā ar 

spēkā esošajiem tiesību aktiem un nerada 

nevajadzīgu ziņošanas dublēšanos. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Regulas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) Lai sekmētu inovāciju, pētniecību 

un izstrādi klimata pārmaiņu jomā, kurā 

ir nepieciešams augsts ilgtermiņa 

ieguldījumu līmenis, šī regula būtu 

jāsaskaņo ar citiem Savienības tiesību 

aktiem. Tādējādi tiktu nodrošināta 

ilgtermiņa stabilitāte tiesiskajā 

regulējumā, nepasliktinot ilgtermiņa 

ieguldījumu iespēju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  186 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 
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Regulas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) Lai novērstu kaitējumu inovācijas 

klimatam ES un dalībvalstīs, šī regula 

būtu jāsaskaņo ar citiem Savienības 

tiesību aktiem, stimulējot inovāciju, 

pētniecību un izstrādi, jo īpaši klimata 

pārmaiņu jomā, kurā ir nepieciešams 

augsts ilgtermiņa ieguldījumu līmenis. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  187 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Lai izvairītos no informācijas 

atklāšanas pienākuma apiešanas, šis 

pienākums būtu jāpiemēro arī tad, ja 

finanšu produkti tiek piedāvāti kā tādi, 

kam ir līdzīgas iezīmes kā ekoloģiski 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem, tajā skaitā 

arī tādi, kuru mērķis ir vides aizsardzība 

plašā nozīmē. Finanšu tirgus 

dalībniekiem nevajadzētu būt 

pienākumam ieguldīt vienīgi ekoloģiski 

ilgtspējīgās saimnieciskajās darbībās, kas 

noteiktas saskaņā ar šajā regulā 

paredzētajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem. Viņi būtu jāmudina informēt 

Komisiju, ja viņi uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kas neatbilst tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kam šādi kritēriji vēl nav 

izveidoti, būtu jāuzskata par ekoloģiski 

ilgtspējīgu, lai palīdzētu Komisijai izvērtēt 

tehniskās pārbaudes kritēriju 

papildināšanas vai atjaunināšanas 

piemērotību. 

svītrots 

Or. en 
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Pamatojums 

Visi informācijas atklāšanas pienākumi ir izklāstīti regulā par informācijas atklāšanu saistībā 

ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341. 

Otra ilgtspējīgu finanšu atklāšanas režīma ieviešana nav vajadzīga. 

 

Grozījums Nr.  188 

Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Lai izvairītos no informācijas 

atklāšanas pienākuma apiešanas, šis 

pienākums būtu jāpiemēro arī tad, ja 

finanšu produkti tiek piedāvāti kā tādi, kam 

ir līdzīgas iezīmes kā ekoloģiski 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem, tajā skaitā arī 

tādi, kuru mērķis ir vides aizsardzība plašā 

nozīmē. Finanšu tirgus dalībniekiem 

nevajadzētu būt pienākumam ieguldīt 

vienīgi ekoloģiski ilgtspējīgās 

saimnieciskajās darbībās, kas noteiktas 

saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem 

tehniskās pārbaudes kritērijiem. Viņi būtu 

jāmudina informēt Komisiju, ja viņi 

uzskata, ka saimnieciskā darbība, kas 

neatbilst tehniskās pārbaudes kritērijiem 

vai kam šādi kritēriji vēl nav izveidoti, 

būtu jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, 

lai palīdzētu Komisijai izvērtēt tehniskās 

pārbaudes kritēriju papildināšanas vai 

atjaunināšanas piemērotību. 

(17) Lai izvairītos no informācijas 

atklāšanas pienākuma apiešanas, šis 

pienākums būtu jāpiemēro arī tad, ja 

finanšu produkti tiek piedāvāti kā tādi, kam 

ir līdzīgas iezīmes kā ekoloģiski 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem, tajā skaitā arī 

tādi, kuru mērķis ir vides aizsardzība plašā 

nozīmē. Finanšu tirgus dalībniekiem 

nevajadzētu būt pienākumam ieguldīt 

vienīgi ekoloģiski ilgtspējīgās 

saimnieciskajās darbībās, kas noteiktas 

saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem 

tehniskās pārbaudes kritērijiem. Viņi būtu 

jāmudina informēt Komisiju, ja viņi 

uzskata, ka saimnieciskā darbība, kas 

neatbilst tehniskās pārbaudes kritērijiem 

vai kam šādi kritēriji vēl nav izveidoti, 

būtu jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, 

lai palīdzētu Komisijai izvērtēt tehniskās 

pārbaudes kritēriju papildināšanas vai 

atjaunināšanas piemērotību. Līdzīgā veidā 

finanšu tirgus dalībniekiem arī turpmāk 

būtu jāļauj īstenot ilgtspējīgu ieguldījumu 

pieeju ar plašākām iezīmēm nekā tikai 

kapitāla piešķiršana šajā regulā 

noteiktajām jomām. Ilgtspējīga 

ieguldījuma pieejai būtu jāļauj cita starpā 

iekļaut ESG integrāciju, pārbaudes, 

labāko savā klasē, apsaimniekošanu, 

iesaistīšanos un balsošanu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  189 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Lai izvairītos no informācijas 

atklāšanas pienākuma apiešanas, šis 

pienākums būtu jāpiemēro arī tad, ja 

finanšu produkti tiek piedāvāti kā tādi, 

kam ir līdzīgas iezīmes kā ekoloģiski 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem, tajā skaitā 

arī tādi, kuru mērķis ir vides aizsardzība 

plašā nozīmē. Finanšu tirgus dalībniekiem 

nevajadzētu būt pienākumam ieguldīt 

vienīgi ekoloģiski ilgtspējīgās 

saimnieciskajās darbībās, kas noteiktas 

saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem 

tehniskās pārbaudes kritērijiem. Viņi būtu 

jāmudina informēt Komisiju, ja viņi 

uzskata, ka saimnieciskā darbība, kas 

neatbilst tehniskās pārbaudes kritērijiem 

vai kam šādi kritēriji vēl nav izveidoti, 

būtu jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, 
lai palīdzētu Komisijai izvērtēt tehniskās 

pārbaudes kritēriju papildināšanas vai 

atjaunināšanas piemērotību. 

(17) Lai izvairītos no informācijas 

atklāšanas pienākuma apiešanas, šis 

pienākums būtu jāpiemēro visiem finanšu 

produktiem. Finanšu tirgus dalībniekiem 

nevajadzētu būt pienākumam ieguldīt 

vienīgi ekoloģiski ilgtspējīgās 

saimnieciskajās darbībās, kas noteiktas 

saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem 

tehniskās pārbaudes kritērijiem. Finanšu 

tirgus dalībnieki un citi dalībnieki būtu 

jāmudina informēt Komisiju, ja viņi 

uzskata, ka saimnieciskā darbība tiek 

nepareizi uzskatīta par tādu, kas atbilst, 

vai tā neatbilst tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kam šādi kritēriji vēl nav 

izveidoti, lai palīdzētu Komisijai izvērtēt 

tehniskās pārbaudes kritēriju 

papildināšanas vai atjaunināšanas 

piemērotību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai noteiktu, vai saimnieciskā 

darbība ir ekoloģiski ilgtspējīga, būtu 

jāizstrādā izsmeļošs vides mērķu saraksts. 

(18) Lai noteiktu, vai saimnieciskā 

darbība ir ekoloģiski vai sociāli ilgtspējīga, 

būtu jāizstrādā izsmeļošs vides un sociālo 

mērķu saraksts, pamatojoties uz 

rādītājiem, ar kuriem mēra ietekmi uz vidi 
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un sociālo ietekmi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  191 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai noteiktu, vai saimnieciskā 

darbība ir ekoloģiski ilgtspējīga, būtu 

jāizstrādā izsmeļošs vides mērķu saraksts. 

(18) Lai noteiktu, vai saimnieciskā 

darbība ir ekoloģiski ilgtspējīga, būtu 

jāizstrādā izsmeļošs vides mērķu saraksts, 

nodrošinot saskaņotību ar spēkā 

esošajiem Savienības tiesību aktiem, 

piemēram, paketi "Tīru enerģiju ikvienam 

Eiropā". 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai noteiktu, vai saimnieciskā 

darbība ir ekoloģiski ilgtspējīga, būtu 

jāizstrādā izsmeļošs vides mērķu saraksts. 

(18) Lai noteiktu, vai saimnieciskā 

darbība ir ekoloģiski ilgtspējīga, būtu 

jāizstrādā izsmeļošs vides mērķu saraksts, 

ņemot vērā tās ietekmi uz rūpniecības 

vērtības ķēdi. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  193 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 
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18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai noteiktu, vai saimnieciskā 

darbība ir ekoloģiski ilgtspējīga, būtu 

jāizstrādā izsmeļošs vides mērķu saraksts. 

(18) Lai noteiktu, vai saimnieciskā 

darbība ir ekoloģiski ilgtspējīga vai videi 

kaitīga, būtu jāizstrādā izsmeļošs vides 

mērķu saraksts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  194 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Attiecībā uz katru vides mērķi būtu 

jānosaka vienoti kritēriji tam, kad var 

uzskatīt, ka saimnieciskās darbības būtiski 

sekmē šā mērķa sasniegšanu. Vienam 

vienoto kritēriju elementam vajadzētu būt 

izvairīties no nozīmīga kaitējuma 

radīšanas jebkuram no šajā regulā 

noteiktajiem vides mērķiem. Tas 

paredzēts, lai izvairītos no tā, ka 

ieguldījumi tiek uzskatīti par ekoloģiski 

ilgtspējīgiem, lai gan saimnieciskās 

darbības, kuras gūst labumu no šiem 

ieguldījumiem, rada kaitējumu videi tādā 

mērā, kas pārspēj to radīto labumu vides 

mērķim. Būtiska labuma un ievērojama 

kaitējuma neradīšanas nosacījumiem būtu 

jāveicina tas, ka ieguldījumi ekoloģiski 

ilgtspējīgās saimnieciskās darbībās rada 

patiesu labumu vides mērķu sasniegšanā. 

(20) Attiecībā uz katru vides mērķi būtu 

jānosaka vienoti kritēriji tam, kad var 

uzskatīt, ka saimnieciskās darbības būtiski 

sekmē šā mērķa sasniegšanu. Vēl vienam 

vienoto kritēriju elementam vajadzētu 

noteikt saimnieciskās darbības, kas 

būtiski kaitē jebkuram no šajā regulā 

noteiktajiem vides mērķiem. Būtiska 

labuma un ievērojama kaitējuma radīšanas 

nosacījumiem būtu jāveicina tas, ka 

ieguldījumi ekoloģiski ilgtspējīgās 

saimnieciskās darbībās rada patiesu 

labumu vides mērķu sasniegšanā un tiem 

būtu jārada iespēja pakāpeniski novirzīt 

ieguldījumus no saimnieciskām 

darbībām, kas rada kaitējumu videi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Regulas priekšlikums 
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20. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Attiecībā uz katru vides mērķi būtu 

jānosaka vienoti kritēriji tam, kad var 

uzskatīt, ka saimnieciskās darbības būtiski 

sekmē šā mērķa sasniegšanu. Vienam 

vienoto kritēriju elementam vajadzētu būt 

izvairīties no nozīmīga kaitējuma radīšanas 

jebkuram no šajā regulā noteiktajiem vides 

mērķiem. Tas paredzēts, lai izvairītos no tā, 

ka ieguldījumi tiek uzskatīti par ekoloģiski 

ilgtspējīgiem, lai gan saimnieciskās 

darbības, kuras gūst labumu no šiem 

ieguldījumiem, rada kaitējumu videi tādā 

mērā, kas pārspēj to radīto labumu vides 

mērķim. Būtiska labuma un ievērojama 

kaitējuma neradīšanas nosacījumiem būtu 

jāveicina tas, ka ieguldījumi ekoloģiski 

ilgtspējīgās saimnieciskās darbībās rada 

patiesu labumu vides mērķu sasniegšanā. 

(20) Attiecībā uz katru vides mērķi būtu 

jānosaka vienoti kritēriji tam, kad var 

uzskatīt, ka saimnieciskās darbības būtiski 

sekmē šā mērķa sasniegšanu. Vienam 

vienoto kritēriju elementam vajadzētu būt 

izvairīties no nozīmīga kaitējuma radīšanas 

jebkuram no šajā regulā noteiktajiem vides 

mērķiem. Tas paredzēts, lai izvairītos no tā, 

ka ieguldījumi tiek uzskatīti par ekoloģiski 

ilgtspējīgiem, lai gan saimnieciskās 

darbības, kuras gūst labumu no šiem 

ieguldījumiem, rada kaitējumu videi tādā 

mērā, kas pārspēj to radīto labumu vides 

mērķim. Būtiska labuma un ievērojama 

kaitējuma neradīšanas nosacījumiem būtu 

jāveicina tas, ka ieguldījumi ekoloģiski 

ilgtspējīgās saimnieciskās darbībās rada 

patiesu labumu vides mērķu sasniegšanā. 

Tomēr kritērija noteikšanai, lai novērstu 

ievērojamu kaitējumu jebkuram no vides 

mērķiem, nevajadzētu izraisīt to, ka tiek 

izveidots melnais saraksts vai brūnais 

saraksts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  196 

Mireille D'Ornano 

 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Attiecībā uz katru vides mērķi būtu 

jānosaka vienoti kritēriji tam, kad var 

uzskatīt, ka saimnieciskās darbības būtiski 

sekmē šā mērķa sasniegšanu. Vienam 

vienoto kritēriju elementam vajadzētu būt 

izvairīties no nozīmīga kaitējuma radīšanas 

jebkuram no šajā regulā noteiktajiem vides 

mērķiem. Tas paredzēts, lai izvairītos no tā, 

ka ieguldījumi tiek uzskatīti par ekoloģiski 

(20) Attiecībā uz katru vides mērķi būtu 

jānosaka vienoti un precīzi kritēriji tam, 

kad var uzskatīt, ka saimnieciskās darbības 

būtiski sekmē šā mērķa sasniegšanu. 

Vienam vienoto kritēriju elementam 

vajadzētu būt izvairīties no nozīmīga 

kaitējuma radīšanas jebkuram no šajā 

regulā noteiktajiem vides mērķiem. Tas 

paredzēts, lai izvairītos no tā, ka 
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ilgtspējīgiem, lai gan saimnieciskās 

darbības, kuras gūst labumu no šiem 

ieguldījumiem, rada kaitējumu videi tādā 

mērā, kas pārspēj to radīto labumu vides 

mērķim. Būtiska labuma un ievērojama 

kaitējuma neradīšanas nosacījumiem būtu 

jāveicina tas, ka ieguldījumi ekoloģiski 

ilgtspējīgās saimnieciskās darbībās rada 

patiesu labumu vides mērķu sasniegšanā. 

ieguldījumi tiek uzskatīti par ekoloģiski 

ilgtspējīgiem, lai gan saimnieciskās 

darbības, kuras gūst labumu no šiem 

ieguldījumiem, rada kaitējumu videi tādā 

mērā, kas pārspēj to radīto labumu vides 

mērķim. Būtiska labuma un ievērojama 

kaitējuma neradīšanas nosacījumiem būtu 

jāveicina tas, ka ieguldījumi ekoloģiski 

ilgtspējīgās saimnieciskās darbībās rada 

patiesu labumu vides mērķu sasniegšanā. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Atgādinot Eiropas Parlamenta, 

Padomes un Komisijas kopējo apņemšanos 

ievērot principus, kas iekļauti Eiropas 

Sociālo tiesību pīlārā, atbalstot ilgtspējīgu 

un iekļaujošu izaugsmi un atzīstot 

starptautisko obligāto cilvēktiesību un 

darba tiesību un standartu nozīmi, 

atbilstībai obligātajiem aizsargpasākumiem 

vajadzētu būt nosacījumam, lai 

saimnieciskās darbības uzskatītu par 

ekoloģiski ilgtspējīgām. Šā iemesla dēļ 

saimnieciskās darbības būtu jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgām tikai tādā 

gadījumā, kad tās tiek veiktas, ievērojot 

Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 

deklarāciju par pamattiesībām un 

pamatprincipiem darbā un astoņas SDO 

pamata konvencijas. SDO pamata 

konvencijas nosaka cilvēktiesības un darba 

tiesības, kas uzņēmumiem ir jāievēro. 

Vairāki no šiem starptautiskajiem 

standartiem ir iekļauti arī Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši 

verdzības un piespiedu darba aizliegums un 

nediskriminēšanas princips. Šie obligātie 

aizsargpasākumi neskar stingrāku prasību 

(21) Atgādinot Eiropas Parlamenta, 

Padomes un Komisijas kopējo apņemšanos 

ievērot principus, kas iekļauti Eiropas 

Sociālo tiesību pīlārā, atbalstot ilgtspējīgu 

un iekļaujošu izaugsmi un atzīstot 

starptautisko obligāto cilvēktiesību un 

darba tiesību un standartu nozīmi, 

atbilstībai obligātajiem aizsargpasākumiem 

vajadzētu būt nosacījumam, lai 

saimnieciskās darbības uzskatītu par 

ekoloģiski ilgtspējīgām. Šā iemesla dēļ 

saimnieciskās darbības būtu jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgām tikai tādā 

gadījumā, kad tās tiek veiktas, ievērojot, 

pirmkārt, Starptautiskās Darba 

organizācijas (SDO) deklarāciju par 

pamattiesībām un pamatprincipiem darbā 

un astoņas SDO pamata konvencijas. SDO 

pamata konvencijas nosaka cilvēktiesības 

un darba tiesības, kas uzņēmumiem ir 

jāievēro. Vairāki no šiem starptautiskajiem 

standartiem ir iekļauti arī Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši 

verdzības un piespiedu darba aizliegums un 

nediskriminēšanas princips. Otrkārt, būtu 

jāievēro ANO atbildīgas ieguldīšanas 
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piemērošanu vajadzības gadījumā videi, 

veselībai, drošībai un sociālajai ilgtspējai, 

kas noteikta Savienības tiesību aktos. 

principi — ziņošanas sistēma. Treškārt, 

ieguldītājiem būtu jāņem vērā ESAO 

Pienācīgas rūpības vadlīnijas atbildīgai 

darījumdarbībai (2018. gads). Pienācīga 

rūpība šajā kontekstā ir procedūras, ko 

uzņēmumi veic, lai noteiktu, novērstu, 

mazinātu ilgtspējas riskus un uzņemtos 

atbildību par tiem, kā noteikts [PB: 

ievietot atsauci uz regulu par informācijas 

atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un tās 

I pielikumu]. Šie obligātie 

aizsargpasākumi neskar stingrāku prasību 

piemērošanu vajadzības gadījumā videi, 

veselībai, drošībai un sociālajai ilgtspējai, 

kas noteikta Savienības tiesību aktos. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  198 

Markus Ferber 

 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Atgādinot Eiropas Parlamenta, 

Padomes un Komisijas kopējo apņemšanos 

ievērot principus, kas iekļauti Eiropas 

Sociālo tiesību pīlārā, atbalstot ilgtspējīgu 

un iekļaujošu izaugsmi un atzīstot 

starptautisko obligāto cilvēktiesību un 

darba tiesību un standartu nozīmi, 

atbilstībai obligātajiem aizsargpasākumiem 

vajadzētu būt nosacījumam, lai 

saimnieciskās darbības uzskatītu par 

ekoloģiski ilgtspējīgām. Šā iemesla dēļ 

saimnieciskās darbības būtu jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgām tikai tādā 

gadījumā, kad tās tiek veiktas, ievērojot 

Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 

deklarāciju par pamattiesībām un 

pamatprincipiem darbā un astoņas SDO 

pamata konvencijas. SDO pamata 

konvencijas nosaka cilvēktiesības un darba 

tiesības, kas uzņēmumiem ir jāievēro. 

(21) Atgādinot Eiropas Parlamenta, 

Padomes un Komisijas kopējo apņemšanos 

ievērot principus, kas iekļauti Eiropas 

Sociālo tiesību pīlārā, atbalstot ilgtspējīgu 

un iekļaujošu izaugsmi un atzīstot 

starptautisko obligāto cilvēktiesību un 

darba tiesību un standartu nozīmi, 

atbilstībai obligātajiem aizsargpasākumiem 

vajadzētu būt nosacījumam, lai 

saimnieciskās darbības uzskatītu par 

ekoloģiski ilgtspējīgām. Šā iemesla dēļ 

saimnieciskās darbības būtu jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgām tikai tādā 

gadījumā, kad tās tiek veiktas, ievērojot 

Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 

deklarāciju par pamattiesībām un 

pamatprincipiem darbā un astoņas SDO 

pamata konvencijas. SDO pamata 

konvencijas nosaka cilvēktiesības un darba 

tiesības, kas uzņēmumiem ir jāievēro, tādēļ 
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Vairāki no šiem starptautiskajiem 

standartiem ir iekļauti arī Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši 

verdzības un piespiedu darba aizliegums un 

nediskriminēšanas princips. Šie obligātie 

aizsargpasākumi neskar stingrāku prasību 

piemērošanu vajadzības gadījumā videi, 

veselībai, drošībai un sociālajai ilgtspējai, 

kas noteikta Savienības tiesību aktos. 

tās ir pietiekams rādītājs ilgtspējīgai 

saimnieciskajai darbībai. Vairāki no šiem 

starptautiskajiem standartiem ir iekļauti arī 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo 

īpaši verdzības un piespiedu darba 

aizliegums un nediskriminēšanas princips. 

Šie obligātie aizsargpasākumi neskar 

stingrāku prasību piemērošanu vajadzības 

gadījumā videi, veselībai, drošībai un 

sociālajai ilgtspējai, kas noteikta 

Savienības tiesību aktos. 

Or. en 

Pamatojums 

SDO standarti ir pietiekami, lai noteiktu, vai saimniecisko darbību var uzskatīt par 

ilgtspējīgu. 

 

Grozījums Nr.  199 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Regulas priekšlikums 

21.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21a) Eiropas Investīciju bankai (EIB) ir 

plaša pieredze "zaļajās" obligācijās, 

galvenokārt izmantojot klimata 

obligācijas, kas deva ieguldījumu 

"zaļajās" obligācijās 18 miljardu EUR 

apmērā un 160 projektos saistībā ar 

atjaunojamo enerģiju, kuri diemžēl tika 

sadalīti reģionāli nevienādi bez atbilstīgas 

ilgtermiņa un reģionāli līdzsvarotas 

plānošanas. Tomēr publiskā sektora 

struktūras, piemēram, EIB un EUI, 

varētu uzraudzīt galvenās norises, lai 

nodrošinātu progresīvu ES ilgtspējas 

taksonomijas izvēršanu un pielāgojamību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  200 
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Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Ņemot vērā konkrētās tehniskās 

detaļas, kas nepieciešamas, lai novērtētu 

saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi un 

strauji mainīgo zinātnes un tehnoloģijas 

raksturu, ekoloģiski ilgtspējīgu 

saimniecisku darbību kritēriji būtu regulāri 

jāpielāgo šīm pārmaiņām. Lai šie kritēriji 

būtu aktuāli, balstoties uz zinātniskiem 

pierādījumiem un ekspertu, kā arī attiecīgo 

ieinteresēto personu devumu, būtiska 

labuma un ievērojama kaitējuma 

nosacījumi būtu jāprecizē sīkāk dažādām 

saimnieciskajām darbībām un regulāri 

jāatjaunina. Šajā nolūkā Komisijai būtu 

jānosaka detalizēti un kalibrēti tehniskās 

pārbaudes kritēriji dažādām 

saimnieciskajām darbībām, pamatojoties 

uz tehnisko devumu no daudzpusējo 

ieinteresēto personu platformas 

ilgtspējīgam finansējumam. 

(22) Ņemot vērā konkrētās tehniskās 

detaļas, kas nepieciešamas, lai novērtētu 

saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi un 

strauji mainīgo zinātnes un tehnoloģijas 

raksturu, saimniecisku darbību kritēriji, ar 

kuriem var noteikt vides ekoloģisko 

ilgtspēju, būtu regulāri jāpielāgo šīm 

pārmaiņām. Lai šie kritēriji un rādītāji 

būtu aktuāli, balstoties uz zinātniskiem 

pierādījumiem un ekspertu, kā arī attiecīgo 

ieinteresēto personu devumu, būtiska 

labuma un ievērojama kaitējuma 

nosacījumi būtu jāprecizē sīkāk dažādām 

saimnieciskajām darbībām un regulāri 

jāatjaunina. Šajā nolūkā Komisijai būtu 

jānosaka detalizēti un kalibrēti tehniskās 

pārbaudes kritēriji un saskaņotu rādītāju 

kopums dažādām saimnieciskajām 

darbībām, pamatojoties uz tehnisko 

devumu no daudzpusējo ieinteresēto 

personu platformas ilgtspējīgam 

finansējumam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  201 

Jo Leinen 

 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Dažām saimnieciskajām darbībām 

ir negatīva ietekme uz vidi, un nozīmīgu 

labumu vienam vai vairākiem vides 

mērķiem var sasniegt, samazinot šo 

negatīvo ietekmi. Tādām saimnieciskajām 

darbībām ir lietderīgi noteikt tehniskās 

pārbaudes kritērijus, kas nosaka būtiskus 

(23) Dažām saimnieciskajām darbībām 

ir negatīva ietekme uz vidi, un nozīmīgu 

labumu vienam vai vairākiem vides 

mērķiem var sasniegt, samazinot šo 

negatīvo ietekmi. Tādām saimnieciskajām 

darbībām ir lietderīgi noteikt tehniskās 

pārbaudes kritērijus, kas nosaka būtiskus 
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ekoloģisko raksturlielumu uzlabojumus 

salīdzinājumā ar, inter alia, nozari 

caurmērā. Šajos kritērijos būtu jāņem vērā 

arī konkrētas saimnieciskās darbības 

ilgtermiņa ietekme. 

ekoloģisko raksturlielumu uzlabojumus 

salīdzinājumā ar, inter alia, nozari 

caurmērā. Šajos kritērijos būtu jāņem vērā 

arī konkrētas saimnieciskās darbības 

ilgtermiņa ietekme, jo īpaši produktu un 

pakalpojumu izmantošanas ekoloģiskās 

priekšrocības, kā arī starpproduktu radītā 

ietekme, tādējādi novērtējot to ražošanas 

un izmantošanas posmu summu visā 

vērtību veidošanas un aprites ciklā. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  202 

Bas Eickhout 

 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Dažām saimnieciskajām darbībām 

ir negatīva ietekme uz vidi, un nozīmīgu 

labumu vienam vai vairākiem vides 

mērķiem var sasniegt, samazinot šo 

negatīvo ietekmi. Tādām saimnieciskajām 

darbībām ir lietderīgi noteikt tehniskās 

pārbaudes kritērijus, kas nosaka būtiskus 

ekoloģisko raksturlielumu uzlabojumus 

salīdzinājumā ar, inter alia, nozari 

caurmērā. Šajos kritērijos būtu jāņem vērā 

arī konkrētas saimnieciskās darbības 

ilgtermiņa ietekme. 

(23) Dažām saimnieciskajām darbībām 

ir negatīva ietekme uz vidi, un nozīmīgu 

labumu vienam vai vairākiem vides 

mērķiem var sasniegt, samazinot šo 

negatīvo ietekmi. Tādām saimnieciskajām 

darbībām ir lietderīgi noteikt tehniskās 

pārbaudes kritērijus, kas nosaka būtiskus 

ekoloģisko raksturlielumu uzlabojumus 

salīdzinājumā ar, inter alia, nozari 

caurmērā, lai apsvērtu, vai šī darbība 

varētu būtiski veicināt viena vai vairāku 

vides mērķu sasniegšanu. Šajos kritērijos 

būtu jāņem vērā arī konkrētas 

saimnieciskās darbības ilgtermiņa ietekme 

un tiem būtu jānodrošina, ka 

saimnieciskās darbības, kas veicina 

augstas oglekļa intensitātes iestrēgšanas 

ietekmi, netiek uzskatītas par ilgtspējīgām 

saimnieciskām darbībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  203 

Luke Ming Flanagan 
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Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Dažām saimnieciskajām darbībām 

ir negatīva ietekme uz vidi, un nozīmīgu 

labumu vienam vai vairākiem vides 

mērķiem var sasniegt, samazinot šo 

negatīvo ietekmi. Tādām saimnieciskajām 

darbībām ir lietderīgi noteikt tehniskās 

pārbaudes kritērijus, kas nosaka būtiskus 

ekoloģisko raksturlielumu uzlabojumus 

salīdzinājumā ar, inter alia, nozari 

caurmērā. Šajos kritērijos būtu jāņem vērā 

arī konkrētas saimnieciskās darbības 

ilgtermiņa ietekme. 

(23) Dažām saimnieciskajām darbībām 

— piemēram, lieli tirdzniecības darījumi, 

— ir negatīva ietekme ne tikai uz vietējiem 

ražotājiem, kas bieži vien nevar konkurēt 

ar zemāku izmaksu ražošanas bāzēm, kas 

ir ārpus Eiropas Savienības, bet arī uz 

vidi, un nozīmīgu labumu vienam vai 

vairākiem vides mērķiem var sasniegt, 

samazinot šo negatīvo ietekmi. Tādām 

saimnieciskajām darbībām ir lietderīgi 

noteikt tehniskās pārbaudes kritērijus, kas 

nosaka būtiskus ekoloģisko raksturlielumu 

uzlabojumus salīdzinājumā ar, inter alia, 

nozari caurmērā. Šajos kritērijos būtu 

jāņem vērā arī konkrētas saimnieciskās 

darbības ilgtermiņa ietekme. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  204 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Dažām saimnieciskajām darbībām 

ir negatīva ietekme uz vidi, un nozīmīgu 

labumu vienam vai vairākiem vides 

mērķiem var sasniegt, samazinot šo 

negatīvo ietekmi. Tādām saimnieciskajām 

darbībām ir lietderīgi noteikt tehniskās 

pārbaudes kritērijus, kas nosaka būtiskus 

ekoloģisko raksturlielumu uzlabojumus 

salīdzinājumā ar, inter alia, nozari 

caurmērā. Šajos kritērijos būtu jāņem vērā 

arī konkrētas saimnieciskās darbības 

ilgtermiņa ietekme. 

(23) Dažām saimnieciskajām darbībām 

ir negatīva ietekme uz vidi, un nozīmīgu 

labumu vienam vai vairākiem vides 

mērķiem var sasniegt, samazinot šo 

negatīvo ietekmi. Tādām saimnieciskajām 

darbībām ir lietderīgi noteikt tehniskās 

pārbaudes kritērijus, kas nosaka būtiskus 

ekoloģisko raksturlielumu uzlabojumus 

salīdzinājumā ar, inter alia, nozari 

caurmērā valstī vai reģionā. Šajos 

kritērijos būtu jāņem vērā arī konkrētas 

saimnieciskās darbības ilgtermiņa ietekme. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Dažām saimnieciskajām darbībām 

ir negatīva ietekme uz vidi, un nozīmīgu 

labumu vienam vai vairākiem vides 

mērķiem var sasniegt, samazinot šo 

negatīvo ietekmi. Tādām saimnieciskajām 

darbībām ir lietderīgi noteikt tehniskās 

pārbaudes kritērijus, kas nosaka būtiskus 

ekoloģisko raksturlielumu uzlabojumus 

salīdzinājumā ar, inter alia, nozari 

caurmērā. Šajos kritērijos būtu jāņem vērā 

arī konkrētas saimnieciskās darbības 

ilgtermiņa ietekme. 

(23) Dažām saimnieciskajām darbībām 

ir negatīva ietekme uz vidi, un nozīmīgu 

labumu vienam vai vairākiem vides 

mērķiem var sasniegt, samazinot šo 

negatīvo ietekmi. Tādām saimnieciskajām 

darbībām ir lietderīgi noteikt tehniskās 

pārbaudes kritērijus, kas nosaka ekoloģisko 

raksturlielumu uzlabojumus salīdzinājumā 

ar, inter alia, nozari caurmērā. Šajos 

kritērijos būtu jāņem vērā arī konkrētas 

saimnieciskās darbības ilgtermiņa ietekme 

(t. i., vairāk nekā 3 gadi). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Saimnieciska darbība nebūtu 

jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, ja tā 

videi nodara kaitējumu, kas lielāks par 

ieguvumiem. Tehniskās pārbaudes 

kritērijiem būtu jānosaka obligātās 

prasības, kas vajadzīgas, lai izvairītos no 

būtiska kaitējuma nodarīšanas citiem 

mērķiem. Izveidojot un atjauninot 

tehniskās pārbaudes kritērijus, Komisijai 

būtu jānodrošina, lai šie kritēriji tiktu 

balstīti uz pieejamajiem zinātniskajiem 

pierādījumiem un tiktu regulāri atjaunināti. 

Kad zinātniskais novērtējums neļauj 

noteikt risku ar pietiekamu noteiktību, būtu 

(24) Saimnieciska darbība nebūtu 

jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, ja tā 

nerada neto ieguvumus videi. Tehniskās 

pārbaudes kritērijiem būtu jānosaka 

obligātās prasības, kas vajadzīgas, lai 

izvairītos no būtiska kaitējuma nodarīšanas 

citiem mērķiem. Izveidojot un atjauninot 

tehniskās pārbaudes kritērijus, Komisijai 

būtu jānodrošina, lai šie kritēriji tiktu 

balstīti uz pieejamajiem zinātniskajiem 

pierādījumiem un tiktu regulāri atjaunināti. 

Kad zinātniskais novērtējums neļauj 

noteikt risku ar pietiekamu noteiktību, būtu 

jāpiemēro piesardzības princips saskaņā ar 
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jāpiemēro piesardzības princips saskaņā ar 

LESD 191. pantu. 

LESD 191. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  207 

Fulvio Martusciello 

 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Saimnieciska darbība nebūtu 

jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, ja tā 

videi nodara kaitējumu, kas lielāks par 

ieguvumiem. Tehniskās pārbaudes 

kritērijiem būtu jānosaka obligātās 

prasības, kas vajadzīgas, lai izvairītos no 

būtiska kaitējuma nodarīšanas citiem 

mērķiem. Izveidojot un atjauninot 

tehniskās pārbaudes kritērijus, Komisijai 

būtu jānodrošina, lai šie kritēriji tiktu 

balstīti uz pieejamajiem zinātniskajiem 

pierādījumiem un tiktu regulāri atjaunināti. 

Kad zinātniskais novērtējums neļauj 

noteikt risku ar pietiekamu noteiktību, būtu 

jāpiemēro piesardzības princips saskaņā ar 

LESD 191. pantu. 

(24) Saimnieciska darbība nebūtu 

jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, ja tā 

videi nodara kaitējumu, kas lielāks par 

ieguvumiem, kā arī tai nevajadzētu būtiski 

kaitēt neviena cita vides mērķa 

sasniegšanai. Tehniskās pārbaudes 

kritērijiem, kas pamatoti uz saskaņotiem 

rādītājiem, būtu jānosaka obligātās 

prasības, kas vajadzīgas, lai izvairītos no 

būtiska kaitējuma nodarīšanas citiem 

mērķiem. Izveidojot un atjauninot 

tehniskās pārbaudes kritērijus un 

saskaņotus rādītājus, Komisijai būtu 

jānodrošina, lai šie kritēriji un rādītāji tiktu 

balstīti uz pieejamajiem zinātniskajiem 

pierādījumiem un tiktu regulāri atjaunināti. 

Kad zinātniskais novērtējums neļauj 

noteikt risku ar pietiekamu noteiktību, būtu 

jāpiemēro piesardzības princips saskaņā ar 

LESD 191. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  208 

Luke Ming Flanagan 

 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Saimnieciska darbība nebūtu (24) Saimnieciska darbība nebūtu 
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jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, ja tā 

videi nodara kaitējumu, kas lielāks par 

ieguvumiem. Tehniskās pārbaudes 

kritērijiem būtu jānosaka obligātās 

prasības, kas vajadzīgas, lai izvairītos no 

būtiska kaitējuma nodarīšanas citiem 

mērķiem. Izveidojot un atjauninot 

tehniskās pārbaudes kritērijus, Komisijai 

būtu jānodrošina, lai šie kritēriji tiktu 

balstīti uz pieejamajiem zinātniskajiem 

pierādījumiem un tiktu regulāri atjaunināti. 

Kad zinātniskais novērtējums neļauj 

noteikt risku ar pietiekamu noteiktību, būtu 

jāpiemēro piesardzības princips saskaņā ar 

LESD 191. pantu. 

jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, ja tā 

videi nodara kaitējumu, kas lielāks par 

ieguvumiem, un šajā saistībā visiem 

lieliem tirdzniecības darījumiem pirms to 

īstenošanas būtu jāveic neatkarīgs 

ietekmes pētījums. Tehniskās pārbaudes 

kritērijiem būtu jānosaka obligātās 

prasības, kas vajadzīgas, lai izvairītos no 

būtiska kaitējuma nodarīšanas citiem 

mērķiem. Izveidojot un atjauninot 

tehniskās pārbaudes kritērijus, Komisijai 

būtu jānodrošina, lai šie kritēriji tiktu 

balstīti uz pieejamajiem zinātniskajiem 

pierādījumiem un tiktu regulāri atjaunināti. 

Kad zinātniskais novērtējums neļauj 

noteikt risku ar pietiekamu noteiktību, būtu 

jāpiemēro piesardzības princips saskaņā ar 

LESD 191. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Saimnieciska darbība nebūtu 

jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, ja tā 

videi nodara kaitējumu, kas lielāks par 

ieguvumiem. Tehniskās pārbaudes 

kritērijiem būtu jānosaka obligātās 

prasības, kas vajadzīgas, lai izvairītos no 

būtiska kaitējuma nodarīšanas citiem 

mērķiem. Izveidojot un atjauninot 

tehniskās pārbaudes kritērijus, Komisijai 

būtu jānodrošina, lai šie kritēriji tiktu 

balstīti uz pieejamajiem zinātniskajiem 

pierādījumiem un tiktu regulāri atjaunināti. 

Kad zinātniskais novērtējums neļauj 

noteikt risku ar pietiekamu noteiktību, būtu 

jāpiemēro piesardzības princips saskaņā ar 

LESD 191. pantu. 

(24) Saimnieciska darbība nebūtu 

jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, ja tā 

videi nodara kaitējumu, kas lielāks par 

ieguvumiem. Tehniskās pārbaudes 

kritērijiem būtu jānosaka obligātās 

prasības, kas vajadzīgas, lai izvairītos no 

būtiska kaitējuma nodarīšanas citiem 

mērķiem. Izveidojot un atjauninot 

tehniskās pārbaudes kritērijus, Komisijai 

būtu jānodrošina, lai šie kritēriji tiktu 

balstīti uz pieejamajiem zinātniskajiem 

pierādījumiem un tiktu regulāri atjaunināti, 

kā arī tajos būtu ņemta vērā visa 

tehnoloģiju dzīves cikla vērtība. Kad 

zinātniskais novērtējums neļauj noteikt 

risku ar pietiekamu noteiktību, būtu 

jāpiemēro piesardzības princips saskaņā ar 

LESD 191. pantu. 
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Or. fr 

 

Grozījums Nr.  210 

Markus Ferber 

 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Saimnieciska darbība nebūtu 

jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, ja tā 

videi nodara kaitējumu, kas lielāks par 

ieguvumiem. Tehniskās pārbaudes 

kritērijiem būtu jānosaka obligātās 

prasības, kas vajadzīgas, lai izvairītos no 

būtiska kaitējuma nodarīšanas citiem 

mērķiem. Izveidojot un atjauninot 

tehniskās pārbaudes kritērijus, Komisijai 

būtu jānodrošina, lai šie kritēriji tiktu 

balstīti uz pieejamajiem zinātniskajiem 

pierādījumiem un tiktu regulāri atjaunināti. 

Kad zinātniskais novērtējums neļauj 

noteikt risku ar pietiekamu noteiktību, būtu 

jāpiemēro piesardzības princips saskaņā ar 

LESD 191. pantu. 

(24) Saimnieciska darbība nebūtu 

jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, ja tā 

videi nodara kaitējumu, kas lielāks par 

ieguvumiem. Tehniskās pārbaudes 

kritērijiem būtu jānosaka obligātās 

prasības, kas vajadzīgas, lai izvairītos no 

būtiska kaitējuma nodarīšanas citiem 

mērķiem. Izveidojot un atjauninot 

tehniskās pārbaudes kritērijus, Komisijai 

būtu jānodrošina, lai šie kritēriji būtu 

saprātīgi, samērīgi un tiktu balstīti uz 

pieejamajiem zinātniskajiem 

pierādījumiem un tiktu regulāri atjaunināti. 

Kad zinātniskais novērtējums neļauj 

noteikt risku ar pietiekamu noteiktību, būtu 

jāpiemēro piesardzības princips saskaņā ar 

LESD 191. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Izveidojot un atjauninot tehniskās 

pārbaudes kritērijus, Komisijai izmaksu un 

ieguvumu analīzē būtu jāņem vērā arī 

infrastruktūras nozares specifika un 

jāņem vērā vides, sociālie un ekonomiskie 

ārējie faktori. Šajā ziņā Komisijai būtu 

jāņem vērā starptautisko organizāciju, 

piemēram, ESAO, darbs, attiecīgie 

(26) Izveidojot un atjauninot tehniskās 

pārbaudes kritērijus, Komisijai izmaksu un 

ieguvumu analīzē būtu jāņem vērā arī 

dažādu nozaru specifika un jāņem vērā 

vides, sociālie un ekonomiskie ārējie 

faktori. Attiecībā uz enerģētikas nozari 

Komisijai būtu jāņem vērā LESD 

194. pants un dalībvalstu tiesības noteikt 
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Savienības tiesību akti un standarti, tajā 

skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2001/42/EK42, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva 

2011/92/ES43, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva 2014/23/ES44, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva 

2014/24/ES45, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva 2014/25/ES46 un 

pašreizējā metodika. Šajā kontekstā 

tehniskās pārbaudes kritērijiem būtu 

jāveicina pienācīgs pārvaldības regulējums, 

kas visos projekta darbības cikla posmos 

integrētu vides, sociālos un pārvaldības 

faktorus, kas minēti Apvienoto Nāciju 

Organizācijas atbalstītajos Atbildīgu 

ieguldījumu principos47. 

energoavotu izmantošanas nosacījumus, 

izvēlēties starp dažādiem energoavotiem 

un izvēlēties valsts energoapgādes 

vispārējo struktūru. Šajā ziņā Komisijai 

būtu jāņem vērā starptautisko organizāciju, 

piemēram, ESAO, darbs, attiecīgie 

Savienības tiesību akti un standarti, tajā 

skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2001/42/EK42, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva 

2011/92/ES43, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva 2014/23/ES44, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva 

2014/24/ES45, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva 2014/25/ES46 un 

pašreizējā metodika. Šajā kontekstā 

tehniskās pārbaudes kritērijiem būtu 

jāveicina pienācīgs pārvaldības regulējums, 

kas visos projekta darbības cikla posmos 

integrētu vides, sociālos un pārvaldības 

faktorus, kas minēti Apvienoto Nāciju 

Organizācijas atbalstītajos Atbildīgu 

ieguldījumu principos47. 

_________________ _________________ 

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2001. gada 27. jūnija Direktīva 

2001/42/EK par noteiktu plānu un 

programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 

(OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.). 

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2001. gada 27. jūnija Direktīva 

2001/42/EK par noteiktu plānu un 

programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 

(OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.). 

43 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 13. decembra Direktīva 

2011/92/ES par dažu sabiedrisku un 

privātu projektu ietekmes uz vidi 

novērtējumu (OV L 26, 28.1.2012., 

1. lpp.). 

43 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 13. decembra Direktīva 

2011/92/ES par dažu sabiedrisku un 

privātu projektu ietekmes uz vidi 

novērtējumu (OV L 26, 28.1.2012., 

1. lpp.). 

44 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/23/ES par koncesijas līgumu 

slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 

28.3.2014., 1. lpp.). 

44 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/23/ES par koncesijas līgumu 

slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 

28.3.2014., 1. lpp.). 

45 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar 

ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 

28.3.2014., 65. lpp.). 

45 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar 

ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 

28.3.2014., 65. lpp.). 

46 Eiropas Parlamenta un Padomes 46 Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno 

subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, 

enerģētikas, transporta un pasta 

pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 

28.3.2014., 243. lpp.). 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno 

subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, 

enerģētikas, transporta un pasta 

pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 

28.3.2014., 243. lpp.). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Izveidojot un atjauninot tehniskās 

pārbaudes kritērijus, Komisijai izmaksu un 

ieguvumu analīzē būtu jāņem vērā arī 

infrastruktūras nozares specifika un 

jāņem vērā vides, sociālie un ekonomiskie 

ārējie faktori. Šajā ziņā Komisijai būtu 

jāņem vērā starptautisko organizāciju, 

piemēram, ESAO, darbs, attiecīgie 

Savienības tiesību akti un standarti, tajā 

skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2001/42/EK42, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva 

2011/92/ES43, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva 2014/23/ES44, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva 

2014/24/ES45, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva 2014/25/ES46 un 

pašreizējā metodika. Šajā kontekstā 

tehniskās pārbaudes kritērijiem būtu 

jāveicina pienācīgs pārvaldības regulējums, 

kas visos projekta darbības cikla posmos 

integrētu vides, sociālos un pārvaldības 

faktorus, kas minēti Apvienoto Nāciju 

Organizācijas atbalstītajos Atbildīgu 

ieguldījumu principos47. 

(26) Izveidojot un atjauninot tehniskās 

pārbaudes kritērijus, Komisijai izmaksu un 

ieguvumu analīzē būtu jāņem vērā arī 

dažādu nozaru specifika un jāņem vērā 

vides, sociālie un ekonomiskie ārējie 

faktori. Šajā ziņā Komisijai būtu jāņem 

vērā starptautisko organizāciju, piemēram, 

ESAO, darbs, attiecīgie Savienības tiesību 

akti un standarti, tajā skaitā Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva 

2001/42/EK42, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva 2011/92/ES43, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva 

2014/23/ES44, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva 2014/24/ES45, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva 

2014/25/ES46 un pašreizējā metodika. Šajā 

kontekstā tehniskās pārbaudes kritērijiem 

būtu jāveicina pienācīgs pārvaldības 

regulējums, kas visos projekta darbības 

cikla posmos integrētu vides, sociālos un 

pārvaldības faktorus, kas minēti Apvienoto 

Nāciju Organizācijas atbalstītajos 

Atbildīgu ieguldījumu principos47. 

_________________ _________________ 
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42 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2001. gada 27. jūnija Direktīva 

2001/42/EK par noteiktu plānu un 

programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 

(OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.). 

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2001. gada 27. jūnija Direktīva 

2001/42/EK par noteiktu plānu un 

programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 

(OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.). 

43 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 13. decembra Direktīva 

2011/92/ES par dažu sabiedrisku un 

privātu projektu ietekmes uz vidi 

novērtējumu (OV L 26, 28.1.2012., 

1. lpp.). 

43 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 13. decembra Direktīva 

2011/92/ES par dažu sabiedrisku un 

privātu projektu ietekmes uz vidi 

novērtējumu (OV L 26, 28.1.2012., 

1. lpp.). 

44 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/23/ES par koncesijas līgumu 

slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 

28.3.2014., 1. lpp.). 

44 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/23/ES par koncesijas līgumu 

slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 

28.3.2014., 1. lpp.). 

45 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar 

ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 

28.3.2014., 65. lpp.). 

45 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar 

ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 

28.3.2014., 65. lpp.). 

46 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno 

subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, 

enerģētikas, transporta un pasta 

pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 

28.3.2014., 243. lpp.). 

46 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno 

subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, 

enerģētikas, transporta un pasta 

pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 

28.3.2014., 243. lpp.). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  213 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Regulas priekšlikums 

26.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26a) Nosakot tehniskās pārbaudes 

kritērijus, Komisijai būtu jāņem vērā arī 

pārejas pasākumi virzībā uz darbībām, 



 

AM\1172566LV.docx 67/163 PE632.153v01-00 

 LV 

kas atbalsta pāreju uz ilgtspējīgāku 

mazoglekļa ekonomiku. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  214 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

26.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26a) Nosakot tehniskās pārbaudes 

kritērijus, Komisijai būtu jāņem vērā arī 

pārejas pasākumi virzībā uz darbībām, 

kas atbalsta pāreju uz ilgtspējīgu 

mazoglekļa ekonomiku. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  215 

Sirpa Pietikäinen 

 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Lai izvairītos no konkurences 

izkropļošanas, piesaistot finansējumu 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām, tehniskās pārbaudes kritērijiem 

būtu jānodrošina, ka visas attiecīgās 

saimnieciskās darbības konkrētā nozarē 

var uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām un 

tās ir vienlīdzīgā situācijā, ja tās vienādi 

sekmē vienu vai vairākus šajā regulā 

noteiktos vides mērķus. Potenciāla jauda, 

kādā tiek sekmēti šie vides mērķi, tomēr 

dažādās nozarēs var būt atšķirīgs, un tas 

būtu jāatspoguļo kritērijos. Tomēr katrā 

nozarē šiem kritērijiem nebūtu negodīgi 

jārada nelabvēlīga situācija vienām 

saimnieciskajām darbībām salīdzinājumā 

(27) Lai sekmētu ekoloģiski ilgtspējīgu 

inovāciju un izvairītos no konkurences 

izkropļošanas, piesaistot finansējumu 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām, tehniskās pārbaudes kritērijiem 

būtu jānodrošina, ka visas attiecīgās 

saimnieciskās darbības ekonomikas 

makronozarēs (piemēram, NACE nozarēs, 

proti, lauksaimniecība, mežsaimniecība 

un zveja, ražošana, elektroenerģija, gāzes 

apgāde, siltumapgāde un gaisa 

kondicionēšana, būvniecība, transports 

un uzglabāšanas pakalpojumi) var 

uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām un tās 

ir vienlīdzīgā situācijā, ja tās vienādi sekmē 

vienu vai vairākus šajā regulā noteiktos 
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ar citām, ja tās vienādā mērā sekmē vides 

mērķus. 

vides mērķus, ja tās nenodara ievērojamu 

kaitējumu citiem 3. un 12. pantā 

minētajiem vides mērķiem. Potenciāla 

jauda, kādā tiek sekmēti šie vides mērķi, 

tomēr dažādās nozarēs var būt atšķirīgs, un 

tas būtu jāatspoguļo tehniskās pārbaudes 

kritērijos. Tomēr katrā ekonomikas 

makronozarē šiem kritērijiem nebūtu 

negodīgi jārada nelabvēlīga situācija 

vienām saimnieciskajām darbībām 

salīdzinājumā ar citām, ja tās vienādā mērā 

sekmē vides mērķus un ja tās nenodara 

ievērojamu kaitējumu citiem 3. un 

12. pantā minētajiem vides mērķiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Lai izvairītos no konkurences 

izkropļošanas, piesaistot finansējumu 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām, tehniskās pārbaudes kritērijiem 

būtu jānodrošina, ka visas attiecīgās 

saimnieciskās darbības konkrētā nozarē 

var uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām un 

tās ir vienlīdzīgā situācijā, ja tās vienādi 

sekmē vienu vai vairākus šajā regulā 

noteiktos vides mērķus. Potenciāla jauda, 

kādā tiek sekmēti šie vides mērķi, tomēr 

dažādās nozarēs var būt atšķirīgs, un tas 

būtu jāatspoguļo kritērijos. Tomēr katrā 

nozarē šiem kritērijiem nebūtu negodīgi 

jārada nelabvēlīga situācija vienām 

saimnieciskajām darbībām salīdzinājumā 

ar citām, ja tās vienādā mērā sekmē vides 

mērķus. 

(27) Lai veicinātu ekoloģiski ilgtspējīgu 

inovāciju un lai izvairītos no konkurences 

kropļošanas, piesaistot finansējumu 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām, tehniskās pārbaudes kritērijiem 

būtu jānodrošina, ka attiecīgās 

saimnieciskās darbības galvenajās 

ekonomikas nozarēs, tostarp, 

lauksaimniecībā, būvniecībā, enerģētikā, 

transportā un ražošanā, var uzskatīt par 

ekoloģiski ilgtspējīgām un tās ir 

vienlīdzīgā situācijā, ja tās vienādi sekmē 

vienu vai vairākus šajā regulā noteiktos 

vides mērķus. Potenciāla jauda, kādā tiek 

sekmēti šie vides mērķi, tomēr dažādās 

nozarēs var būt atšķirīgs, un tas būtu 

jāatspoguļo kritērijos. Tomēr katrā nozarē 

šiem kritērijiem nebūtu negodīgi jārada 

nelabvēlīga situācija vienām 

saimnieciskajām darbībām salīdzinājumā 

ar citām, ja tās vienādā mērā sekmē vides 

mērķus. 
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Or. en 

Pamatojums 

Tehniskās pārbaudes kritēriji ietver visas nozares, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. 

 

Grozījums Nr.  217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Lai izvairītos no konkurences 

izkropļošanas, piesaistot finansējumu 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām, tehniskās pārbaudes kritērijiem 

būtu jānodrošina, ka visas attiecīgās 

saimnieciskās darbības konkrētā nozarē 

var uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām un 

tās ir vienlīdzīgā situācijā, ja tās vienādi 

sekmē vienu vai vairākus šajā regulā 

noteiktos vides mērķus. Potenciāla jauda, 

kādā tiek sekmēti šie vides mērķi, tomēr 

dažādās nozarēs var būt atšķirīgs, un tas 

būtu jāatspoguļo kritērijos. Tomēr katrā 

nozarē šiem kritērijiem nebūtu negodīgi 

jārada nelabvēlīga situācija vienām 

saimnieciskajām darbībām salīdzinājumā 

ar citām, ja tās vienādā mērā sekmē vides 

mērķus. 

(27) Lai veicinātu ekoloģiski ilgtspējīgu 

inovāciju un lai izvairītos no konkurences 

kropļošanas, piesaistot finansējumu 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām, tehniskās pārbaudes kritērijiem 

būtu jānodrošina, ka attiecīgās 

saimnieciskās darbības galvenajās 

ekonomikas nozarēs, tostarp, 

lauksaimniecībā, būvniecībā, enerģētikā, 

transportā un ražošanā, var uzskatīt par 

ekoloģiski ilgtspējīgām un tās ir 

vienlīdzīgā situācijā, ja tās vienādi sekmē 

vienu vai vairākus šajā regulā noteiktos 

vides mērķus. Potenciāla jauda, kādā tiek 

sekmēti šie vides mērķi, tomēr dažādās 

nozarēs var būt atšķirīgs, un tas būtu 

jāatspoguļo kritērijos. Tomēr katrā nozarē 

šiem kritērijiem nebūtu negodīgi jārada 

nelabvēlīga situācija vienām 

saimnieciskajām darbībām salīdzinājumā 

ar citām, ja tās vienādā mērā sekmē vides 

mērķus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Lai izvairītos no konkurences 

izkropļošanas, piesaistot finansējumu 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām, tehniskās pārbaudes kritērijiem 

būtu jānodrošina, ka visas attiecīgās 

saimnieciskās darbības konkrētā nozarē 

var uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām un 

tās ir vienlīdzīgā situācijā, ja tās vienādi 

sekmē vienu vai vairākus šajā regulā 

noteiktos vides mērķus. Potenciāla jauda, 

kādā tiek sekmēti šie vides mērķi, tomēr 

dažādās nozarēs var būt atšķirīgs, un tas 

būtu jāatspoguļo kritērijos. Tomēr katrā 

nozarē šiem kritērijiem nebūtu negodīgi 

jārada nelabvēlīga situācija vienām 

saimnieciskajām darbībām salīdzinājumā 

ar citām, ja tās vienādā mērā sekmē vides 

mērķus. 

(27) Lai izvairītos no konkurences 

kropļošanas, piesaistot finansējumu 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām, tehniskās pārbaudes kritērijiem 

būtu jānodrošina, ka attiecīgās 

saimnieciskās darbības galvenajās 

ekonomikas nozarēs, tostarp, 

lauksaimniecībā, būvniecībā, enerģētikā, 

transportā un ražošanā, var uzskatīt par 

ekoloģiski ilgtspējīgām un tās ir 

vienlīdzīgā situācijā, ja tās vienādi sekmē 

vienu vai vairākus šajā regulā noteiktos 

vides mērķus. Potenciāla jauda, kādā tiek 

sekmēti šie vides mērķi, tomēr dažādās 

nozarēs var būt atšķirīgs, un tas būtu 

jāatspoguļo nozares īpašos kritērijos. 

Tomēr katrā nozarē šiem kritērijiem nebūtu 

negodīgi jārada nelabvēlīga situācija 

vienām saimnieciskajām darbībām 

salīdzinājumā ar citām, ja tās vienādā mērā 

sekmē vides mērķus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Lai izvairītos no konkurences 

izkropļošanas, piesaistot finansējumu 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām, tehniskās pārbaudes kritērijiem 

būtu jānodrošina, ka visas attiecīgās 

saimnieciskās darbības konkrētā nozarē var 

uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām un tās 

ir vienlīdzīgā situācijā, ja tās vienādi sekmē 

vienu vai vairākus šajā regulā noteiktos 

vides mērķus. Potenciāla jauda, kādā tiek 

sekmēti šie vides mērķi, tomēr dažādās 

nozarēs var būt atšķirīgs, un tas būtu 

jāatspoguļo kritērijos. Tomēr katrā nozarē 

(27) Lai izvairītos no konkurences 

izkropļošanas, piesaistot finansējumu 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām, tehniskās pārbaudes kritērijiem 

būtu jānodrošina, ka visas attiecīgās 

saimnieciskās darbības konkrētā nozarē var 

uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām un tās 

ir vienlīdzīgā situācijā, ja tās vienādi sekmē 

vienu vai vairākus šajā regulā noteiktos 

vides mērķus. Potenciāla jauda, kādā tiek 

sekmēti šie vides mērķi, tomēr dažādās 

nozarēs var būt atšķirīgs, un tas būtu 

jāatspoguļo kritērijos. Tādēļ pārbaudes 
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šiem kritērijiem nebūtu negodīgi jārada 

nelabvēlīga situācija vienām 

saimnieciskajām darbībām salīdzinājumā 

ar citām, ja tās vienādā mērā sekmē vides 

mērķus. 

kritēriju izveides dēļ nebūtu jāizveido 

melnais saraksts vai brūnais saraksts. 
Tomēr katrā nozarē šiem kritērijiem nebūtu 

negodīgi jārada nelabvēlīga situācija 

vienām saimnieciskajām darbībām 

salīdzinājumā ar citām, ja tās vienādā mērā 

sekmē vides mērķus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  220 

Bas Eickhout 

 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Lai izvairītos no konkurences 

izkropļošanas, piesaistot finansējumu 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām, tehniskās pārbaudes kritērijiem 

būtu jānodrošina, ka visas attiecīgās 

saimnieciskās darbības konkrētā nozarē var 

uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām un tās 

ir vienlīdzīgā situācijā, ja tās vienādi sekmē 

vienu vai vairākus šajā regulā noteiktos 

vides mērķus. Potenciāla jauda, kādā tiek 

sekmēti šie vides mērķi, tomēr dažādās 

nozarēs var būt atšķirīgs, un tas būtu 

jāatspoguļo kritērijos. Tomēr katrā nozarē 

šiem kritērijiem nebūtu negodīgi jārada 

nelabvēlīga situācija vienām 

saimnieciskajām darbībām salīdzinājumā 

ar citām, ja tās vienādā mērā sekmē vides 

mērķus. 

(27) Lai izvairītos no konkurences 

izkropļošanas, piesaistot finansējumu 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām, tehniskās pārbaudes kritērijiem 

būtu jānodrošina, ka visas attiecīgās 

saimnieciskās darbības konkrētā nozarē var 

uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām un tās 

ir vienlīdzīgā situācijā, ja veidā, kā šīs 

darbības tiek īstenotas, tās vienādi sekmē 

vienu vai vairākus šajā regulā noteiktos 

vides mērķus. Potenciāla jauda, kādā tiek 

sekmēti šie vides mērķi, tomēr dažādās 

nozarēs var būt atšķirīgs, un tas būtu 

jāatspoguļo kritērijos. Tomēr katrā nozarē 

šiem kritērijiem nebūtu negodīgi jārada 

nelabvēlīga situācija vienām 

saimnieciskajām darbībām salīdzinājumā 

ar citām, ja tās vienādā mērā sekmē vides 

mērķus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  221 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Lai izvairītos no konkurences 

izkropļošanas, piesaistot finansējumu 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām, tehniskās pārbaudes kritērijiem 

būtu jānodrošina, ka visas attiecīgās 

saimnieciskās darbības konkrētā nozarē var 

uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām un tās 

ir vienlīdzīgā situācijā, ja tās vienādi sekmē 

vienu vai vairākus šajā regulā noteiktos 

vides mērķus. Potenciāla jauda, kādā tiek 

sekmēti šie vides mērķi, tomēr dažādās 

nozarēs var būt atšķirīgs, un tas būtu 

jāatspoguļo kritērijos. Tomēr katrā nozarē 

šiem kritērijiem nebūtu negodīgi jārada 

nelabvēlīga situācija vienām 

saimnieciskajām darbībām salīdzinājumā 

ar citām, ja tās vienādā mērā sekmē vides 

mērķus. 

(27) Lai izvairītos no konkurences 

izkropļošanas, piesaistot finansējumu 

ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām, tehniskās pārbaudes kritērijiem 

būtu jānodrošina, ka visas attiecīgās 

saimnieciskās darbības konkrētā nozarē var 

uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgām un tās 

ir vienlīdzīgā situācijā, ja tās vienādi sekmē 

vienu vai vairākus šajā regulā noteiktos 

vides mērķus. Potenciāla jauda, kādā tiek 

sekmēti šie vides mērķi, tomēr dažādās 

nozarēs var būt atšķirīgs, un tas būtu 

jāatspoguļo kritērijos. Tomēr katrā nozarē 

šie kritēriji būtu jāpiemēro visiem tirgus 

dalībniekiem vienādi vienām 

saimnieciskajām darbībām salīdzinājumā 

ar citām, ja tās vienādā mērā sekmē vides 

mērķus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Regulas priekšlikums 

27.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (27a) Ekoloģiski ilgtspējīgas darbības ir 

visā vērtību ķēdē izstrādāto tehnoloģiju un 

produktu rezultāts. Tādēļ ekoloģiski 

ilgtspējīgu darbību galīgajā piegādē 

tehniskās pārbaudes kritērijos būtu 

jāapsver visas vērtību ķēdes nozīme no 

izejmateriālu apstrādes līdz gatavam 

izstrādājumam un tā atkritumu posmam. 

Or. en 

Pamatojums 

Ekoloģiski ilgtspējīgas darbības ir atkarīgas no sadarbības starp dažādām nozarēm un 

ekonomikas dalībniekiem rūpnieciskajās vērtību ķēdēs. Šis aspekts būtu jāatspoguļo 
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ekoloģiski ilgtspējīgo darbību tehniskās pārbaudes kritērijos. 

 

Grozījums Nr.  223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

27.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (27a) Lai novērstu labi funkcionējošu 

vērtību ķēžu pārraušanu, tehniskās 

pārbaudes kritērijos būtu jāuzskata, ka 

ekoloģiski ilgtspējīgas darbības 

nodrošinājušas tehnoloģijas un produkti, 

ko izstrādājuši daudzi ekonomikas 

dalībnieki. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Nosakot tehniskās pārbaudes 

kritērijus, Komisijai būtu jānovērtē, vai šo 

kritēriju pieņemšana ekoloģiski 

ilgtspējīgām darbībām radītu balasta 

aktīvus vai radītu nekonsekventus stimulus 

un to, vai tam būtu kāda negatīva ietekme 

uz likviditāti finanšu tirgos. 

(28) Nosakot tehniskās pārbaudes 

kritērijus, Komisijai būtu jānovērtē 

potenciālie pārejas riski, vai šo kritēriju 

pieņemšanas gaita ekoloģiski ilgtspējīgām 

darbībām radītu balasta aktīvus vai radītu 

nekonsekventus stimulus un to, vai tam 

būtu kāda negatīva ietekme uz likviditāti 

finanšu tirgos. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Regulas priekšlikums 

30. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) Lai pārliecinātos, ka ieguldījumi 

tiek virzīti tādām saimnieciskām darbībām, 

kas rada lielāko pozitīvo ietekmi uz vides 

mērķiem, Komisijai būtu jānosaka 

prioritāte tehniskās pārbaudes kritēriju 

izveidošanai tām saimnieciskajām 

darbībām, kas, iespējams, visvairāk sekmē 

vides mērķus. 

(30) Lai pārliecinātos, ka ieguldījumi 

tiek virzīti tādām saimnieciskām darbībām, 

kas rada lielāko pozitīvo ietekmi uz vides 

mērķiem, Komisijai būtu jānosaka 

prioritāte tehniskās pārbaudes kritēriju 

izveidošanai tām saimnieciskajām 

darbībām, kas, iespējams, visvairāk sekmē 

vides mērķus. Pārbaudes kritēriji būtu 

jāpamato uz projektu rezultātiem, lai 

atvieglotu jaunu tehnoloģiju noteikšanu 

un izstrādi, kā arī lai pienācīgi ņemtu 

vērā šo tehnoloģiju mērāmību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  226 

Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

30. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) Lai pārliecinātos, ka ieguldījumi 

tiek virzīti tādām saimnieciskām darbībām, 

kas rada lielāko pozitīvo ietekmi uz vides 

mērķiem, Komisijai būtu jānosaka 

prioritāte tehniskās pārbaudes kritēriju 

izveidošanai tām saimnieciskajām 

darbībām, kas, iespējams, visvairāk sekmē 

vides mērķus. 

(30) Lai pārliecinātos, ka ieguldījumi 

tiek virzīti tādām saimnieciskām darbībām, 

kas rada lielāko pozitīvo ietekmi uz vides 

mērķiem, Komisijai būtu jānosaka 

prioritāte tehniskās pārbaudes kritēriju 

izveidošanai tām saimnieciskajām 

darbībām, kas, iespējams, visvairāk sekmē 

vides mērķus un prioritārā kārtā klimata 

pārmaiņu mazināšanu. Tehniskās 

pārbaudes kritērijiem vajadzētu būt 

pietiekami elastīgiem, lai progresīvi 

ieviestu jaunas tehnoloģijas un inovācijas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 
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31. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(31) Atbilstoši tehniskās pārbaudes 

kritēriji būtu jānosaka transporta nozarē, 

tajā skaitā mobilajiem aktīviem, un tajos 

būtu jāņem vērā, ka transporta nozare, tajā 

skaitā starptautiskie pārvadājumi, veido 

gandrīz 26 % no kopējām siltumnīcefekta 

gāzu emisijām Savienībā. Kā apliecina 

Rīcības plāns ilgtspējīgas izaugsmes 

finansēšanai48, transporta nozare pārstāv 

aptuveni 30 % no papildu ikgadējām 

ieguldījumu vajadzībām ilgtspējīgai 

attīstībai Savienībā, tajā skaitā palielinot 

elektrificēto transportlīdzekļu īpatsvaru vai 

ar pāreju uz tīrākiem transporta veidiem, 

veicinot kravu novirzīšanu uz citiem 

transporta veidiem un satiksmes 

pārvaldību. 

(31) Atbilstoši tehniskās pārbaudes 

kritēriji būtu jānosaka transporta nozarē, 

tajā skaitā mobilajiem aktīviem, un tajos 

būtu jāņem vērā viss tehnoloģiju dzīves 

cikls un tas, ka transporta nozare, tajā 

skaitā starptautiskie pārvadājumi, veido 

gandrīz 26 % no kopējām siltumnīcefekta 

gāzu emisijām Savienībā. Kā apliecina 

Rīcības plāns ilgtspējīgas izaugsmes 

finansēšanai48, transporta nozare pārstāv 

aptuveni 30 % no papildu ikgadējām 

ieguldījumu vajadzībām ilgtspējīgai 

attīstībai Savienībā, tajā skaitā palielinot 

elektrificēto transportlīdzekļu īpatsvaru vai 

ar pāreju uz tīrākiem transporta veidiem, 

veicinot kravu novirzīšanu uz citiem 

transporta veidiem un satiksmes 

pārvaldību. 

_________________ _________________ 

48 COM(2018) 97 final. 48 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pieredze 

attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā Komisijai 

būtu jāizveido platforma ilgtspējīgam 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju un 

saskaņotu rādītāju izveidošanā un 

atjaunināšanā būtu jāiesaista arī attiecīgās 

ieinteresētās personas un jābalstās uz 

zinātniskām liecībām, paraugpraksi un 

pašreizējo darbu un struktūrām, proti, 

Eiropas Komisijas Aprites ekonomikas 
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finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, 

gan privāto sektoru. Starp publiskā sektora 

pārstāvjiem vajadzētu būt ekspertiem no 

Eiropas Vides aģentūras, Eiropas 

Uzraudzības iestādēm un Eiropas 

Investīciju bankas. Privātā sektora ekspertu 

vidū vajadzētu būt attiecīgo ieinteresēto 

personu pārstāvjiem, tajā skaitā finanšu 

tirgus dalībniekiem, universitātēm, 

pētniecības institūtiem, asociācijām un 

organizācijām. Platformai būtu jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par tehniskās 

pārbaudes kritēriju izstrādi, analīzi un 

pārskatīšanu, tajā skaitā to iespējamo 

ietekmi uz to aktīvu novērtējumu, kuri līdz 

tehniskās pārbaudes kritēriju pieņemšanai 

tika uzskatīti par “zaļajiem” aktīviem 

atbilstoši pastāvošajai tirgus praksei. 

Platformai būtu arī jāsniedz Komisijai 

konsultācijas par to, vai tehniskās 

pārbaudes kritēriji ir piemēroti turpmākai 

izmantošanai Savienības nākamajās 

politikas iniciatīvās, kas vērstas uz 

ilgtspējīga ieguldījuma veicināšanu. 

platformu un tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pieredze 

attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā Komisijai 

būtu jāizveido platforma ilgtspējīgam 

finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, 

gan privāto sektoru. Starp publiskā sektora 

pārstāvjiem vajadzētu būt ekspertiem no 

Eiropas Vides aģentūras un valsts vides 

aizsardzības aģentūrām, Eiropas 

Uzraudzības iestādēm, Eiropas Finanšu 

pārskatu padomdevēja grupas un Eiropas 

Investīciju bankas. Privātā sektora ekspertu 

vidū vajadzētu būt attiecīgo ieinteresēto 

personu pārstāvjiem, tajā skaitā finanšu 

tirgus dalībniekiem, universitātēm, 

pētniecības institūtiem, asociācijām un 

organizācijām. Platformai būtu jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par tehniskās 

pārbaudes kritēriju un saskaņotu rādītāju 

izstrādi, analīzi un pārskatīšanu, tajā skaitā 

to iespējamo ietekmi uz to aktīvu 

novērtējumu, kuri līdz tehniskās pārbaudes 

kritēriju, kas pamatoti uz saskaņotiem 

rādītājiem, pieņemšanai tika uzskatīti par 

ilgtspējīgiem aktīviem vai aktīviem ar 

negatīvu ietekmi uz vidi atbilstoši 

pastāvošajai tirgus praksei. Platformai būtu 

arī jāsniedz Komisijai konsultācijas par to, 

vai tehniskās pārbaudes kritēriji un rādītāji 

ir piemēroti turpmākai izmantošanai 

Savienības nākamajās politikas iniciatīvās, 

kas vērstas uz ilgtspējīga ieguldījuma 

veicināšanu. Platformai būtu jākonsultē 

Komisija par ilgtspējas grāmatvedības 

standartu un integrētu ziņošanas 

standartu izstrādi uzņēmumiem un 

finanšu tirgus dalībniekiem, tostarp 

pārskatot Direktīvu 2013/34/ES. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  229 

Kay Swinburne 

 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pieredze 

attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā Komisijai 

būtu jāizveido platforma ilgtspējīgam 

finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, 

gan privāto sektoru. Starp publiskā sektora 

pārstāvjiem vajadzētu būt ekspertiem no 

Eiropas Vides aģentūras, Eiropas 

Uzraudzības iestādēm un Eiropas 

Investīciju bankas. Privātā sektora ekspertu 

vidū vajadzētu būt attiecīgo ieinteresēto 

personu pārstāvjiem, tajā skaitā finanšu 

tirgus dalībniekiem, universitātēm, 

pētniecības institūtiem, asociācijām un 

organizācijām. Platformai būtu jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par tehniskās 

pārbaudes kritēriju izstrādi, analīzi un 

pārskatīšanu, tajā skaitā to iespējamo 

ietekmi uz to aktīvu novērtējumu, kuri līdz 

tehniskās pārbaudes kritēriju pieņemšanai 

tika uzskatīti par “zaļajiem” aktīviem 

atbilstoši pastāvošajai tirgus praksei. 

Platformai būtu arī jāsniedz Komisijai 

konsultācijas par to, vai tehniskās 

pārbaudes kritēriji ir piemēroti turpmākai 

izmantošanai Savienības nākamajās 

politikas iniciatīvās, kas vērstas uz 

ilgtspējīga ieguldījuma veicināšanu. 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pasaules 

pieredze attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā 

Komisijai būtu jāizveido platforma 

ilgtspējīgam finansējumam. Šī platforma 

būtu jāveido no ekspertiem, kas pārstāv 

gan publisko, gan privāto sektoru. Starp 

publiskā sektora pārstāvjiem vajadzētu būt 

ekspertiem no Eiropas Vides aģentūras, 

Eiropas Uzraudzības iestādēm un Eiropas 

Investīciju bankas. Privātā sektora 

ekspertiem būtu jāatspoguļo nozares 

aptvērums un to vidū vajadzētu būt 

attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvjiem, 

tajā skaitā finanšu tirgus dalībniekiem, 

universitātēm, pētniecības institūtiem, 

asociācijām un organizācijām. Vajadzības 

gadījumā būtu jāļauj platformai prasīt 

padomu personām, kas nav tās locekļi. 
Platformai būtu jāsniedz Komisijai 

konsultācijas par tehniskās pārbaudes 

kritēriju izstrādi, analīzi un pārskatīšanu, 

tajā skaitā to iespējamo ietekmi uz to 

aktīvu novērtējumu, kuri līdz tehniskās 

pārbaudes kritēriju pieņemšanai tika 

uzskatīti par "zaļajiem" aktīviem atbilstoši 

pastāvošajai tirgus praksei. Platformai būtu 

arī jāsniedz Komisijai konsultācijas par to, 

vai tehniskās pārbaudes kritēriji ir 

piemēroti turpmākai izmantošanai 

Savienības nākamajās politikas iniciatīvās, 

kas vērstas uz ilgtspējīga ieguldījuma 

veicināšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  230 
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Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pieredze 

attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā Komisijai 

būtu jāizveido platforma ilgtspējīgam 

finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, 

gan privāto sektoru. Starp publiskā sektora 

pārstāvjiem vajadzētu būt ekspertiem no 

Eiropas Vides aģentūras, Eiropas 

Uzraudzības iestādēm un Eiropas 

Investīciju bankas. Privātā sektora ekspertu 

vidū vajadzētu būt attiecīgo ieinteresēto 

personu pārstāvjiem, tajā skaitā finanšu 

tirgus dalībniekiem, universitātēm, 

pētniecības institūtiem, asociācijām un 

organizācijām. Platformai būtu jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par tehniskās 

pārbaudes kritēriju izstrādi, analīzi un 

pārskatīšanu, tajā skaitā to iespējamo 

ietekmi uz to aktīvu novērtējumu, kuri līdz 

tehniskās pārbaudes kritēriju pieņemšanai 

tika uzskatīti par “zaļajiem” aktīviem 

atbilstoši pastāvošajai tirgus praksei. 

Platformai būtu arī jāsniedz Komisijai 

konsultācijas par to, vai tehniskās 

pārbaudes kritēriji ir piemēroti turpmākai 

izmantošanai Savienības nākamajās 

politikas iniciatīvās, kas vērstas uz 

ilgtspējīga ieguldījuma veicināšanu. 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz zinātniskām liecībām, sociāli 

ekonomisko ietekmi, paraugpraksi un 
tādu ekspertu konsultācijām, kam ir atzītas 

zināšanas un pieredze visās attiecīgajās 

jomās. Šajā nolūkā Komisijai būtu 

jāizveido platforma ilgtspējīgam 

finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no plaša ekspertu loka, kas pārstāv gan 

publisko, gan privāto sektoru, lai 

nodrošinātu, ka pienācīgi ir ņemtas vērā 

visu attiecīgo nozaru specifiskums. Starp 

publiskā sektora pārstāvjiem vajadzētu būt 

ekspertiem no Eiropas Vides aģentūras, 

Eiropas Uzraudzības iestādēm un Eiropas 

Investīciju bankas. Privātā sektora ekspertu 

vidū vajadzētu būt attiecīgo ieinteresēto 

personu pārstāvjiem, tajā skaitā finanšu 

tirgus dalībniekiem, reālās ekonomikas, 

tostarp ražošanas nozares, pārstāvjiem, 
universitātēm, pētniecības institūtiem, 

asociācijām un organizācijām. Platformai 

būtu jāsniedz Komisijai konsultācijas par 

tehniskās pārbaudes kritēriju izstrādi, 

analīzi un pārskatīšanu, tajā skaitā to 

iespējamo ietekmi uz to aktīvu 

novērtējumu, kuri līdz tehniskās pārbaudes 

kritēriju pieņemšanai tika uzskatīti par 

"zaļajiem" aktīviem atbilstoši pastāvošajai 

tirgus praksei. Platformai būtu arī jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par tehniskās 

pārbaudes kritēriju piemērotību. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  231 

Markus Ferber 

 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pieredze 

attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā Komisijai 

būtu jāizveido platforma ilgtspējīgam 

finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, 

gan privāto sektoru. Starp publiskā sektora 

pārstāvjiem vajadzētu būt ekspertiem no 

Eiropas Vides aģentūras, Eiropas 

Uzraudzības iestādēm un Eiropas 

Investīciju bankas. Privātā sektora ekspertu 

vidū vajadzētu būt attiecīgo ieinteresēto 

personu pārstāvjiem, tajā skaitā finanšu 

tirgus dalībniekiem, universitātēm, 

pētniecības institūtiem, asociācijām un 

organizācijām. Platformai būtu jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par tehniskās 

pārbaudes kritēriju izstrādi, analīzi un 

pārskatīšanu, tajā skaitā to iespējamo 

ietekmi uz to aktīvu novērtējumu, kuri līdz 

tehniskās pārbaudes kritēriju pieņemšanai 

tika uzskatīti par “zaļajiem” aktīviem 

atbilstoši pastāvošajai tirgus praksei. 

Platformai būtu arī jāsniedz Komisijai 

konsultācijas par to, vai tehniskās 

pārbaudes kritēriji ir piemēroti turpmākai 

izmantošanai Savienības nākamajās 

politikas iniciatīvās, kas vērstas uz 

ilgtspējīga ieguldījuma veicināšanu. 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pieredze 

attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā Komisijai 

būtu jāizveido platforma ilgtspējīgam 

finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, 

gan privāto sektoru. Starp publiskā sektora 

pārstāvjiem jābūt ekspertiem no Eiropas 

Vides aģentūras, Eiropas Uzraudzības 

iestādēm un Eiropas Investīciju bankas. 

Privātā sektora ekspertu vidū ir attiecīgo 

ieinteresēto personu pārstāvji, tajā skaitā 

finanšu tirgus dalībnieki, reālās 

ekonomikas pārstāvji, kas pārstāv plašu 

nozaru loku, universitātes, pētniecības 

institūti, asociācijas un organizācijas. 

Platformai būtu jāsniedz Komisijai 

konsultācijas par tehniskās pārbaudes 

kritēriju izstrādi, analīzi un pārskatīšanu, 

tajā skaitā to iespējamo ietekmi uz to 

aktīvu novērtējumu, kuri līdz tehniskās 

pārbaudes kritēriju pieņemšanai tika 

uzskatīti par "zaļajiem" aktīviem atbilstoši 

pastāvošajai tirgus praksei. 

Or. en 
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Pamatojums 

Lai radītu lietderīgu ietekmi, platformai ilgtspējīgam finansējumam nepieciešams ieguldījums 

no plaša loka avotiem. 

 

Grozījums Nr.  232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pieredze 

attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā Komisijai 

būtu jāizveido platforma ilgtspējīgam 

finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, 

gan privāto sektoru. Starp publiskā sektora 

pārstāvjiem vajadzētu būt ekspertiem no 

Eiropas Vides aģentūras, Eiropas 

Uzraudzības iestādēm un Eiropas 

Investīciju bankas. Privātā sektora ekspertu 

vidū vajadzētu būt attiecīgo ieinteresēto 

personu pārstāvjiem, tajā skaitā finanšu 

tirgus dalībniekiem, universitātēm, 

pētniecības institūtiem, asociācijām un 

organizācijām. Platformai būtu jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par tehniskās 

pārbaudes kritēriju izstrādi, analīzi un 

pārskatīšanu, tajā skaitā to iespējamo 

ietekmi uz to aktīvu novērtējumu, kuri līdz 

tehniskās pārbaudes kritēriju pieņemšanai 

tika uzskatīti par “zaļajiem” aktīviem 

atbilstoši pastāvošajai tirgus praksei. 

Platformai būtu arī jāsniedz Komisijai 

konsultācijas par to, vai tehniskās 

pārbaudes kritēriji ir piemēroti turpmākai 

izmantošanai Savienības nākamajās 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pieredze 

attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā Komisijai 

būtu jāizveido platforma ilgtspējīgam 

finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, 

gan privāto sektoru. Starp publiskā sektora 

pārstāvjiem vajadzētu būt ekspertiem no 

Eiropas Vides aģentūras, Eiropas 

Uzraudzības iestādēm un Eiropas 

Investīciju bankas. Privātā sektora ekspertu 

vidū vajadzētu būt attiecīgo ieinteresēto 

personu pārstāvjiem, tajā skaitā finanšu 

tirgus dalībniekiem, universitātēm, 

pētniecības institūtiem, asociācijām un 

organizācijām, un galvenajām 

ekonomikas nozarēm, tajā skaitā cita 

starpā lauksaimniecības, būvniecības, 

enerģētikas, ķīmiskās rūpniecības, 

transporta un ražošanas nozares. 

Platformai būtu jāsniedz Komisijai 

konsultācijas par tehniskās pārbaudes 

kritēriju izstrādi, analīzi un pārskatīšanu, 

tajā skaitā to iespējamo ietekmi uz to 

aktīvu novērtējumu, kuri līdz tehniskās 

pārbaudes kritēriju pieņemšanai tika 

uzskatīti par "zaļajiem" aktīviem atbilstoši 
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politikas iniciatīvās, kas vērstas uz 

ilgtspējīga ieguldījuma veicināšanu. 

pastāvošajai tirgus praksei. Platformai būtu 

arī jāsniedz Komisijai konsultācijas par to, 

vai tehniskās pārbaudes kritēriji ir 

piemēroti turpmākai izmantošanai 

Savienības nākamajās politikas iniciatīvās, 

kas vērstas uz ilgtspējīga ieguldījuma 

veicināšanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Ņemot vērā tehniskās pieredzes apjomu, kas nepieciešams tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādei, būtu jāapspriežas ar visiem atbilstīgajiem ekonomikas dalībniekiem. 

 

Grozījums Nr.  233 

Fulvio Martusciello 

 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pieredze 

attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā Komisijai 

būtu jāizveido platforma ilgtspējīgam 

finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, 

gan privāto sektoru. Starp publiskā sektora 

pārstāvjiem vajadzētu būt ekspertiem no 

Eiropas Vides aģentūras, Eiropas 

Uzraudzības iestādēm un Eiropas 

Investīciju bankas. Privātā sektora ekspertu 

vidū vajadzētu būt attiecīgo ieinteresēto 

personu pārstāvjiem, tajā skaitā finanšu 

tirgus dalībniekiem, universitātēm, 

pētniecības institūtiem, asociācijām un 

organizācijām. Platformai būtu jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par tehniskās 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju un 

saskaņoto rādītāju izveidošanā un 

atjaunināšanā būtu jāiesaista arī attiecīgās 

ieinteresētās personas un jābalstās uz 

zinātniskām liecībām, paraugpraksi un 
tādu ekspertu konsultācijām, kam ir atzītas 

zināšanas un pieredze attiecīgajās jomās. 

Šajā nolūkā Komisijai būtu jāizveido 

platforma ilgtspējīgam finansējumam. Šī 

platforma būtu jāveido no ekspertiem, kas 

pārstāv gan publisko, gan privāto sektoru. 

Starp publiskā sektora pārstāvjiem 

vajadzētu būt ekspertiem no Eiropas Vides 

aģentūras, Eiropas Uzraudzības iestādēm 

un Eiropas Investīciju bankas. Privātā 

sektora ekspertu vidū vajadzētu būt 

attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvjiem, 

tajā skaitā finanšu tirgus dalībniekiem, 

universitātēm, pētniecības institūtiem, 

asociācijām un organizācijām. Platformai 
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pārbaudes kritēriju izstrādi, analīzi un 

pārskatīšanu, tajā skaitā to iespējamo 

ietekmi uz to aktīvu novērtējumu, kuri līdz 

tehniskās pārbaudes kritēriju pieņemšanai 

tika uzskatīti par “zaļajiem” aktīviem 

atbilstoši pastāvošajai tirgus praksei. 

Platformai būtu arī jāsniedz Komisijai 

konsultācijas par to, vai tehniskās 

pārbaudes kritēriji ir piemēroti turpmākai 

izmantošanai Savienības nākamajās 

politikas iniciatīvās, kas vērstas uz 

ilgtspējīga ieguldījuma veicināšanu. 

būtu jāsniedz Komisijai konsultācijas par 

tehniskās pārbaudes kritēriju un saskaņoto 

rādītāju izstrādi, analīzi un pārskatīšanu, 

tajā skaitā to iespējamo ietekmi uz to 

aktīvu novērtējumu, kuri līdz tehniskās 

pārbaudes kritēriju pieņemšanai tika 

uzskatīti par "zaļajiem" aktīviem atbilstoši 

pastāvošajai tirgus praksei. Platformai būtu 

arī jāsniedz Komisijai konsultācijas par to, 

vai tehniskās pārbaudes kritēriji un rādītāji 

ir piemēroti turpmākai izmantošanai 

Savienības nākamajās politikas iniciatīvās, 

kas vērstas uz ilgtspējīga ieguldījuma 

veicināšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  234 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pieredze 

attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā Komisijai 

būtu jāizveido platforma ilgtspējīgam 

finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, 

gan privāto sektoru. Starp publiskā sektora 

pārstāvjiem vajadzētu būt ekspertiem no 

Eiropas Vides aģentūras, Eiropas 

Uzraudzības iestādēm un Eiropas 

Investīciju bankas. Privātā sektora ekspertu 

vidū vajadzētu būt attiecīgo ieinteresēto 

personu pārstāvjiem, tajā skaitā finanšu 

tirgus dalībniekiem, universitātēm, 

pētniecības institūtiem, asociācijām un 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju un 

saskaņoto rādītāju izveidošanā un 

atjaunināšanā būtu jāiesaista arī attiecīgās 

ieinteresētās personas un jābalstās uz 

zinātniskām liecībām, paraugpraksi un 
tādu ekspertu konsultācijām, kam ir atzītas 

zināšanas un pieredze attiecīgajās jomās. 

Šajā nolūkā Komisijai būtu jāizveido 

platforma ilgtspējīgam finansējumam. Šī 

platforma būtu jāveido no ekspertiem, kas 

pārstāv gan publisko, gan privāto sektoru. 

Starp publiskā sektora pārstāvjiem 

vajadzētu būt ekspertiem no Eiropas Vides 

aģentūras, Eiropas Uzraudzības iestādēm, 

Eiropas Investīciju bankas un valsts 

attīstību veicinošajām bankām un 

iestādēm. Privātā sektora ekspertu vidū 

vajadzētu būt attiecīgo ieinteresēto personu 
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organizācijām. Platformai būtu jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par tehniskās 

pārbaudes kritēriju izstrādi, analīzi un 

pārskatīšanu, tajā skaitā to iespējamo 

ietekmi uz to aktīvu novērtējumu, kuri līdz 

tehniskās pārbaudes kritēriju 

pieņemšanai tika uzskatīti par “zaļajiem” 

aktīviem atbilstoši pastāvošajai tirgus 

praksei. Platformai būtu arī jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par to, vai 

tehniskās pārbaudes kritēriji ir piemēroti 

turpmākai izmantošanai Savienības 

nākamajās politikas iniciatīvās, kas vērstas 

uz ilgtspējīga ieguldījuma veicināšanu. 

pārstāvjiem, tajā skaitā finanšu tirgus 

dalībniekiem, ražošanas nozarēm, 

universitātēm, pētniecības institūtiem, 

asociācijām un organizācijām. Platformai 

būtu jāsniedz Komisijai konsultācijas par 

tehniskās pārbaudes kritēriju, kas pamatoti 

uz saskaņotiem rādītājiem, izstrādi, analīzi 

un pārskatīšanu, ja tie tika uzskatīti par 

ilgtspējīgiem aktīviem atbilstoši 

pastāvošajai tirgus praksei. Platformai būtu 

arī jāsniedz Komisijai konsultācijas par to, 

vai tehniskās pārbaudes kritēriji un rādītāji 

ir piemēroti turpmākai izmantošanai 

Savienības nākamajās politikas iniciatīvās, 

kas vērstas uz ilgtspējīga ieguldījuma 

veicināšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  235 

Mireille D'Ornano 

 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pieredze 

attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā Komisijai 

būtu jāizveido platforma ilgtspējīgam 

finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, 

gan privāto sektoru. Starp publiskā sektora 

pārstāvjiem vajadzētu būt ekspertiem no 

Eiropas Vides aģentūras, Eiropas 

Uzraudzības iestādēm un Eiropas 

Investīciju bankas. Privātā sektora ekspertu 

vidū vajadzētu būt attiecīgo ieinteresēto 

personu pārstāvjiem, tajā skaitā finanšu 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pieredze 

attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā Komisijai 

būtu jāizveido platforma ilgtspējīgam 

finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, 

gan privāto sektoru. Starp publiskā sektora 

pārstāvjiem vajadzētu būt ekspertiem no 

Eiropas Vides aģentūras, valsts vides 

aģentūru ekspertiem, pārstāvjiem no 
Eiropas Uzraudzības iestādēm un Eiropas 

Investīciju bankas. Privātā sektora ekspertu 

vidū vajadzētu būt attiecīgo ieinteresēto 
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tirgus dalībniekiem, universitātēm, 

pētniecības institūtiem, asociācijām un 

organizācijām. Platformai būtu jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par tehniskās 

pārbaudes kritēriju izstrādi, analīzi un 

pārskatīšanu, tajā skaitā to iespējamo 

ietekmi uz to aktīvu novērtējumu, kuri līdz 

tehniskās pārbaudes kritēriju pieņemšanai 

tika uzskatīti par “zaļajiem” aktīviem 

atbilstoši pastāvošajai tirgus praksei. 

Platformai būtu arī jāsniedz Komisijai 

konsultācijas par to, vai tehniskās 

pārbaudes kritēriji ir piemēroti turpmākai 

izmantošanai Savienības nākamajās 

politikas iniciatīvās, kas vērstas uz 

ilgtspējīga ieguldījuma veicināšanu. 

personu pārstāvjiem, tajā skaitā finanšu 

tirgus dalībniekiem, universitātēm, 

pētniecības institūtiem, asociācijām un 

organizācijām. Platformai būtu jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par tehniskās 

pārbaudes kritēriju izstrādi, analīzi un 

pārskatīšanu, tajā skaitā to iespējamo 

ietekmi uz to aktīvu novērtējumu, kuri līdz 

tehniskās pārbaudes kritēriju pieņemšanai 

tika uzskatīti par "zaļajiem" aktīviem 

atbilstoši pastāvošajai tirgus praksei. 

Platformai būtu arī jāsniedz Komisijai 

konsultācijas par to, vai tehniskās 

pārbaudes kritēriji ir piemēroti turpmākai 

izmantošanai Savienības nākamajās 

politikas iniciatīvās, kas vērstas uz 

ilgtspējīga ieguldījuma veicināšanu. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  236 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pieredze 

attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā Komisijai 

būtu jāizveido platforma ilgtspējīgam 

finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, 

gan privāto sektoru. Starp publiskā sektora 

pārstāvjiem vajadzētu būt ekspertiem no 

Eiropas Vides aģentūras, Eiropas 

Uzraudzības iestādēm un Eiropas 

Investīciju bankas. Privātā sektora ekspertu 

vidū vajadzētu būt attiecīgo ieinteresēto 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju un 

saskaņoto rādītāju izveidošanā un 

atjaunināšanā būtu jāiesaista arī attiecīgās 

ieinteresētās personas un jābalstās uz tādu 

ekspertu konsultācijām, kam ir atzītas 

zināšanas un pieredze attiecīgajās jomās. 

Šajā nolūkā Komisijai būtu jāizveido 

platforma ilgtspējīgam finansējumam. Šī 

platforma būtu jāveido no ekspertiem, kas 

pārstāv gan publisko, gan privāto sektoru. 

Starp publiskā sektora pārstāvjiem 

vajadzētu būt ekspertiem no Eiropas Vides 

aģentūras, Eiropas Uzraudzības iestādēm 

un Eiropas Investīciju bankas. Privātā 

sektora ekspertu vidū vajadzētu būt 
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personu pārstāvjiem, tajā skaitā finanšu 

tirgus dalībniekiem, universitātēm, 

pētniecības institūtiem, asociācijām un 

organizācijām. Platformai būtu jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par tehniskās 

pārbaudes kritēriju izstrādi, analīzi un 

pārskatīšanu, tajā skaitā to iespējamo 

ietekmi uz to aktīvu novērtējumu, kuri līdz 

tehniskās pārbaudes kritēriju pieņemšanai 

tika uzskatīti par “zaļajiem” aktīviem 

atbilstoši pastāvošajai tirgus praksei. 

Platformai būtu arī jāsniedz Komisijai 

konsultācijas par to, vai tehniskās 

pārbaudes kritēriji ir piemēroti turpmākai 

izmantošanai Savienības nākamajās 

politikas iniciatīvās, kas vērstas uz 

ilgtspējīga ieguldījuma veicināšanu. 

attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvjiem, 

tajā skaitā finanšu tirgus dalībniekiem, 

ražošanas nozarēm, universitātēm, 

pētniecības institūtiem, asociācijām un 

organizācijām. Platformai būtu jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par tehniskās 

pārbaudes kritēriju izstrādi, analīzi un 

pārskatīšanu, tajā skaitā to iespējamo 

ietekmi uz to aktīvu novērtējumu, kuri līdz 

tehniskās pārbaudes kritēriju pieņemšanai 

tika uzskatīti par "zaļajiem" aktīviem 

atbilstoši pastāvošajai tirgus praksei. 

Platformai būtu arī jāsniedz Komisijai 

konsultācijas par to, vai tehniskās 

pārbaudes kritēriji ir piemēroti turpmākai 

izmantošanai Savienības nākamajās 

politikas iniciatīvās, kas vērstas uz 

ilgtspējīga ieguldījuma veicināšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  237 

Giovanni La Via 

 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pieredze 

attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā Komisijai 

būtu jāizveido platforma ilgtspējīgam 

finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, 

gan privāto sektoru. Starp publiskā sektora 

pārstāvjiem vajadzētu būt ekspertiem no 

Eiropas Vides aģentūras, Eiropas 

Uzraudzības iestādēm un Eiropas 

Investīciju bankas. Privātā sektora ekspertu 

(32) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija, 

gatavojot tehniskās pārbaudes kritēriju 

izstrādi, veiktu pienācīgu apspriešanos 

saskaņā ar labāka regulējuma prasībām. 

Tehniskās pārbaudes kritēriju izveidošanā 

un atjaunināšanā būtu jāiesaista arī 

attiecīgās ieinteresētās personas un 

jābalstās uz tādu ekspertu konsultācijām, 

kam ir atzītas zināšanas un pieredze 

attiecīgajās jomās. Šajā nolūkā Komisijai 

būtu jāizveido platforma ilgtspējīgam 

finansējumam. Šī platforma būtu jāveido 

no ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, 

gan privāto sektoru. Starp publiskā sektora 

pārstāvjiem vajadzētu būt ekspertiem no 

Eiropas Vides aģentūras, Eiropas 

Uzraudzības iestādēm, Eiropas Investīciju 

bankas un valsts attīstību veicinošajām 
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vidū vajadzētu būt attiecīgo ieinteresēto 

personu pārstāvjiem, tajā skaitā finanšu 

tirgus dalībniekiem, universitātēm, 

pētniecības institūtiem, asociācijām un 

organizācijām. Platformai būtu jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par tehniskās 

pārbaudes kritēriju izstrādi, analīzi un 

pārskatīšanu, tajā skaitā to iespējamo 

ietekmi uz to aktīvu novērtējumu, kuri līdz 

tehniskās pārbaudes kritēriju pieņemšanai 

tika uzskatīti par “zaļajiem” aktīviem 

atbilstoši pastāvošajai tirgus praksei. 

Platformai būtu arī jāsniedz Komisijai 

konsultācijas par to, vai tehniskās 

pārbaudes kritēriji ir piemēroti turpmākai 

izmantošanai Savienības nākamajās 

politikas iniciatīvās, kas vērstas uz 

ilgtspējīga ieguldījuma veicināšanu. 

bankām un iestādēm. Privātā sektora 

ekspertu vidū vajadzētu būt attiecīgo 

ieinteresēto personu pārstāvjiem, tajā skaitā 

finanšu tirgus dalībniekiem, universitātēm, 

pētniecības institūtiem, asociācijām un 

organizācijām. Platformai būtu jāsniedz 

Komisijai konsultācijas par tehniskās 

pārbaudes kritēriju izstrādi, analīzi un 

pārskatīšanu, tajā skaitā to iespējamo 

ietekmi uz to aktīvu novērtējumu, kuri līdz 

tehniskās pārbaudes kritēriju pieņemšanai 

tika uzskatīti par "zaļajiem" aktīviem 

atbilstoši pastāvošajai tirgus praksei. 

Platformai būtu arī jāsniedz Komisijai 

konsultācijas par to, vai tehniskās 

pārbaudes kritēriji ir piemēroti turpmākai 

izmantošanai Savienības nākamajās 

politikas iniciatīvās, kas vērstas uz 

ilgtspējīga ieguldījuma veicināšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  238 

Barbara Kappel 

 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Lai konkretizētu šajā regulā 

noteiktās prasības un jo īpaši izveidotu un 

atjauninātu detalizētus un kalibrētus 

tehniskās pārbaudes kritērijus dažādām 

saimnieciskajām darbībām attiecībā uz to, 

kas veido būtisku labumu un ievērojamu 

kaitējumu vides mērķiem, pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 290. pantu 

būtu jādeleģē Komisijai, ievērojot 

informāciju, kas nepieciešama, lai atbilstu 

4. panta 3. punktā noteiktajam 

informācijas atklāšanas pienākumam, un 

tehniskās pārbaudes kritērijiem, kas 

minēti 6. panta 2. punktā, 7. panta 

2. punktā, 8. panta 2. punktā, 9. panta 

2. punktā, 10. panta 2. punktā un 

(33) Eiropas Parlamentam un Padomei 

būtu jāsaņem visi dokumenti vienlaicīgi ar 

dalībvalstu ekspertiem, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes ekspertiem 

vajadzētu būt sistemātiskai piekļuvei 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 

kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. 
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11. panta 2. punktā. Ir īpaši būtiski, lai 

Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 

rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tajā skaitā 

ekspertu līmenī, un lai minētās 

apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 

principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. Lai deleģēto aktu 

sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu 

dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei 

būtu jāsaņem visi dokumenti vienlaicīgi ar 

dalībvalstu ekspertiem, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes ekspertiem 

vajadzētu būt sistemātiskai piekļuvei 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 

kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  239 

Costas Mavrides 

 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Lai konkretizētu šajā regulā 

noteiktās prasības un jo īpaši izveidotu un 

atjauninātu detalizētus un kalibrētus 

tehniskās pārbaudes kritērijus dažādām 

saimnieciskajām darbībām attiecībā uz to, 

kas veido būtisku labumu un ievērojamu 

kaitējumu vides mērķiem, pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 

jādeleģē Komisijai, ievērojot informāciju, 

kas nepieciešama, lai atbilstu 4. panta 

3. punktā noteiktajam informācijas 

atklāšanas pienākumam, un tehniskās 

pārbaudes kritērijiem, kas minēti 6. panta 

2. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 

2. punktā, 9. panta 2. punktā, 10. panta 

2. punktā un 11. panta 2. punktā. Ir īpaši 

būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 

darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tajā 

skaitā ekspertu līmenī, un lai minētās 

(33) Lai konkretizētu šajā regulā 

noteiktās prasības un jo īpaši izveidotu un 

atjauninātu detalizētus un kalibrētus 

tehniskās pārbaudes kritērijus dažādām 

saimnieciskajām darbībām attiecībā uz to, 

kas veido būtisku labumu un ievērojamu 

kaitējumu vides mērķiem, pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 

jādeleģē Komisijai, ievērojot informāciju, 

kas nepieciešama, lai atbilstu 4. panta 

3. punktā noteiktajam informācijas 

atklāšanas pienākumam, un tehniskās 

pārbaudes kritērijiem, kas minēti 6. panta 

2. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 

2. punktā, 9. panta 2. punktā, 10. panta 

2. punktā un 11. panta 2. punktā. Ir īpaši 

būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 

darbus, rīkotu atbilstīgas plašas 

apspriešanās, tajā skaitā ekspertu un 
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apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 

principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. Lai deleģēto aktu 

sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu 

dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei 

būtu jāsaņem visi dokumenti vienlaicīgi ar 

dalībvalstu ekspertiem, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes ekspertiem 

vajadzētu būt sistemātiskai piekļuvei 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 

kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. 

lietotāju līmenī, lai rūpīgi tiktu izvērtēta 

ietekme uz ekonomiku un lai minētās 

apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 

principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. Lai deleģēto aktu 

sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu 

dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei 

būtu jāsaņem visi dokumenti vienlaicīgi ar 

dalībvalstu ekspertiem, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes ekspertiem 

vajadzētu būt sistemātiskai piekļuvei 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 

kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Lai konkretizētu šajā regulā 

noteiktās prasības un jo īpaši izveidotu un 

atjauninātu detalizētus un kalibrētus 

tehniskās pārbaudes kritērijus dažādām 

saimnieciskajām darbībām attiecībā uz to, 

kas veido būtisku labumu un ievērojamu 

kaitējumu vides mērķiem, pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 

jādeleģē Komisijai, ievērojot informāciju, 

kas nepieciešama, lai atbilstu 4. panta 

3. punktā noteiktajam informācijas 

atklāšanas pienākumam, un tehniskās 

pārbaudes kritērijiem, kas minēti 6. panta 

2. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 

2. punktā, 9. panta 2. punktā, 10. panta 

2. punktā un 11. panta 2. punktā. Ir īpaši 

būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 

darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tajā 

skaitā ekspertu līmenī, un lai minētās 

apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 

principiem, kas noteikti 2016. gada 

(33) Lai konkretizētu šajā regulā 

noteiktās prasības un jo īpaši izveidotu un 

atjauninātu detalizētus un kalibrētus 

tehniskās pārbaudes kritērijus dažādām 

saimnieciskajām darbībām attiecībā uz to, 

kas veido būtisku labumu un ievērojamu 

kaitējumu vides un sociālajiem mērķiem, 

pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 

būtu jādeleģē Komisijai, ievērojot 

informāciju, kas nepieciešama, lai atbilstu 

4. panta 3. punktā noteiktajam informācijas 

atklāšanas pienākumam, un tehniskās 

pārbaudes kritērijiem, kas minēti 6. panta 

2. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 

2. punktā, 9. panta 2. punktā, 10. panta 

2. punktā, 11. panta 2. punktā un 

11.a panta 2. punktā. Ir īpaši būtiski, lai 

Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 

rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tajā skaitā 

ekspertu līmenī, un lai minētās 

apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
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13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. Lai deleģēto aktu 

sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu 

dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei 

būtu jāsaņem visi dokumenti vienlaicīgi ar 

dalībvalstu ekspertiem, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes ekspertiem 

vajadzētu būt sistemātiskai piekļuvei 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 

kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. 

principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. Lai deleģēto aktu 

sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu 

dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei 

būtu jāsaņem visi dokumenti vienlaicīgi ar 

dalībvalstu ekspertiem, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes ekspertiem 

vajadzētu būt sistemātiskai piekļuvei 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 

kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  241 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Lai konkretizētu šajā regulā 

noteiktās prasības un jo īpaši izveidotu un 

atjauninātu detalizētus un kalibrētus 

tehniskās pārbaudes kritērijus dažādām 

saimnieciskajām darbībām attiecībā uz to, 

kas veido būtisku labumu un ievērojamu 

kaitējumu vides mērķiem, pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 

jādeleģē Komisijai, ievērojot informāciju, 

kas nepieciešama, lai atbilstu 4. panta 

3. punktā noteiktajam informācijas 

atklāšanas pienākumam, un tehniskās 

pārbaudes kritērijiem, kas minēti 6. panta 

2. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 

2. punktā, 9. panta 2. punktā, 10. panta 

2. punktā un 11. panta 2. punktā. Ir īpaši 

būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 

darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tajā 

skaitā ekspertu līmenī, un lai minētās 

apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 

principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. Lai deleģēto aktu 

sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu 

(33) Lai konkretizētu šajā regulā 

noteiktās prasības un jo īpaši izveidotu un 

atjauninātu detalizētus un kalibrētus 

tehniskās pārbaudes kritērijus dažādām 

saimnieciskajām darbībām attiecībā uz to, 

kas veido būtisku labumu un ievērojamu 

kaitējumu vides mērķiem, pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 

jādeleģē Komisijai, ievērojot informāciju, 

kas nepieciešama, lai atbilstu 4. panta 

3. punktā noteiktajam informācijas 

atklāšanas pienākumam, un tehniskās 

pārbaudes kritērijiem, kas minēti 6. panta 

2. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 

2. punktā, 9. panta 2. punktā, 10. panta 

2. punktā un 11. panta 2. punktā. Ir īpaši 

būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 

darbus, rīkotu atbilstīgas sabiedriskās 

apspriešanās un lai minētās apspriešanas 

tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas 

noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 

nolīgumā par labāku likumdošanas 

procesu. Lai deleģēto aktu sagatavošanā 

nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas 
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dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei 

būtu jāsaņem visi dokumenti vienlaicīgi ar 

dalībvalstu ekspertiem, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes ekspertiem 

vajadzētu būt sistemātiskai piekļuvei 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 

kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. 

Parlamentam un Padomei būtu jāsaņem 

visi dokumenti vienlaicīgi ar dalībvalstu 

ekspertiem, un Eiropas Parlamenta un 

Padomes ekspertiem vajadzētu būt 

sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu 

grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 

aktu sagatavošana. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  242 

Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

34. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Lai dotu pietiekami daudz laika 

attiecīgajiem dalībniekiem iepazīties ar 

kritērijiem ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskajām darbībām, kas noteiktas 

šajā regulā, un lai sagatavotos to 

piemērošanai, šajā regulā noteiktie 

pienākumi būtu jāpiemēro katram vides 

mērķim sešus mēnešus pēc tam, kad būs 

pieņemti attiecīgie tehniskās pārbaudes 

kritēriji. 

(34) Lai dotu pietiekami daudz laika 

attiecīgajiem dalībniekiem iepazīties ar 

kritērijiem ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskajām darbībām, kas noteiktas 

šajā regulā, un lai sagatavotos to 

piemērošanai, šajā regulā noteiktie 

pienākumi būtu jāpiemēro katram vides 

mērķim divpadsmit mēnešus pēc tam, kad 

būs pieņemti attiecīgie tehniskās pārbaudes 

kritēriji. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  243 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Šīs regulas piemērošana būtu 

regulāri jāpārskata, lai novērtētu progresu, 

kā tiek izstrādāti tehniskās pārbaudes 

kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām darbībām, 

ekoloģiski ilgtspējīga ieguldījuma 

definīcijas izmantošana un to, vai 

(35) Šīs regulas piemērošana būtu 

regulāri jāpārskata vismaz ik pēc diviem 

gadiem, lai novērtētu progresu, kā tiek 

izstrādāti tehniskās pārbaudes kritēriji un 

saskaņoti rādītāji ekoloģiski un sociāli 

ilgtspējīgām darbībām, ekoloģiski un 



 

AM\1172566LV.docx 91/163 PE632.153v01-00 

 LV 

atbilstības pienākumiem nodrošināšanai 

nepieciešama pārbaudes mehānisma 

izveidošana. Pārskatā būtu jāiekļauj arī 

novērtējums par to, vai šīs regulas 

darbības joma būtu jāpaplašina, lai 

iekļautu arī sociālās ilgtspējas mērķus. 

sociāli ilgtspējīga ieguldījuma definīcijas 

izmantošana un to, vai atbilstības 

pienākumiem nodrošināšanai nepieciešama 

pārbaudes mehānisma izveidošana. 

Pirmais pārskats, kas tiks veikts līdz 

2021. gada 31. decembrim, iekļaus arī 

novērtējumu par to, kādā ziņā un kad šīs 

regulas darbības jomu varētu paplašināt, 

lai iekļautu mērķus, kuri attiecas uz 

ilgtspējīgas attīstības mērķu sociālajiem 

aspektiem, kam jākļūst par ES jaunu 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Šīs regulas piemērošana būtu 

regulāri jāpārskata, lai novērtētu progresu, 

kā tiek izstrādāti tehniskās pārbaudes 

kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām darbībām, 

ekoloģiski ilgtspējīga ieguldījuma 

definīcijas izmantošana un to, vai 

atbilstības pienākumiem nodrošināšanai 

nepieciešama pārbaudes mehānisma 

izveidošana. Pārskatā būtu jāiekļauj arī 

novērtējums par to, vai šīs regulas 

darbības joma būtu jāpaplašina, lai 

iekļautu arī sociālās ilgtspējas mērķus. 

(35) Šīs regulas piemērošana būtu 

regulāri jāpārskata, lai novērtētu progresu, 

kā tiek izstrādāti tehniskās pārbaudes 

kritēriji ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgām 

darbībām, ekoloģiski un sociāli ilgtspējīga 

ieguldījuma definīcijas izmantošana un to, 

vai atbilstības pienākumiem nodrošināšanai 

nepieciešama pārbaudes mehānisma 

izveidošana. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  245 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Šīs regulas piemērošana būtu 

regulāri jāpārskata, lai novērtētu progresu, 

kā tiek izstrādāti tehniskās pārbaudes 

kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām darbībām, 

ekoloģiski ilgtspējīga ieguldījuma 

definīcijas izmantošana un to, vai 

atbilstības pienākumiem nodrošināšanai 

nepieciešama pārbaudes mehānisma 

izveidošana. Pārskatā būtu jāiekļauj arī 

novērtējums par to, vai šīs regulas darbības 

joma būtu jāpaplašina, lai iekļautu arī 

sociālās ilgtspējas mērķus. 

(35) Šīs regulas piemērošana būtu 

regulāri jāpārskata, lai novērtētu progresu, 

kā tiek izstrādāti tehniskās pārbaudes 

kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām un 

ekoloģiski kaitīgām darbībām un 

ekoloģiski ilgtspējīga ieguldījuma 

definīcijas izmantošana. Pārskatā būtu 

jāiekļauj arī novērtējums par to, vai šīs 

regulas darbības joma būtu jāpaplašina, lai 

iekļautu arī sociālās ilgtspējas mērķus. Līdz 

2020. gada 31. martam Komisijai 

vajadzības gadījumā būtu jāpublicē 

tiesību aktu priekšlikumi par atbilstības 

pārbaudes mehānisma izveidi. 

Or. en 

Pamatojums 

Atbilstības pārbaudes mehānisms būtu jāizstrādā augstas prioritātes kārtā ārpus regulas 

paredzētās pārskatīšanas jomas. Stingra atbilstības pārbaudes mehānisma izveide ir būtiska, 

lai radītu uzticēšanos regulējuma darbībai. 

 

Grozījums Nr.  246 

Fulvio Martusciello 

 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Šīs regulas piemērošana būtu 

regulāri jāpārskata, lai novērtētu progresu, 

kā tiek izstrādāti tehniskās pārbaudes 

kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām darbībām, 

ekoloģiski ilgtspējīga ieguldījuma 

definīcijas izmantošana un to, vai 

atbilstības pienākumiem nodrošināšanai 

nepieciešama pārbaudes mehānisma 

izveidošana. Pārskatā būtu jāiekļauj arī 

novērtējums par to, vai šīs regulas darbības 

joma būtu jāpaplašina, lai iekļautu arī 

sociālās ilgtspējas mērķus. 

(35) Šīs regulas piemērošana būtu 

regulāri jāpārskata vismaz reizi gadā, lai 

novērtētu progresu, kā tiek izstrādāti 

tehniskās pārbaudes kritēriji un saskaņoti 

rādītāji ekoloģiski ilgtspējīgām darbībām, 

ekoloģiski ilgtspējīga ieguldījuma 

definīcijas izmantošana un to, vai 

atbilstības pienākumiem nodrošināšanai 

nepieciešama pārbaudes mehānisma 

izveidošana. Pārskatā būtu jāiekļauj arī 

novērtējums par noteikumiem, kas 

nepieciešami šīs regulas darbības jomas 

paplašināšanai, lai iekļautu arī sociālās 

ilgtspējas mērķus. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Šīs regulas piemērošana būtu 

regulāri jāpārskata, lai novērtētu progresu, 

kā tiek izstrādāti tehniskās pārbaudes 

kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām darbībām, 

ekoloģiski ilgtspējīga ieguldījuma 

definīcijas izmantošana un to, vai 

atbilstības pienākumiem nodrošināšanai 

nepieciešama pārbaudes mehānisma 

izveidošana. Pārskatā būtu jāiekļauj arī 

novērtējums par to, vai šīs regulas darbības 

joma būtu jāpaplašina, lai iekļautu arī 

sociālās ilgtspējas mērķus. 

(35) Šīs regulas piemērošana būtu 

regulāri jāpārskata, lai novērtētu progresu, 

kā tiek izstrādāti tehniskās pārbaudes 

kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām darbībām, 

ekoloģiski ilgtspējīga ieguldījuma 

definīcijas izmantošana un to, vai 

atbilstības pienākumiem nodrošināšanai 

nepieciešama pārbaudes mehānisma 

izveidošana. Pārskatā būtu jāiekļauj arī 

novērtējums par to, vai šīs regulas darbības 

joma būtu jāpaplašina, lai iekļautu arī 

sociālās un ekonomiskās ilgtspējas 

mērķus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  248 

Kateřina Konečná 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 

ekoloģiski ilgtspējīga, ar mērķi noteikt 

ieguldījuma ekoloģisko ilgtspēju. 

1. Šī regula paredz uz oglekļa 

dioksīdu pamatotus kritērijus, lai noteiktu, 

vai saimnieciskā darbība ir ekoloģiski 

ilgtspējīga, ar mērķi noteikt atsevišķa 

ieguldījuma projekta ekoloģisko ilgtspēju. 

Or. en 

Pamatojums 

Nevajadzētu paredzēt sodu par atsevišķiem ilgtspējīgiem projektiem, ko uzsākuši uzņēmumi, 

kuriem, iespējams, ne viss kopējais portfelis ir pamatots tikai uz pilnīgi ilgtspējīgiem aktīviem. 
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Kritēriju par oglekļa emisiju ietekmi izveide ir izšķirīga sekmīgai cīņai pret klimata 

pārmaiņām. 

 

Grozījums Nr.  249 

Pavel Poc 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 

ekoloģiski ilgtspējīga, ar mērķi noteikt 

ieguldījuma ekoloģisko ilgtspēju. 

1. Šī regula paredz uz oglekļa 

dioksīdu pamatotus kritērijus, lai noteiktu, 

vai saimnieciskā darbība ir ekoloģiski 

ilgtspējīga, ar mērķi noteikt atsevišķa 

ieguldījuma projekta ekoloģisko ilgtspēju, 

pamatojoties uz tā oglekļa emisiju ietekmi. 

Or. en 

Pamatojums 

Determination of the degree of environmental sustainability of an investment should be based 

on the investment as such, not on the overall economic activity mix and underlying assets of 

the performing company. An investment project should be assessed on its merits alone, not 

based on the overall “rating” of the company. Technologically neutral approach based on 

emission standards should be adopted in line with the European decarbonisation target and 

the objectives of ensuring security of energy supply and competitiveness in a cost-effective 

and socially acceptable manner, taking into account the diversity of energy mix across 

Member States. The criteria should be carbon based and not to involve any broader range of 

indicators such as circular economy indicators or life-cycle. 

 

Grozījums Nr.  250 

Markus Ferber 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 

ekoloģiski ilgtspējīga, ar mērķi noteikt 

ieguldījuma ekoloģisko ilgtspēju. 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu saimnieciskās darbības ietekmes 

uz vidi un ilgtspējības pakāpi un tādējādi 

konstatētu, vai tā ir ekoloģiski ilgtspējīga, 

ar mērķi noteikt tāda ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju, kas ieguldīts Eiropas 
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Savienībā. 

Or. en 

Pamatojums 

Būtu jāprecizē, ka šī regula attiecas tikai uz ieguldījumiem, kas veikti Eiropas Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 

ekoloģiski ilgtspējīga, ar mērķi noteikt 

ieguldījuma ekoloģisko ilgtspēju. 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība, 

tehnoloģija vai pakalpojums ir ekoloģiski 

ilgtspējīgs, ar mērķi noteikt ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  252 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 

ekoloģiski ilgtspējīga, ar mērķi noteikt 

ieguldījuma ekoloģisko ilgtspēju. 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 

ekoloģiski ilgtspējīga vai ekoloģiski 

kaitīga, ar mērķi noteikt ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  253 

Kay Swinburne 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 

ekoloģiski ilgtspējīga, ar mērķi noteikt 

ieguldījuma ekoloģisko ilgtspēju. 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 

ekoloģiski ilgtspējīga, ar mērķi noteikt tā 

ieguldījuma ekoloģisko ilgtspēju, kas 

veikts Savienībā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 

ekoloģiski ilgtspējīga, ar mērķi noteikt 

ieguldījuma ekoloģisko ilgtspēju. 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 

ekoloģiski vai sociāli ilgtspējīga, ar mērķi 

noteikt ieguldījuma ekoloģisko vai sociālo 

ilgtspēju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 

ekoloģiski ilgtspējīga, ar mērķi noteikt 

ieguldījuma ekoloģisko ilgtspēju. 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 

ekoloģiski vai sociāli ilgtspējīga, ar mērķi 

noteikt ieguldījuma ekoloģisko vai sociālo 

ilgtspēju. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 

ekoloģiski ilgtspējīga, ar mērķi noteikt 

ieguldījuma ekoloģisko ilgtspēju. 

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 

ilgtspējīga, ar mērķi noteikt ieguldījuma 

ilgtspēju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  257 

Pavel Poc 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas prasības tirgus dalībniekiem 

attiecībā uz finanšu produktiem vai 

uzņēmumu obligācijām, ko tirgo kā 

ekoloģiski ilgtspējīgas; 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas ar ilgtspēju saistītas prasības 

tirgus dalībniekiem attiecībā uz finanšu 

produktiem vai uzņēmumu obligācijām, ko 

marķē kā ekoloģiski ilgtspējīgas, lai 

novērstu "zaļo tukšvārdību"; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas prasības tirgus dalībniekiem 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas ilgtspējas prasības tirgus 
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attiecībā uz finanšu produktiem vai 

uzņēmumu obligācijām, ko tirgo kā 

ekoloģiski ilgtspējīgas; 

dalībniekiem attiecībā uz finanšu 

produktiem vai uzņēmumu obligācijām, ko 

tirgo kā ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  259 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas prasības tirgus dalībniekiem 

attiecībā uz finanšu produktiem vai 

uzņēmumu obligācijām, ko tirgo kā 

ekoloģiski ilgtspējīgas; 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas prasības finanšu tirgus 

dalībniekiem attiecībā uz finanšu 

produktiem vai uzņēmumu obligācijām, ko 

tirgo kā ekoloģiski ilgtspējīgas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  260 

Kateřina Konečná 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas prasības tirgus dalībniekiem 

attiecībā uz finanšu produktiem vai 

uzņēmumu obligācijām, ko tirgo kā 

ekoloģiski ilgtspējīgas; 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas ar ilgtspēju saistītas prasības 

tirgus dalībniekiem attiecībā uz finanšu 

produktiem vai uzņēmumu obligācijām, ko 

reklamē kā ekoloģiski ilgtspējīgas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas prasības tirgus dalībniekiem 

attiecībā uz finanšu produktiem vai 

uzņēmumu obligācijām, ko tirgo kā 

ekoloģiski ilgtspējīgas; 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas ar ilgtspēju saistītas prasības 

tirgus dalībniekiem attiecībā uz finanšu 

produktiem vai uzņēmumu obligācijām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  262 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas prasības tirgus dalībniekiem 

attiecībā uz finanšu produktiem vai 

uzņēmumu obligācijām, ko tirgo kā 

ekoloģiski ilgtspējīgas; 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas ar ilgtspēju saistītas prasības 

tirgus dalībniekiem attiecībā uz finanšu 

produktiem vai uzņēmumu obligācijām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  263 

Kay Swinburne 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas prasības tirgus dalībniekiem 

attiecībā uz finanšu produktiem vai 

uzņēmumu obligācijām, ko tirgo kā 

ekoloģiski ilgtspējīgas; 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas prasības tirgus dalībniekiem 

attiecībā uz finanšu produktiem vai 

uzņēmumu obligācijām, ko tirgo ES 

klientiem kā ekoloģiski ilgtspējīgas; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  264 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas prasības tirgus dalībniekiem 

attiecībā uz finanšu produktiem vai 

uzņēmumu obligācijām, ko tirgo kā 

ekoloģiski ilgtspējīgas; 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas prasības tirgus dalībniekiem 

attiecībā uz finanšu produktiem vai 

uzņēmumu obligācijām, ko tirgo kā 

ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas prasības tirgus dalībniekiem 

attiecībā uz finanšu produktiem vai 

uzņēmumu obligācijām, ko tirgo kā 

ekoloģiski ilgtspējīgas; 

a) dalībvalstu vai Savienības 

pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 

jebkādas prasības atbilstīgiem tirgus 

dalībniekiem attiecībā uz finanšu 

produktiem vai uzņēmumu obligācijām, ko 

tirgo kā ekoloģiski ilgtspējīgas; 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums precizē, ka šī regula attiecas tikai uz dalībvalstu vai Savienības pieņemtajiem 

pasākumiem, kuri nosaka jebkādas prasības tirgus dalībniekiem saistībā ar finanšu 

produktiem vai uzņēmumu obligācijām, ko tirgo kā ekoloģiski ilgtspējīgas, kā arī uz finanšu 

tirgus dalībniekiem, kuri piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski ilgtspējīgus ieguldījumus 

vai kā ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas iezīmes. 
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Grozījums Nr.  266 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) dalībvalstu vai Savienības 

sniegtam publiskam finansiālam 

atbalstam ieguldījumiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  267 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 

iezīmes. 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus, ja šajā regulā 

noteiktā taksonomijas izmantošana un 

4. panta 2. punktā noteiktās informācijas 

atklāšanas prasības, lai paredzētu, vai 

finanšu produkts ir ekoloģiski ilgtspējīgs 

vai ekoloģiski kaitīgs, ir neobligātas 

finanšu tirgus dalībniekam, kurš 

iegādājas finanšu produktu, un neizvirza 

papildu prasības, izņemot tās, kas 

noteiktas Direktīvā 2007/36/EK. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 
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ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 

iezīmes. 

piedāvā finanšu produktus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  269 

Pavel Poc 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 

iezīmes. 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus, kuri marķēti kā 

ekoloģiski ilgtspējīgi, lai novērstu "zaļo 

tukšvārdību". 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  270 

Kateřina Konečná 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 

iezīmes. 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus, kuri tiek 

reklamēti kā ekoloģiski ilgtspējīgi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  271 

Kay Swinburne 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 

iezīmes. 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus vai uzņēmumu 

obligācijas kā ekoloģiski ilgtspējīgus 

ieguldījumus vai kā ieguldījumus, kuriem 

ir līdzvērtīgas iezīmes. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 

iezīmes. 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

un sociāli ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 

iezīmes. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  273 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 

iezīmes. 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

un sociāli ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 

iezīmes. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 

iezīmes. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Or. en 

Pamatojums 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

 

Grozījums Nr.  275 

Kay Swinburne 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 

iezīmes. 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā ES klientiem finanšu produktus kā 

ekoloģiski ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 

iezīmes. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  276 

Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

piedāvā finanšu produktus, kurus tirgo kā 
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ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 

iezīmes. 

ekoloģiski ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 

iezīmes. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  277 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) finanšu pakalpojumu sniedzēji, uz 

kuriem neattiecas 1. panta 2. punkts, 

brīvprātīgi var izmantot 1. panta 1. punktā 

minētos kritērijus šajā punktā minētajam 

mērķim, kā arī attiecībā uz citiem finanšu 

produktiem, izņemot tos, kas noteikti 

2. panta 1. punkta c) apakšpunktā; 

Or. en 

Pamatojums 

Šis regulējums nodrošina pamatu, lai noteiktu, ko ietver ilgtspēja. Citām ieinteresētajām 

personām var būt lietderīgi noteikt ilgtspēju, un šādas iespējas neparedzēšana būtu garām 

palaista iespēja. 

 

Grozījums Nr.  278 

Herbert Dorfmann 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) kredītiestādēm, kas atbilst Regulas 

(ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 

1) apakšpunkta definīcijai un nodrošina 

ieguldījumu vai kredītriska pārvaldības 

procesu īstenošanu, izņemot mazas un 

nesarežģītas iestādes, kā noteikts [PB: 

ievietot atsauci uz Regulas (ES) 
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Nr. 575/2013 attiecīgo pantu]; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  279 

Costas Mavrides 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) kredītiestādēm, kas atbilst Regulas 

(ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 

1) apakšpunkta definīcijai un nodrošina 

ieguldījumu vai kredītriska pārvaldības 

procesu īstenošanu, izņemot mazas un 

nesarežģītas iestādes, kā noteikts [PB: 

ievietot atsauci uz Regulas (ES) 

Nr. 575/2013 attiecīgo pantu]; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  280 

Barbara Kappel 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) kredītiestādēm, kas atbilst Regulas 

(ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 

1) apakšpunkta definīcijai un nodrošina 

ieguldījumu vai kredītriska pārvaldības 

procesu īstenošanu, izņemot nesarežģītas 

iestādes, kā noteikts [PB: ievietot atsauci 

uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 attiecīgo 

pantu]; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  281 
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Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) kredītiestādēm, kas atbilst Regulas 

(ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 

1) apakšpunkta definīcijai un nodrošina 

ieguldījumu vai kredītriska pārvaldības 

procesu īstenošanu, izņemot mazas un 

nesarežģītas iestādes, kā noteikts [PB: 

lūdzu, ievietot atsauci uz Regulas (ES) 

Nr. 575/2013 attiecīgo pantu]; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 bb) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

izmanto taksonomiju, lai noteiktu, vai 

finanšu produkts vai pakalpojums un/vai 

ieguldījumi ir neilgtspējīgi; taksonomijas 

izmantošana, lai noteiktu, vai finanšu 

produkts vai pakalpojums un/vai 

ieguldījumi ir neilgtspējīgi, nav obligāta; 

arī informācijas atklāšanas prasības, kas 

noteiktas šīs regulas 4. panta 2. punktā, 

nav obligātas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  283 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 
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1. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Finanšu pakalpojumu sniedzēji, uz 

kuriem neattiecas 1. panta 2. punkts, 

brīvprātīgi var izmantot 1. panta 1. punktā 

minētos kritērijus šajā punktā minētajam 

mērķim, kā arī attiecībā uz citiem finanšu 

produktiem, izņemot tos, kas noteikti 

2. panta 1. punktā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  284 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Minētie kritēriji attiecas uz tiem 

ieguldījumu lēmumiem, kas ietilpst šīs 

regulas darbības jomā, kuri ir pieņemti 

pēc šīs regulas stāšanās spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  285 

Luke Ming Flanagan 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Lieliem tirdzniecības darījumiem 

starp Eiropas Savienību un jebkuru citu 

lielu valsti vai konglomerātu, un no šiem 

darījumiem izrietošajiem ieguldījumiem. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  286 

Markus Ferber 

 

Regulas priekšlikums 

1.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a pants 

 Izņēmumi 

 Šo regulu nepiemēro: 

 – finanšu instrumentiem vai finanšu 

produktiem, ko netirgo kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus; 

 – aizdevumu izsniegšanai; 

 – ieguldījumiem, kas veikti ārpus 

Eiropas Savienības; 

 – finanšu tirgus dalībniekiem, kas 

nepiedāvā finanšu produktus, kurus tirgo 

kā ilgtspējīgus produktus vai kā 

produktus, kuriem ir līdzvērtīgas iezīmes; 

 – kredītiestādēm; 

 – ieguldījumu lēmumiem, kas 

pieņemti pirms šīs regulas piemērošanas 

dienas. 

Or. en 

Pamatojums 

Kredītiestādes un aizdevumu izsniegšanu jau regulē CRD/CRR. Būtu arī skaidri jānosaka, ka 

šīs regulas darbības jomā ietilpst tikai tie finanšu tirgus dalībnieki un finanšu produkti, uz 

kuriem faktiski attiecas ilgtspējīga finansējuma apsvērumi. 

 

Grozījums Nr.  287 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) "ekoloģiski kaitīgs ieguldījums" ir 

ieguldījums, kas finansē vienu vai 
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vairākas saimnieciskas darbības, kuras 

saskaņā ar šo regulu tiek uzskatītas par 

ekoloģiski kaitīgām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) "sociāli ilgtspējīgs ieguldījums" ir 

ieguldījums, kas finansē vienu vai 

vairākas saimnieciskas darbības, kuras 

saskaņā ar šo regulu tiek uzskatītas par 

sociāli ilgtspējīgām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  289 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ga) "sociāli ilgtspējīgs ieguldījums" ir 

ieguldījums saimnieciskā darbībā, kas 

būtiski veicina sociāla mērķa 

sasniegšanu, un jo īpaši ieguldījums, kurš 

veicina nevienlīdzības novēršanu, 

ieguldījums, kas veicina sociālo kohēziju, 

sociālo integrāciju un darba attiecības, un 

ieguldījums cilvēkkapitālā vai ekonomiski 

vai sociāli nelabvēlīgās kopienās; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  290 
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Dimitrios Papadimoulis 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a "Ilgtspējīgs ieguldījums" ir 

ieguldījums, kas finansē vienu vai 

vairākas saimnieciskas darbības, kuras 

atbilst vides, sociālajiem un pārvaldības 

(ESG) mērķiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) "sociāli ilgtspējīgs ieguldījums" ir 

ieguldījums, kas finansē vienu vai 

vairākas saimnieciskas darbības, kuras 

saskaņā ar šo regulu tiek uzskatītas par 

sociāli ilgtspējīgām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  292 

Luke Ming Flanagan 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) "lieli tirdzniecības darījumi" ir 

jebkādi tirdzniecības darījumi starp 

Eiropas Savienību un vienībām, 

piemēram, ASV, Kanāda, Japāna, 

Mercosur valstis u. c.; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  293 

Bas Eickhout 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) “finanšu tirgus dalībnieki” ir 

finanšu tirgus dalībnieki, kas definēti 

2. panta a) punktā [Komisijas 

priekšlikumā Regulai par informācijas 

atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar 

kuru groza Direktīvu (ES) 2016/2341]; 

b) "finanšu tirgus dalībnieki" ir 

jebkurš no šādiem dalībniekiem: 

i) apdrošināšanas sabiedrība, kas 

piedāvā IBIP, AIFP, ieguldījumu 

sabiedrība, kas nodrošina portfeļa 

pārvaldības pakalpojumus, AKUI vai 

pensiju produkta piedāvātājs; 

ii) kvalificēta riska kapitāla fonda 

pārvaldnieks, kas reģistrēts saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 345/2013 14. pantu;  

iii) kvalificēta riska kapitāla fonda 

pārvaldnieks, kas reģistrēts saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 346/2013 15. pantu; 

iv) PVKIU pārvaldības sabiedrība; 

v) jebkāds emisiju emitents saskaņā 

ar Direktīvu 2003/71/EK par prospektu un 

Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, uz 

kuru neattiecas i)–iv) punkts; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  294 

Bas Eickhout 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) "apdrošināšanas sabiedrība" ir 

apdrošināšanas sabiedrība, kas 

apstiprināta saskaņā ar Direktīvas 

2009/138/EK 18. pantu, vai kā noteikts 

Direktīvas 2009/138/EK 13. panta 

1. punktā un kura nodrošina 
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apdrošināšanas segumu uzņēmumam; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) "apdrošināšanas sabiedrība" ir 

apdrošināšanas sabiedrība, kura 

nodrošina apdrošināšanas segumu 

uzņēmumam, kā noteikts Direktīvas 

2009/138/EK 13. panta 1. punktā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  296 

Bas Eickhout 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 bb) "IBIP" ir jebkurš no šādiem 

produktiem: 

 i) apdrošināšanas ieguldījumu 

produkts, kā noteikts Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 

4. panta 2. punktā; 

 ii) apdrošināšanas produkts, ko 

nodrošina profesionālam ieguldītājam un 

kas piedāvā līguma termiņu vai 

maksājumu līguma pārtraukšanas 

gadījumā, ja šis līguma termiņš vai 

atpirkuma summa līguma darbības 

pārtraukšanas gadījumā ir pilnīgi vai 

daļēji, tieši vai netieši pakļauti tirgus 

svārstībām; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  297 

Bas Eickhout 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 bc) "AIFP" ir AIFP, kā noteikts 

Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) “finanšu produkti” ir finanšu 

produkti, kas definēti 2. panta i) punktā 

[Komisijas priekšlikumā Regulai par 

informācijas atklāšanu saistībā ar 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas 

riskiem un ar kuru groza Direktīvu (ES) 

2016/2341]; 

c) "finanšu produkti" ir finanšu 

produkti, kas definēti 2. panta i) punktā 

[Komisijas priekšlikumā Regulai par 

informācijas atklāšanu saistībā ar 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas 

riskiem un ar kuru groza Direktīvu (ES) 

2016/2341], kā arī emisijas, kas minētas 

Direktīvā 2010/73/ES (direktīva par 

prospektu); 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  299 

Sirpa Pietikäinen 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 ca) "emitenti" ir uzskaitītie 

uzņēmumi, kas minēti Direktīvā 

2010/73/ES (direktīva par prospektu); 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  300 

Stefan Gehrold 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) “klimata pārmaiņu mazināšana” ir 

process, kurā globālās vidējās 

temperatūras paaugstinājums tiek 

uzturēts līdz ievērojami zemāk par 2 °C 

virs pirmsrūpniecības laikmeta līmeņa un 

temperatūras paaugstinājums tiek 

ierobežots līdz 1,5 °C virs 

pirmsrūpniecības laikmeta līmeņa; 

d) "cilvēka darbības izraisītu klimata 

pārmaiņu mazināšana" ietver iepriekšēju 

precīzu klasifikāciju, nosakot, kādas 

klimata pārmaiņas ir izraisījusi tikai 

cilvēka darbība un kādas klimata 

pārmaiņas ir uzskatāmas par pastāvīgi 

mainīgā klimata daļu; cilvēka darbības 

izraisītas klimata pārmaiņas nedrīkst 

pārsniegt 2 °C; 

Or. de 

Grozījums Nr.  301 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) “klimata pārmaiņu mazināšana” ir 

process, kurā globālās vidējās temperatūras 

paaugstinājums tiek uzturēts līdz 

ievērojami zemāk par 2 °C virs 

pirmsrūpniecības laikmeta līmeņa un 

temperatūras paaugstinājums tiek 

ierobežots līdz 1,5 °C virs 

pirmsrūpniecības laikmeta līmeņa; 

d) "klimata pārmaiņu mazināšana" ir 

process, kurā globālās vidējās temperatūras 

paaugstinājums tiek uzturēts līdz 

ievērojami zemāk par 2 °C virs 

pirmsrūpniecības laikmeta līmeņa un 

temperatūras paaugstinājums tiek 

ierobežots līdz 1,5 °C virs 

pirmsrūpniecības laikmeta līmeņa, tostarp 

pārejas veikšana, lai šos mērķus 

sasniegtu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

g) “aprites ekonomika” ir produktu, 

materiālu un resursu vērtības saglabāšana 

ekonomikā, cik ilgi vien iespējams, un 

atkritumu samazināšana, tostarp caur 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kas 

noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2008/98/EK50 4. pantā; 

g) "aprites ekonomika" ir produktu, 

materiālu un citu resursu vērtības 

saglabāšana ekonomikā, cik ilgi vien 

iespējams, tādējādi arī ietekmes uz vidi un 

atkritumu samazināšana, tostarp caur 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kas 

noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2008/98/EK 4. pantā, un 

resursu izmantošanas samazināšana, 

pamatojoties uz galvenajiem aprites 

ekonomikas rādītājiem, kas noteikti 

uzraudzības sistēmā par progresu virzībā 

uz aprites ekonomiku, ietverot dažādus 

ražošanas, patēriņa, atkritumu 

apsaimniekošanas un otrreizējo 

izejmateriālu posmus; 

_________________  

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 19. novembra Direktīva 

2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 

direktīvu atcelšanu (OV L 312, 

22.11.2008., 3. lpp.). 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  303 

Fulvio Martusciello 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

g) “aprites ekonomika” ir produktu, 

materiālu un resursu vērtības saglabāšana 

ekonomikā, cik ilgi vien iespējams, un 

atkritumu samazināšana, tostarp caur 

g) "aprites ekonomika" ir produktu, 

materiālu un resursu vērtības saglabāšana 

ekonomikā, cik ilgi vien iespējams, un 

atkritumu samazināšana, tostarp caur 
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atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kas 

noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2008/98/EK50 4. pantā; 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kas 

noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2008/98/EK 4. pantā, un 

resursu izmantošanas samazināšana, 

pamatojoties uz galvenajiem aprites 

ekonomikas rādītājiem, kas noteikti 

uzraudzības sistēmā par progresu virzībā 

uz aprites ekonomiku, ietverot dažādus 

ražošanas, patēriņa, atkritumu 

apsaimniekošanas un otrreizējo 

izejmateriālu posmus;50 

_________________ _________________ 

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 19. novembra Direktīva 

2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 

direktīvu atcelšanu (OV L 312, 

22.11.2008., 3. lpp.). 

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 19. novembra Direktīva 

2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 

direktīvu atcelšanu (OV L 312, 

22.11.2008., 3. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  304 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

g) “aprites ekonomika” ir produktu, 

materiālu un resursu vērtības saglabāšana 

ekonomikā, cik ilgi vien iespējams, un 

atkritumu samazināšana, tostarp caur 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kas 

noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2008/98/EK50 4. pantā; 

g) "aprites ekonomika" ir produktu, 

materiālu un resursu vērtības saglabāšana 

ekonomikā, cik ilgi vien iespējams, un 

atkritumu samazināšana, tostarp caur 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kas 

noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2008/98/EK 4. pantā, un 

resursu izmantošanas samazināšana, 

pamatojoties uz galvenajiem aprites 

ekonomikas rādītājiem, kas noteikti 

uzraudzības sistēmā par progresu virzībā 

uz aprites ekonomiku, ietverot dažādus 

ražošanas, patēriņa, atkritumu 

apsaimniekošanas un otrreizējo 

izejmateriālu posmus; 

_________________  

50 Eiropas Parlamenta un Padomes  
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2008. gada 19. novembra Direktīva 

2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 

direktīvu atcelšanu (OV L 312, 

22.11.2008., 3. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  305 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

g) “aprites ekonomika” ir produktu, 

materiālu un resursu vērtības saglabāšana 

ekonomikā, cik ilgi vien iespējams, un 

atkritumu samazināšana, tostarp caur 

atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kas 

noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2008/98/EK50 4. pantā; 

g) "aprites ekonomika" ir produktu, 

materiālu un resursu vērtības saglabāšana 

un izmantošana ekonomikā, cik ilgi vien 

iespējams, un atkritumu samazināšana, 

tostarp caur atkritumu apsaimniekošanas 

hierarhiju, kas noteikta Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvas 2008/98/EK50 

4. pantā; 

_________________ _________________ 

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 19. novembra Direktīva 

2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 

direktīvu atcelšanu (OV L 312, 

22.11.2008., 3. lpp.). 

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 19. novembra Direktīva 

2008/98/EK par atkritumiem un par dažu 

direktīvu atcelšanu (OV L 312, 

22.11.2008., 3. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts – i punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) cilvēka darbības izraisīta vielu, 

vibrācijas, siltuma, trokšņa vai citu 

piesārņotāju tieša vai netieša novadīšana 

i) cilvēka darbības izraisīta vielu, 

vibrācijas, siltuma, trokšņa, gaismas vai 

citu piesārņotāju tieša vai netieša 
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gaisā, ūdenī vai zemē, kam var būt kaitīga 

ietekme uz cilvēka veselību vai vides 

kvalitāti, kas var radīt kaitējumu īpašumam 

vai sabojāt vai traucēt vides pievilcību un 

citus likumīgus vides izmantošanas veidus; 

novadīšana gaisā, ūdenī vai zemē, kam var 

būt kaitīga ietekme uz cilvēka veselību vai 

vides kvalitāti, kas var radīt kaitējumu 

īpašumam vai sabojāt vai traucēt vides 

pievilcību un citus likumīgus vides 

izmantošanas veidus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts – iia punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 iia) attiecībā uz ūdens vidi 

piesārņojums noteikts Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2000/60/EK 2. panta 33. punktā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  308 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – j apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

j) “energoefektivitāte” ir lietderīgāka 

enerģijas lietošana visos enerģijas ķēdes 

posmos no ražošanas līdz galapatēriņam; 

j) "energoefektivitāte" ir 

energoefektivitāte, kā noteikts Direktīvas 

2012/27/ES 2. panta 4. punktā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Regulas priekšlikums 
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2. pants – 1. punkts – j apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

j) “energoefektivitāte” ir lietderīgāka 

enerģijas lietošana visos enerģijas ķēdes 

posmos no ražošanas līdz galapatēriņam; 

j) "energoefektivitāte" ir ražotās 

jaudas, pakalpojuma, preču vai enerģijas 

izstrādes attiecība pret pievadīto enerģiju; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  310 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – n apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

n) “meža ilgtspējīga 

apsaimniekošana” ir mežu un meža zemes 

izmantošana tādā veidā un intensitātē, kas 

saglabā to bioloģisko daudzveidību, 

produktivitāti, atjaunošanās spēju, 

dzīvotspēju un potenciālu gan tagadnē, 

gan nākotnē pildīt attiecīgās ekoloģiskās, 

ekonomiskās un sociālās funkcijas vietējā, 

valsts un pasaules mērogā un kas 

nenodara kaitējumu citām ekosistēmām. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – n apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

n) “meža ilgtspējīga 

apsaimniekošana” ir mežu un meža zemes 

izmantošana tādā veidā un intensitātē, kas 

saglabā to bioloģisko daudzveidību, 

produktivitāti, atjaunošanās spēju, 

dzīvotspēju un potenciālu gan tagadnē, 

n) "meža ilgtspējīga apsaimniekošana" 

ir mežu un meža zemes izmantošana 

saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību 

aktiem, pamatojoties uz mežu ilgtspējīgas 

apsaimniekošanas definīciju, kas 

pieņemta visas Eiropas Ministru 
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gan nākotnē pildīt attiecīgās ekoloģiskās, 

ekonomiskās un sociālās funkcijas vietējā, 

valsts un pasaules mērogā un kas 

nenodara kaitējumu citām ekosistēmām. 

konferencē par mežu aizsardzību Eiropā 

(MCPFE), saistībām, kas izriet no regulas 

par zemes izmantošanu, zemes 

izmantošanas maiņu un mežsaimniecību 

(LULUCF), kā arī no ES Kokmateriālu 

regulas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – n apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

n) “meža ilgtspējīga 

apsaimniekošana” ir mežu un meža zemes 

izmantošana tādā veidā un intensitātē, kas 

saglabā to bioloģisko daudzveidību, 

produktivitāti, atjaunošanās spēju, 

dzīvotspēju un potenciālu gan tagadnē, 

gan nākotnē pildīt attiecīgās ekoloģiskās, 

ekonomiskās un sociālās funkcijas vietējā, 

valsts un pasaules mērogā un kas 

nenodara kaitējumu citām ekosistēmām. 

n) "meža ilgtspējīga apsaimniekošana" 

ir mežu un meža zemes izmantošana 

saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību 

aktiem, pamatojoties uz mežu ilgtspējīgas 

apsaimniekošanas definīciju, kas 

pieņemta visas Eiropas Ministru 

konferencē par mežu aizsardzību Eiropā 

(MCPFE), saistībām, kas izriet no 

regulas, ar ko izveido pamatu 

siltumnīcefekta gāzu emisijām un 

piesaistei no zemes izmantošanas, zemes 

izmantošanas maiņas un mežsaimniecības 

(LULUCF), kā arī no ES Kokmateriālu 

regulas. 

Or. en 

Pamatojums 

Šajā grozījumā saskaņā ar proporcionalitātes principu un mērķi samazināt nevajadzīgu 

birokrātisko slogu ir atzīta definīcija, kas pieņemta Ministru konferencē par mežu aizsardzību 

Eiropā (MCPFE), saistības, kas izriet no regulas, ar ko izveido pamatu siltumnīcefekta gāzu 

emisijām un piesaistei no zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un 

mežsaimniecības (LULUCF regula), kā arī no regulas, ar ko nosaka pienākumus tirgus 

dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus (ES Kokmateriālu regula). 

 

Grozījums Nr.  313 

Sirpa Pietikäinen 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – n apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

n) “meža ilgtspējīga 

apsaimniekošana” ir mežu un meža zemes 

izmantošana tādā veidā un intensitātē, kas 

saglabā to bioloģisko daudzveidību, 

produktivitāti, atjaunošanās spēju, 

dzīvotspēju un potenciālu gan tagadnē, gan 

nākotnē pildīt attiecīgās ekoloģiskās, 

ekonomiskās un sociālās funkcijas vietējā, 

valsts un pasaules mērogā un kas nenodara 

kaitējumu citām ekosistēmām. 

n) "meža ilgtspējīga apsaimniekošana" 

ir mežu un meža zemes izmantošana tādā 

veidā, kas atjauno, un intensitātē, kas 

saglabā to bioloģisko daudzveidību, 

produktivitāti, atjaunošanās spēju, 

dzīvotspēju un potenciālu, gan tagadnē, 

gan nākotnē nodrošināt vismaz līdzvērtīgi 

un pildīt attiecīgās ekoloģiskās, 

ekonomiskās un sociālās funkcijas vietējā, 

valsts un pasaules mērogā un kas nenodara 

kaitējumu citām ekosistēmām, vienlaikus 

ņemot vērā valsts tiesību aktus meža jomā, 

ES Kokmateriālu regulu, ES LULUCF 

regulu, kā arī — uz koksni pamatotas 

bioenerģijas gadījumā — ES 

Atjaunojamo energoresursu direktīvas 

prasības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – n apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

n) “meža ilgtspējīga 

apsaimniekošana” ir mežu un meža zemes 

izmantošana tādā veidā un intensitātē, kas 

saglabā to bioloģisko daudzveidību, 

produktivitāti, atjaunošanās spēju, 

dzīvotspēju un potenciālu gan tagadnē, gan 

nākotnē pildīt attiecīgās ekoloģiskās, 

ekonomiskās un sociālās funkcijas vietējā, 

valsts un pasaules mērogā un kas nenodara 

kaitējumu citām ekosistēmām. 

n) "meža ilgtspējīga apsaimniekošana" 

ir degradēto mežu un degradētā meža 

zemes izmantošana tādā veidā, kas saglabā 

un atjauno to bioloģisko daudzveidību, 

produktivitāti, atjaunošanās spēju, 

dzīvotspēju un potenciālu, gan tagadnē, 

gan nākotnē nodrošināt vismaz līdzvērtīgi 

un pildīt attiecīgās ekoloģiskās, 

ekonomiskās un sociālās funkcijas vietējā, 

valsts un pasaules mērogā un kas nenodara 

kaitējumu citām ekosistēmām. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Regulas priekšlikums 

2. nodaļa – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības 

Ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgas 

saimnieciskās darbības 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

2. nodaļa – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības 

Ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgas 

saimnieciskās darbības 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskajām darbībām 

Kritēriji ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgām 

saimnieciskajām darbībām 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 
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Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai noteiktu ieguldījuma ekoloģisko 

ilgtspēju, saimniecisko darbību uzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, kad darbība atbilst 

visiem šiem kritērijiem: 

Lai noteiktu ieguldījuma ekoloģisko 

ilgtspēju, saimniecisko darbību, 

tehnoloģiju vai pakalpojumu uzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, kad darbība, 

tehnoloģija vai pakalpojums atbilst visiem 

šiem kritērijiem: 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai noteiktu ieguldījuma ekoloģisko 

ilgtspēju, saimniecisko darbību uzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, kad darbība atbilst 

visiem šiem kritērijiem: 

Lai noteiktu ieguldījuma ekoloģisko vai 

sociālo ilgtspēju, saimniecisko darbību 

uzskata par ekoloģiski un sociāli 

ilgtspējīgu, kad darbība atbilst visiem šiem 

kritērijiem: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  320 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – a punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) saskaņā ar 6.–11. pantu 

saimnieciskā darbība būtiski sekmē vienu 

vai vairākus 5. pantā izklāstītos vides 

mērķus; 

a) saskaņā ar 6.–11.a pantu 

saimnieciskā darbība būtiski sekmē vai 

sekmēs vienu vai vairākus 5. pantā 

izklāstītos vides vai sociālos mērķus; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  321 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – a punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) saskaņā ar 6.–11. pantu 

saimnieciskā darbība būtiski sekmē vienu 

vai vairākus 5. pantā izklāstītos vides 

mērķus; 

a) saskaņā ar 6.–11.a pantu 

saimnieciskā darbība būtiski sekmē vienu 

vai vairākus 5. pantā izklāstītos vides vai 

sociālos mērķus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – a punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) saskaņā ar 6.–11. pantu 

saimnieciskā darbība būtiski sekmē vienu 

vai vairākus 5. pantā izklāstītos vides 

mērķus; 

a) saskaņā ar 6.–11.a pantu 

saimnieciskā darbība būtiski sekmē vienu 

vai vairākus 5. pantā izklāstītos vides vai 

sociālos mērķus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  323 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – a punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) saskaņā ar 6.–11. pantu 

saimnieciskā darbība būtiski sekmē vienu 

vai vairākus 5. pantā izklāstītos vides 

mērķus; 

a) saskaņā ar 6.–11. pantu 

saimnieciskā darbība būtiski sekmē vai 

sekmēs vienu vai vairākus 5. pantā 

izklāstītos vides mērķus; 



 

PE632.153v01-00 126/163 AM\1172566LV.docx 

LV 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – a punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) saskaņā ar 6.–11. pantu 

saimnieciskā darbība būtiski sekmē vienu 

vai vairākus 5. pantā izklāstītos vides 

mērķus; 

a) saskaņā ar 6.–11. pantu 

saimnieciskā darbība būtiski sekmē vai 

sekmēs vienu vai vairākus 5. pantā 

izklāstītos vides mērķus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  325 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – b punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) saskaņā ar 12. pantu saimnieciskā 

darbība nerada būtisku kaitējumu 

nevienam no 5. pantā izklāstītajiem vides 

mērķiem; 

b) saskaņā ar 12. pantu saimnieciskā 

darbība nerada vai neradīs būtisku 

kaitējumu nevienam no 5. pantā 

izklāstītajiem vides mērķiem, kā arī 

11.a pantā izklāstītajam sociālas ilgtspējas 

mērķim; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – b punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) saskaņā ar 12. pantu saimnieciskā 

darbība nerada būtisku kaitējumu 

b) saskaņā ar 12. pantu saimnieciskā 

darbība nerada vai neradīs būtisku 
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nevienam no 5. pantā izklāstītajiem vides 

mērķiem; 

kaitējumu nevienam no 5. pantā 

izklāstītajiem vides mērķiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – b punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) saskaņā ar 12. pantu saimnieciskā 

darbība nerada būtisku kaitējumu 

nevienam no 5. pantā izklāstītajiem vides 

mērķiem; 

b) saskaņā ar 12. pantu saimnieciskā 

darbība nerada būtisku kaitējumu 

nevienam no 5. pantā izklāstītajiem vides 

un sociālajiem mērķiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  328 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – d punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) saimnieciskā darbība atbilst 

tehniskās pārbaudes kritērijiem, ko 

Komisija ir noteikusi saskaņā ar 6. panta 

2. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 

2. punktu, 9. panta 2. punktu, 10. panta 

2. punktu un 11. panta 2. punktu. 

d) saimnieciskā darbība atbilst 

tehniskās pārbaudes kritērijiem, tostarp 

ilgtspējīga darbības rezultātu rādītājiem 

saimnieciskajai darbībai piederošā 

uzņēmuma vai rūpnīcas līmenī, ko 

Komisija ir noteikusi saskaņā ar 6. panta 

2. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 

2. punktu, 9. panta 2. punktu, 10. panta 

2. punktu un 11. panta 2. punktu; šajos 

tehniskās pārbaudes kritērijos ņem vērā 

plānotos ieguldījumus, ar ko īsteno vienu 

vai vairākus 5. pantā izklāstītos vides 

mērķus. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – d punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) saimnieciskā darbība atbilst 

tehniskās pārbaudes kritērijiem, ko 

Komisija ir noteikusi saskaņā ar 6. panta 

2. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 

2. punktu, 9. panta 2. punktu, 10. panta 

2. punktu un 11. panta 2. punktu. 

d) saimnieciskā darbība atbilst 

tehniskās pārbaudes kritērijiem, ko 

Komisija ir noteikusi saskaņā ar 6. panta 

2. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 

2. punktu, 9. panta 2. punktu, 10. panta 

2. punktu un 11. panta 2. punktu; šajos 

kritērijos jābūt ņemtiem vērā plānotiem 

ieguldījumiem, kas būtiski veicina vairāku 

5. pantā minēto vides mērķu sasniegšanu. 

Or. fr 

Pamatojums 

Tehniskās pārbaudes kritērijos jābūt ņemtām vērā ne tikai saimnieciskajām darbībām, bet arī 

jau paredzētajiem ieguldījumiem, kas veicina ekoloģisko ilgtspēju. 

 

Grozījums Nr.  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – d punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) saimnieciskā darbība atbilst 

tehniskās pārbaudes kritērijiem, ko 

Komisija ir noteikusi saskaņā ar 6. panta 

2. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 

2. punktu, 9. panta 2. punktu, 10. panta 

2. punktu un 11. panta 2. punktu. 

d) saimnieciskā darbība atbilst 

tehniskās pārbaudes kritērijiem, tostarp 

ilgtspējīgas darbības rādītājiem 

saimnieciskajai darbībai piederošā 

uzņēmuma vai plāna līmenī, ko Komisija 

ir noteikusi saskaņā ar 6. panta 2. punktu, 

7. panta 2. punktu, 8. panta 2. punktu, 

9. panta 2. punktu, 10. panta 2. punktu un 

11. panta 2. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  331 
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Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – d punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) saimnieciskā darbība atbilst 

tehniskās pārbaudes kritērijiem, ko 

Komisija ir noteikusi saskaņā ar 6. panta 

2. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 

2. punktu, 9. panta 2. punktu, 10. panta 

2. punktu un 11. panta 2. punktu. 

d) saimnieciskā darbība atbilst 

tehniskās pārbaudes kritērijiem, ko 

Komisija ir noteikusi, pamatojoties uz 

saskaņotiem rādītājiem, un saskaņā ar 

6. panta 2. punktu, 7. panta 2. punktu, 

8. panta 2. punktu, 9. panta 2. punktu, 

10. panta 2. punktu, 11. panta 2. punktu un 

11.a panta 2. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  332 

Molly Scott Cato 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – da punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) neatkarīgi no d) punktā 

minētajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem par ekoloģiski ilgtspējīgām 

neuzskata šādas saimnieciskās darbības: 

 i) fosilo kurināmo izpēte, ieguve, 

ražošana, izplatīšana, uzglabāšana un 

apstrāde; 

 ii) kodolenerģijas ražošana un 

izplatīšana, tostarp jaunu 

kodolelektrostaciju būvniecība, 

kodolelektrostaciju slēgšana, kā arī fosilo 

materiālu izpēte un ieguve kodolenerģijas 

ražošanai; 

 iii) jebkādu kaujas ieroču un visu 

pārējo šaujamieroču ražošana; 

 iv) tabakas audzēšana, pārstrāde un 

pārdošana; 

 v) lauksaimniecības darbības jomas, 

kurās intensīvi izmanto un kuras ir 
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ievērojami atkarīgas no ķīmisko vielu 

lietošanas, tostarp intensīvā lopkopība; 

 vi) aviācijas infrastruktūras 

būvniecība, ekspluatācija un uzturēšana; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – da punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) saimnieciskā darbība tiek veikta 

atbilstoši uzņēmuma pieņemtajām 

procedūrām un iekšējiem noteikumiem, 

lai mazinātu jebkādu negatīvu ietekmi uz 

ilgtspēju; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  334 

Pavel Poc 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Kritērijos izmaksu un ieguvumu 

analīzē tiek ņemts vērā dažādu nozaru 

specifiskums, ģeogrāfiskais izvietojums, 

vides, sociālie un ekonomiskie ārējie 

faktori. Attiecīgās saimnieciskās darbības 

galvenajās ekonomikas nozarēs, tajā 

skaitā cita starpā lauksaimniecībā, 

būvniecībā, enerģētikā, transportā un 

ražošanā, būtu jāuzskata par ekoloģiski 

ilgtspējīgām un tās ir vienlīdzīgā situācijā, 

ja tās vienādi sekmē vienu vai vairākus 

šajā regulā noteiktos vides mērķus. 

Potenciālā jauda, kādā tiek sekmēti šie 

vides mērķi, dažādās nozarēs un reģionos 
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var būt atšķirīga, un tas būtu jāatspoguļo 

kritērijos. 

Or. en 

Pamatojums 

Būtu jāpieņem tehnoloģiski neitrāla pieeja, ņemot vērā arī nozaru un reģionu specifiskumu, 

lai iespējami vairāk koncentrētos uz galveno dekarbonizācijas mērķi. 

 

Grozījums Nr.  335 

Kateřina Konečná 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Kritērijos tiek atspoguļotas 

ievērojamas atšķirības dalībvalstīs 

attiecībā uz to ekonomiku, nozarēm un 

ģeogrāfisko izvietojumu. Saimnieciska 

darbība, kas veicina viena vai vairāku 

šajā regulā noteikto vides mērķu 

sasniegšanu, tiek uzskatīta par ilgtspējīgu. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir svarīgi atļaut, ka reģionos un nozarēs ir atšķirības. Visas darbības, kas tuvina Eiropas 

Savienību emisiju samazināšanas mērķim, būtu jāmarķē kā ilgtspējīgas. 

 

Grozījums Nr.  336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Regulas priekšlikums 

3.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a pants 

 Kritēriji sociāli ilgtspējīgām 

saimnieciskajām darbībām 
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 Lai noteiktu ieguldījuma sociālo ilgtspēju, 

saimniecisko darbību uzskata par sociāli 

ilgtspējīgu, kad darbība atbilst visiem 

šādiem kritērijiem: 

 a) saskaņā ar 11.a pantu 

saimnieciskā darbība būtiski sekmē 

5. pantā izklāstītos sociālos mērķus; 

 b) saskaņā ar 12. pantu saimnieciskā 

darbība nerada būtisku kaitējumu 

nevienam no 5. pantā izklāstītajiem 

sociālajiem mērķiem, kā arī 11.a pantā 

izklāstītajam sociālajiem mērķiem; 

 c) saimnieciskā darbība tiek veikta 

atbilstoši 13. pantā noteiktajiem 

obligātajiem aizsardzības pasākumiem un 

neizraisa to, ka tiek liegta pamatvajadzību 

apmierināšana, tostarp pārtika, patvērums 

un medicīniskā aprūpe, tā neizmanto 

"konflikta izrakteņus" un netiek veikta 

sadarbībā ar pusēm, kas pārkāpj 

politiskās tiesības un civiltiesības, vai 

piegādā stratēģiskus produktus un 

pakalpojumus pusēm, kuras tieši veicina 

politisko tiesību un civiltiesību 

pārkāpšanu; 

 d) saimnieciskā darbība neattiecas uz 

spekulatīvām finanšu darbībām, 

piemēram, ļoti biežiem tirdzniecības 

darījumiem, īsās pozīcijas pārdošanu vai 

spekulatīvu tirdzniecību ar precēm; 

 e) saimnieciskā darbība atbilst 

pareizu un pārredzamu pārvaldības 

struktūru un pienācīgas rūpības 

procedūru prasībām, darbinieku 

savstarpējām attiecībām, pārredzamai 

attiecīgā personāla atalgojuma politikai 

un nodokļu saistību izpildei, kuru 

attiecība nepārsniedz vērtību 5:1; 

 f) saimnieciskā darbība atbilst 

tehniskās pārbaudes kritērijiem, ko 

Komisija ir noteikusi saskaņā ar 

11.a pantu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  337 

Molly Scott Cato 

 

Regulas priekšlikums 

3.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a pants 

 Kritēriji videi kaitīgām saimnieciskajām 

darbībām 

 Lai noteiktu ieguldījumu ekoloģiskās 

ilgtspējas pakāpi, saimniecisko darbību 

uzskata par videi kaitīgu saimniecisku 

darbību, ja tā būtiski kaitē jebkuram no 5. 

pantā minētajiem vides mērķiem saskaņā 

ar 12. pantu. 

 Neatkarīgi no 12. panta 1.a punktā 

minētajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem šādas saimnieciskās darbības 

tiek uzskatītas par saimnieciskām 

darbībām, kurām ir ievērojama negatīva 

ietekme uz vidi: 

 i) fosilo kurināmo izpēte, ieguve, 

ražošana, izplatīšana, uzglabāšana un 

apstrāde; 

 ii) kodolenerģijas ražošana un 

izplatīšana, tostarp jaunu 

kodolelektrostaciju būvniecība, kā arī 

fosilo materiālu izpēte un ieguve 

kodolenerģijas ražošanai; 

 iii) jebkādu kaujas ieroču un visu 

pārējo šaujamieroču ražošana; 

 iv) tabakas audzēšana, pārstrāde un 

pārdošana; 

 v) lauksaimniecības darbības jomas, 

kurās intensīvi izmanto un kuras ir 

ievērojami atkarīgas no ķīmisko vielu 

lietošanas, tostarp intensīvā lopkopība; 

 vi) aviācijas infrastruktūras 

būvniecība, ekspluatācija un uzturēšana. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  338 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

3.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a pants 

 Kritēriji ekoloģiski kaitīgām 

saimnieciskajām darbībām 

 Lai noteiktu ieguldījuma ekoloģisko 

ilgtspēju, saimniecisko darbību uzskata 

par ekoloģiski kaitīgu, kad darbība atbilst 

šādiem kritērijiem: 

 a) saskaņā ar 12. pantu saimnieciskā 

darbība rada būtisku kaitējumu jebkuram 

no 5. pantā izklāstītajiem vides mērķiem; 

 b) saimnieciskā darbība atbilst 

kaitīgu darbību tehniskās pārbaudes 

kritērijiem, ko Komisija ir noteikusi 

saskaņā ar 6. panta 2. punktu, 7. panta 

2. punktu, 8. panta 2. punktu, 9. panta 

2. punktu, 10. panta 2. punktu un 

11. panta 2. punktu; 

 c) saskaņā ar 12. pantu saimnieciskā 

darbība būtiski neatbalsta ilgtspējīgu 

pāreju, veicinot 5. pantā izklāstītos vides 

mērķus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  339 

Bas Eickhout 

 

Regulas priekšlikums 

3.b pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b pants 

 Kritēriji saimnieciskajām darbībām ar 

ievērojamu negatīvu ietekmi uz vidi 

 Lai noteiktu ieguldījumu ekoloģiskās 
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ilgtspējas pakāpi, saimniecisko darbību 

uzskata par saimniecisku darbību ar 

ievērojamu negatīvu ietekmi uz vidi, ja tā 

būtiski kaitē jebkuram no 5. pantā 

minētajiem vides mērķiem saskaņā ar 12. 

pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  340 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām paredzēto kritēriju izmantošana 

Ekoloģiski ilgtspējīgām un ekoloģiski 

kaitīgām saimnieciskajām darbībām 

paredzēto kritēriju izmantošana 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām paredzēto kritēriju izmantošana 

Ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgām 

saimnieciskajām darbībām paredzēto 

kritēriju izmantošana 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – virsraksts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 

darbībām paredzēto kritēriju izmantošana 

Ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgām 

saimnieciskajām darbībām paredzēto 

kritēriju izmantošana 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  343 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis 3. pantā minētos 

kritērijus ekoloģiski ilgtspējīgu 

saimniecisko darbību noteikšanai piemēro 

jebkādiem pasākumiem, kuros paredzētas 

prasības tirgus dalībniekiem saistībā ar 

finanšu produktiem vai uzņēmumu 

obligācijām, ko tirgo kā “ekoloģiski 

ilgtspējīgas”. 

1. Dalībvalstis 3. pantā minētos 

kritērijus ekoloģiski ilgtspējīgu 

saimniecisko darbību noteikšanai un 

3.a pantā minētos kritērijus ekoloģiski 

kaitīgu saimniecisko darbību noteikšanai 
piemēro jebkādiem pasākumiem, kuros 

paredzētas prasības tirgus dalībniekiem 

saistībā ar finanšu produktiem vai 

uzņēmumu obligācijām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis 3. pantā minētos 

kritērijus ekoloģiski ilgtspējīgu 

saimniecisko darbību noteikšanai piemēro 

jebkādiem pasākumiem, kuros paredzētas 

prasības tirgus dalībniekiem saistībā ar 

finanšu produktiem vai uzņēmumu 

obligācijām, ko tirgo kā “ekoloģiski 

ilgtspējīgas”. 

1. Dalībvalstis 3. pantā minētos 

kritērijus ilgtspējīgu darbību noteikšanai 

piemēro jebkādiem pasākumiem, kuros 

paredzētas prasības tirgus dalībniekiem 

saistībā ar finanšu produktiem vai 

uzņēmumu obligācijām, ko tirgo kā 

"ilgtspējīgas". 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis 3. pantā minētos 

kritērijus ekoloģiski ilgtspējīgu 

saimniecisko darbību noteikšanai piemēro 

jebkādiem pasākumiem, kuros paredzētas 

prasības tirgus dalībniekiem saistībā ar 

finanšu produktiem vai uzņēmumu 

obligācijām, ko tirgo kā “ekoloģiski 

ilgtspējīgas”. 

1. Dalībvalstis 3. pantā minētos 

kritērijus ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgu 

saimniecisko darbību noteikšanai piemēro 

jebkādiem pasākumiem, kuros paredzētas 

prasības tirgus dalībniekiem saistībā ar 

finanšu produktiem vai uzņēmumu 

obligācijām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  346 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis 3. pantā minētos 

kritērijus ekoloģiski ilgtspējīgu 

saimniecisko darbību noteikšanai piemēro 

jebkādiem pasākumiem, kuros paredzētas 

prasības tirgus dalībniekiem saistībā ar 

finanšu produktiem vai uzņēmumu 

obligācijām, ko tirgo kā “ekoloģiski 

ilgtspējīgas”. 

1. Dalībvalstis 3. pantā minētos 

kritērijus ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgu 

saimniecisko darbību noteikšanai piemēro 

jebkādiem pasākumiem, kuros paredzētas 

ilgtspējas prasības tirgus dalībniekiem 

saistībā ar finanšu produktiem vai 

uzņēmumu obligācijām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Regulas priekšlikums 
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4. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis 3. pantā minētos 

kritērijus ekoloģiski ilgtspējīgu 

saimniecisko darbību noteikšanai piemēro 

jebkādiem pasākumiem, kuros paredzētas 

prasības tirgus dalībniekiem saistībā ar 

finanšu produktiem vai uzņēmumu 

obligācijām, ko tirgo kā “ekoloģiski 

ilgtspējīgas”. 

1. Dalībvalstis 3. pantā minētos 

kritērijus ekoloģiski vai sociāli ilgtspējīgu 

saimniecisko darbību noteikšanai piemēro 

jebkādiem pasākumiem, kuros paredzētas 

prasības tirgus dalībniekiem saistībā ar 

finanšu produktiem vai uzņēmumu 

obligācijām, ko tirgo kā "ekoloģiski 

ilgtspējīgas" vai "sociāli ilgtspējīgas". 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  348 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Savienība un dalībvalstis piemēro 

kritērijus arī 3. pantā minēto ekoloģiski 

ilgtspējīgo saimniecisko darbību 

noteikšanai un 3.a pantā minēto 

ekoloģiski kaitīgo saimniecisko darbību 

noteikšanai Savienības un dalībvalsts 

prasību nolūkā attiecībā uz publisku 

finansiālu atbalstu cita starpā garantiju, 

pašu kapitāla, aizdevumu, subsīdiju, 

dotāciju, eksporta kredītu vai publisko 

līgumu veidā. Savienība un dalībvalstis ar 

publisku finansiālu atbalstu neatbalsta 

ekoloģiski kaitīgas saimnieciskās 

darbības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  349 

Markus Ferber 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā 

mērā 3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo 

regulu noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata 

par ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

informēt Komisiju. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Informācijas atklāšanas pienākumi jau ir paredzēti regulā par informācijas atklāšanu saistībā 

ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341, 

un tie šajā gadījumā nav jāatkārto. 

 

Grozījums Nr.  350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo 

regulu noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ilgtspējīgus 

ieguldījumus, var izvēlēties atklāt 

informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ilgtspējīgām 

saimnieciskajām darbībām tiek izmantoti, 

lai noteiktu ieguldījuma ilgtspēju. 
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kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata 

par ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

informēt Komisiju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 
ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo 

regulu noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

informēt Komisiju. 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus, atklāj 

informāciju par to, vai produkti, ko tie 

piedāvā, ir kvalificējami kā ekoloģiski 

ilgtspējīgi ieguldījumi saskaņā ar 3. panta 

kritērijiem vai, ka ieguldījumi ir videi 

kaitīgi saskaņā ar 3.a pantā noteiktajiem 

kritērijiem. Ja finanšu tirgus dalībnieki 

uzskata, ka saimnieciskā darbība, kurai vēl 

nav izveidoti tehniskās pārbaudes kritēriji, 

jāuzskata par ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi 

par to informē Komisiju. Finanšu tirgus 

dalībnieki nepiedāvā finanšu produktus, 

kā ekoloģiski ilgtspējīgus vai kā 

ieguldījumus ar līdzīgām iezīmēm, ja šie 

produkti nav kvalificējami kā ekoloģiski 

ilgtspējīgi. 

Neatkarīgs revidents pārbauda atklāto 

informāciju, lai nodrošinātu precizitāti, 

kā noteikts 4.a pantā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 



 

AM\1172566LV.docx 141/163 PE632.153v01-00 

 LV 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 
ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo regulu 

noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

informēt Komisiju. 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus, atklāj 

informāciju, lai noteiktu šo produktu 

ekoloģiskās un sociālās ilgtspējas pakāpi 

saskaņā ar 3. pantā noteiktajiem 

kritērijiem. Ja finanšu tirgus dalībnieki 

uzskata, ka saimnieciskā darbība, kura 

neatbilst saskaņā ar šo regulu noteiktajiem 

tehniskās pārbaudes kritērijiem vai kurai 

vēl nav izveidoti tehniskās pārbaudes 

kritēriji, jāuzskata par ekoloģiski un sociāli 

ilgtspējīgu, viņi par to informē Komisiju. 

Finanšu tirgus dalībnieki nepiedāvā 

finanšu produktus kā ekoloģiski vai 

sociāli ilgtspējīgus vai kā ieguldījumus ar 

līdzīgām iezīmēm, ja šie produkti nav 

kvalificējami kā ekoloģiski vai sociāli 

ilgtspējīgi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  353 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 
ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo regulu 

noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

informēt Komisiju. 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus, atklāj 

informāciju par to, kā 3. pantā noteiktie 

kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskajām darbībām un 3.a pantā 

noteiktie kritēriji ekoloģiski kaitīgām 

saimnieciskajām darbībām attiecas uz 

finanšu produktu. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo regulu 

noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

informēt Komisiju. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  354 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo 

regulu noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

informēt Komisiju. 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kurai vēl nav izveidoti tehniskās 

pārbaudes kritēriji, jāuzskata par ekoloģiski 

ilgtspējīgu, viņi par to informē Komisiju. 

Finanšu tirgus dalībnieki nepiedāvā 

finanšu produktus, kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus ar līdzīgām 

iezīmēm, ja šie produkti nav kvalificējami 

kā ekoloģiski ilgtspējīgi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  355 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 
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tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo regulu 

noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

informēt Komisiju. 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki vai citi dalībnieki uzskata, ka 

saimnieciskā darbība tiek nepareizi 

uzskatīta par tādu, kura atbilst vai 
neatbilst saskaņā ar šo regulu noteiktajiem 

tehniskās pārbaudes kritērijiem vai kurai 

vēl nav izveidoti tehniskās pārbaudes 

kritēriji. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo regulu 

noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

informēt Komisiju. 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo regulu 

noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

informēt Komisiju. Komisija vajadzības 

gadījumā informē platformu ilgtspējīgam 

finansējumam par šādiem finanšu tirgus 

dalībnieku pieprasījumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 
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Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo regulu 

noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

informēt Komisiju. 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo regulu 

noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

informēt Komisiju. Komisijas pienākums 

ir nekavējoties ievietot šo informāciju 

platformā ilgtspējīgam finansējumam. 

Or. fr 

Grozījums Nr.  358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo regulu 

noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

vai sociāli ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām un 

3.a pantā noteiktie kritēriji sociāli 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 
tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ilgtspēju. Ja finanšu tirgus dalībnieki 

uzskata, ka saimnieciskā darbība, kura 

neatbilst saskaņā ar šo regulu noteiktajiem 

tehniskās pārbaudes kritērijiem vai kurai 

vēl nav izveidoti tehniskās pārbaudes 
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informēt Komisiju. kritēriji, jāuzskata par ekoloģiski 

ilgtspējīgu vai sociāli ilgtspējīgu, viņi par 

to var informēt Komisiju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  359 

Kay Swinburne 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo regulu 

noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

informēt Komisiju. 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus vai uzņēmumu 

obligācijas kā ekoloģiski ilgtspējīgus 

ieguldījumus vai kā ieguldījumus, kuriem 

ir līdzīgas iezīmes, atklāj informāciju par 

to, kā un kādā mērā 3. pantā noteiktie 

kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām 

saimnieciskajām darbībām tiek izmantoti, 

lai noteiktu ieguldījuma ekoloģisko 

ilgtspēju. Ja finanšu tirgus dalībnieki 

uzskata, ka saimnieciskā darbība, kura 

neatbilst saskaņā ar šo regulu noteiktajiem 

tehniskās pārbaudes kritērijiem vai kurai 

vēl nav izveidoti tehniskās pārbaudes 

kritēriji, jāuzskata par ekoloģiski 

ilgtspējīgu, viņi par to var informēt 

Komisiju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 

2. Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus, kas tiek tirgoti 

kā ekoloģiski ilgtspējīgi ieguldījumi vai kā 
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ieguldījumus, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo regulu 

noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

informēt Komisiju. 

ieguldījumi, kuriem ir līdzīgas iezīmes, 

atklāj informāciju par to, kā un kādā mērā 

3. pantā noteiktie kritēriji ekoloģiski 

ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 

tiek izmantoti, lai noteiktu ieguldījuma 

ekoloģisko ilgtspēju. Ja finanšu tirgus 

dalībnieki uzskata, ka saimnieciskā 

darbība, kura neatbilst saskaņā ar šo regulu 

noteiktajiem tehniskās pārbaudes 

kritērijiem vai kurai vēl nav izveidoti 

tehniskās pārbaudes kritēriji, jāuzskata par 

ekoloģiski ilgtspējīgu, viņi par to var 

informēt Komisiju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  361 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Šajā regulā nav paredzētas 

nekādas informācijas atklāšanas prasības, 

kuru izpilde tiek prasīta saskaņā ar 

[Komisijas priekšlikumu regulai par 

informācijas atklāšanu saistībā ar 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas 

riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 

2016/2341]. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  362 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – 1. daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šajā regulā nav paredzētas nekādas 

informācijas atklāšanas prasības saskaņā 
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ar [PB: lūdzu, ievietot atsauci uz regulu 

par informācijas atklāšanu saistībā ar 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas 

riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 

2016/2341]. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2.a punkts (jauns) 

4. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Finanšu tirgus dalībnieks izmanto 

saskaņā ar 4.a pantu pilnvarotas trešās 

personas pakalpojumu, lai pārbaudītu, vai 

finanšu produkti atbilst 3. pantā 

noteiktajiem ekoloģiski ilgtspējīgu 

saimniecisko darbību kritērijiem. Tomēr 

šāda pakalpojuma izmantošana nekādā 

gadījumā neietekmē finanšu tirgus 

dalībnieka atbildību par savu juridisko 

pienākumu izpildi saskaņā ar šo regulu. 

Ja finanšu tirgus dalībnieks izmanto 

saskaņā ar 4.a pantu pilnvarotas trešās 

personas pakalpojumu, lai novērtētu, vai 

finanšu produkts atbilst šajā pantā 

noteiktajiem kritērijiem, informācijas 

atklāšana atbilstoši 4. panta 2. punktam 

ietver paziņojumu, ka atbilstību ekoloģiski 

ilgtspējīgu saimniecisko darbību 

kritērijiem ir apstiprinājusi šī pilnvarotā 

trešā persona. Paziņojumā iekļauj arī 

attiecīgās trešās personas nosaukumu un 

darījumdarbības veikšanas vietu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  364 

Bas Eickhout 
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Regulas priekšlikums 

4. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Finanšu tirgus dalībnieks izmanto 

saskaņā ar 4.a pantu pilnvarotas trešās 

personas pakalpojumu, lai pārbaudītu 

atbilstību 2. punkta prasībām. 

Kredītiestādes izmanto saskaņā ar 

4.a pantu pilnvarotas trešās personas 

pakalpojumu, lai pārbaudītu atbilstību 

2.a punkta prasībām. 

 Neraugoties uz pirmo daļu, šāda 

pakalpojuma izmantošana nekādā 

gadījumā neietekmē finanšu tirgus 

dalībnieka atbildību par savu juridisko 

pienākumu izpildi saskaņā ar šo regulu. 

Informācijas atklāšanas prasība saskaņā 

ar 4. panta 2. punktu un 4. panta 

2.a punktu ietver paziņojumu, ka 

atbilstību minēto punktu prasībām ir 

apstiprinājusi šī pilnvarotā trešā persona. 

Paziņojumā iekļauj arī attiecīgās trešās 

personas nosaukumu un darījumdarbības 

veikšanas vietu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  365 

Barbara Kappel 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Finanšu tirgus dalībnieki, kas 

piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 

ilgtspējīgu vai kā ieguldījumus, kuriem ir 

līdzīgas iezīmes, nav atbildīgs par 

nepareizu ieguldījuma ekoloģiskās 

ilgtspējas novērtējumu, ja šis novērtējums 

veikts saskaņā ar atklātajiem kritērijiem. 

Finanšu tirgus dalībniekam nav 

pienākuma pārbaudīt uzņēmumu 

publicēto informāciju par to 
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saimnieciskajām darbībām, taču viņiem ir 

atļauts izmantot šo informāciju, lai 

novērtētu ieguldījuma ekoloģisko 

ilgtspēju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  366 

Herbert Dorfmann 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Uzņēmumi ir atbildīgi par savu 

konkrēto saimniecisko darbību 

sertificēšanu saskaņā ar 2. punktā minēto 

deleģēto aktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  367 

Costas Mavrides 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Uzņēmumi ir atbildīgi par savu 

konkrēto saimniecisko darbību 

sertificēšanu saskaņā ar 2. punktā minēto 

deleģēto aktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  368 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Komisija nekavējoties informē 

platformu ilgtspējīgam finansējumam par 

šādu finanšu tirgus dalībnieku iesniegto 

pieprasījumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  369 

Markus Ferber 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija pieņem deleģētos aktus 

saskaņā ar 16. pantu, lai papildinātu 

2. punktu nolūkā precizēt informāciju, 

kas nepieciešama, lai izpildītu minēto 

punktu, ņemot vērā tehniskās pārbaudes 

kritērijus, kas noteikti saskaņā ar šo 

regulu. Šī informācija ļauj ieguldītājiem 

noteikt: 

svītrots 

a) uzņēmumiem, kas veic ekoloģiski 

ilgtspējīgas saimnieciskās darbības, 

piederošo turējumu īpatsvaru; 

 

b) ieguldījuma daļu, no kā tiek 

finansētas ekoloģiski ilgtspējīgas 

saimnieciskas darbības kā procentuāla 

daļa no visām saimnieciskajām darbībām. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  370 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija pieņem deleģētos aktus 

saskaņā ar 16. pantu, lai papildinātu 

3. Komisija pieņem deleģētos aktus 

saskaņā ar 16. pantu, lai papildinātu 
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2. punktu nolūkā precizēt informāciju, kas 

nepieciešama, lai izpildītu minēto punktu, 

ņemot vērā tehniskās pārbaudes kritērijus, 

kas noteikti saskaņā ar šo regulu. Šī 

informācija ļauj ieguldītājiem noteikt: 

2. punktu nolūkā precizēt informāciju, kas 

nepieciešama, lai izpildītu minēto punktu, 

ņemot vērā atbilstīgas informācijas 

pieejamību un tehniskās pārbaudes 

kritērijus, kas noteikti saskaņā ar šo regulu. 

Šī informācija ļauj ieguldītājiem noteikt: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija pieņem deleģētos aktus 

saskaņā ar 16. pantu, lai papildinātu 

2. punktu nolūkā precizēt informāciju, kas 

nepieciešama, lai izpildītu minēto punktu, 

ņemot vērā tehniskās pārbaudes kritērijus, 

kas noteikti saskaņā ar šo regulu. Šī 

informācija ļauj ieguldītājiem noteikt: 

3. Komisija pieņem deleģētos aktus 

saskaņā ar 16. pantu, lai papildinātu 

2. punktu nolūkā precizēt informāciju, kas 

nepieciešama, lai izpildītu minēto punktu, 

ņemot vērā tehniskās pārbaudes kritērijus, 

kas noteikti saskaņā ar šo regulu. Šī 

informācija var ļaut ieguldītājiem noteikt: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) uzņēmumiem, kas veic ekoloģiski 

ilgtspējīgas saimnieciskās darbības, 

piederošo turējumu īpatsvaru; 

a) uzņēmumiem, kas veic ilgtspējīgas 

darbības, piederošo turējumu īpatsvaru; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  373 

Elena Gentile 
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Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) uzņēmumiem, kas veic ekoloģiski 

ilgtspējīgas saimnieciskās darbības, 

piederošo turējumu īpatsvaru; 

a) uzņēmumiem, kas veic ekoloģiski 

un sociāli ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības, piederošo turējumu īpatsvaru; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) uzņēmumiem, kas veic ekoloģiski 

ilgtspējīgas saimnieciskās darbības, 

piederošo turējumu īpatsvaru; 

a) uzņēmumiem, kas veic ekoloģiski 

un sociāli ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības, piederošo turējumu īpatsvaru; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  375 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) uzņēmumiem, kas veic ekoloģiski 

kaitīgas saimnieciskās darbības, piederošo 

turējumu īpatsvaru; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  376 

Barbara Kappel 
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Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ieguldījuma daļu, no kā tiek 

finansētas ekoloģiski ilgtspējīgas 

saimnieciskas darbības kā procentuāla 

daļa no visām saimnieciskajām darbībām. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  377 

Costas Mavrides 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ieguldījuma daļu, no kā tiek 

finansētas ekoloģiski ilgtspējīgas 

saimnieciskas darbības kā procentuāla 

daļa no visām saimnieciskajām darbībām. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ieguldījuma daļu, no kā tiek 

finansētas ekoloģiski ilgtspējīgas 

saimnieciskas darbības kā procentuāla daļa 

no visām saimnieciskajām darbībām. 

b) ieguldījuma daļu, no kā tiek 

finansētas ilgtspējīgas darbības kā 

procentuāla daļa no visām saimnieciskajām 

darbībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  379 
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Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ieguldījuma daļu, no kā tiek 

finansētas ekoloģiski ilgtspējīgas 

saimnieciskas darbības kā procentuāla daļa 

no visām saimnieciskajām darbībām. 

b) ieguldījuma daļu, no kā tiek 

finansētas ekoloģiski un sociāli 

ilgtspējīgas saimnieciskas darbības kā 

procentuāla daļa no visām saimnieciskajām 

darbībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  380 

Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ieguldījuma daļu, no kā tiek 

finansētas ekoloģiski ilgtspējīgas 

saimnieciskas darbības kā procentuāla daļa 

no visām saimnieciskajām darbībām. 

b) ieguldījuma daļu, no kā tiek 

finansētas ekoloģiski un sociāli 

ilgtspējīgas saimnieciskas darbības kā 

procentuāla daļa no visām saimnieciskajām 

darbībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  381 

Costas Mavrides 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) dalībvalstis ciešā sadarbībā ar 

attiecīgo EUI uzrauga 2. un 2.a punktā 

minēto informāciju; pēc šīs informācijas 

atklāšanas finanšu tirgus dalībnieki to 

paziņo attiecīgajai valsts kompetentajai 

iestādei, kas to nekavējoties paziņo 

attiecīgajai EUI; ja attiecīgā valsts 
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kompetentā iestāde vai attiecīgā EUI 

nepiekrīt saskaņā ar 2. un 2.a punktu 

paziņotajai informācijai, finanšu tirgus 

dalībnieki pārskata un labo atklātībai 

nodoto informāciju; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) ieguldījuma daļu, no kā tiek 

finansētas ekoloģiski kaitīgas 

saimnieciskas darbības kā procentuāla 

daļa no visām saimnieciskajām darbībām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  383 

Markus Ferber 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija pieņem deleģēto aktu 

saskaņā ar 3. punktu līdz 2019. gada 

31. decembrim nolūkā nodrošināt tā 

piemērošanu no 2020. gada 1. jūlija. 

Komisija drīkst grozīt šo deleģēto aktu, jo 

īpaši ņemot vērā grozījumus deleģētajos 

aktos, kas pieņemti saskaņā ar 6. panta 

2. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 

2. punktu, 9. panta 2. punktu, 10. panta 

2. punktu un 11. panta 2. punktu. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  384 

Bas Eickhout 

 

Regulas priekšlikums 

4.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a pants 

 Trešā persona, kas pārbauda ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus 

 EVTI izsniedz atļauju 4. panta 2.b punktā 

minētajai trešai personai novērtēt finanšu 

produktu atbilstību 3. un 3.a pantā 

minētajiem kritērijiem, ja ir izpildīti šādi 

nosacījumi: 

 a) trešā persona ir juridiska persona, 

kas veic darījumdarbību Savienībā; 

 b) trešā persona no finanšu tirgus 

dalībniekiem, kuru finanšu produktus 

trešā persona pārbauda, prasa tikai 

nediskriminējošu un uz izmaksām balstītu 

maksu, nediferencējot maksu atkarībā no 

novērtējuma rezultātiem vai saistībā ar 

tiem; cenas un maksa saistībā ar šiem 

novērtēšanas pakalpojumiem tiek publiski 

izpaustas par katru sniegto pakalpojumu 

atsevišķi, tostarp atlaides un rabati, kā arī 

nosacījumi šo atlaižu saņemšanai; trešā 

persona ļauj iespējamiem klientiem un 

klientiem piekļūt konkrētiem 

pakalpojumiem atsevišķi; 

 c) trešās personas citu darbību 

veikšana neapdraud tās novērtējuma 

neatkarīgumu vai veselumu; 

 d) trešā persona apliecina pietiekamu 

finansiālu veselību, ko finansē ar pašu 

kapitālu, lai turpinātu sniegt 

pakalpojumus kā funkcionējošs 

uzņēmums bez riska, ka var tikt 

apdraudēts novērtējuma neatkarīgums vai 

veselums; 

 e) trešā persona vai jebkāda saistīta 

vienība, kā minēts 24. Starptautiskā 

grāmatvedības standarta 9. punkta 

b) apakšpunktā ("informācijas atklāšana 
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par saistītajām pusēm"), kas pievienots 

pielikumā Komisijas Regulai (EK) 

Nr. 1126/2008, nesniedz jebkāda veida 

konsultatīvus, revīzijas vai līdzvērtīgus 

pakalpojumus finanšu tirgus 

dalībniekam, kas iesaistīts attiecīgā 

finanšu produkta izstrādē, reklamēšanā, 

izplatīšanā vai tirgošanā; 

 f) trešā persona ievēro atzītu 

korporatīvās pārvaldības rīcības kodeksu 

vai pareizas korporatīvās pārvaldības 

principus; 

 g) trešās personas vadības struktūras 

locekļiem, kā noteikts MiFiD II 4. panta 

1. punkta 36. apakšpunktā, ir 

profesionālā kvalifikācija, izglītība, 

zināšanas un pieredze, kas ir atbilstīga 

attiecīgās trešās personas uzdevumam, tai 

ir laba reputācija un tā ir godprātīga; 

 h) trešās personas vadības struktūrā 

ir vismaz viena trešdaļa, bet ne mazāk kā 

divi neatkarīgi locekļi; 

 i) trešā persona veic visus 

nepieciešamos pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka atbilstības 3. un 3.a pantā 

noteiktajiem kritērijiem neietekmē jebkādi 

pašreizēji vai iespējami interešu konflikti 

vai darījumdarbības attiecības, kurās ir 

iesaistīta trešā persona, tās 

mātesuzņēmums, galvenā mātessabiedrība 

vai jebkāda cita saistīta struktūra, tās 

akcionāri vai locekļi, vadītāji, darbinieki 

vai jebkāda cita fiziska persona, kuras 

pakalpojumi ir nodoti trešās personas 

rīcībā vai kurus tā kontrolē; šajā nolūkā 

trešā persona izveido, uztur, ievieš un 

dokumentē efektīvu iekšējās kontroles 

sistēmu, kas reglamentē politikas un 

procedūru īstenošanu nolūkā apzināt un 

novērst iespējamus interešu konfliktus; 

noteikti potenciāli vai pašreizēji interešu 

konflikti tiek nekavējoties novērsti vai 

mazināti un atklāti; trešā persona izveido, 

uztur, ievieš un dokumentē atbilstīgas 

procedūras un procesus, lai nodrošinātu 

3. un 3.a pantā minēto kritēriju 

novērtējuma neatkarīgumu; trešā persona 



 

PE632.153v01-00 158/163 AM\1172566LV.docx 

LV 

regulāri uzrauga un pārskata minēto 

politiku un procedūras, lai izvērtētu to 

efektivitāti un novērtētu, vai tās ir 

jāatjaunina, kā arī 

 j) trešā persona var pierādīt, ka tās 

rīcībā ir atbilstīga metodika, operatīvi 

aizsardzības pasākumi un iekšējie procesi, 

kas ļauj tai novērtēt atbilstību 3. un 

3.a pantā minētajiem kritērijiem. 

 2. Pilnvarota trešā persona vienmēr 

atbilst 1. punktā noteiktajiem atļaujas 

izsniegšanas nosacījumiem. Trešā puse, 

kam izsniegta atļauja saskaņā ar 

1. punktu, nekavējoties informē EVTI par 

jebkādām būtiskām izmaiņām atbilstoši 

šim punktam sniegtajā informācijā vai 

jebkādām citām izmaiņām, par kurām 

pamatoti var uzskatīt, ka tās ietekmēs 

EVTI novērtējumu. 

 3. EVTI no 1. punktā minētās trešās 

personas iekasē maksu, lai segtu 

nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar 

atļaujas pieteikumu novērtēšanu un 

turpmāku atbilstības 1. punktā 

izklāstītajiem atļaujas piešķiršanas 

nosacījumiem uzraudzību. 

 4. Atļauja, kas trešai personai 

izsniegta saskaņā ar šo pantu, ir spēkā 

visā Savienības teritorijā. 

 5. EVTI atsauc atļauju, ja: 

 a) trešā persona nepārprotami 

atsakās no tās; 

 b) trešā persona ir saņēmusi atļauju, 

sniedzot nepatiesas ziņas, vai ar citiem 

nelikumīgiem līdzekļiem, vai 

 c) EVTI uzskata, ka trešā persona 

vairs neatbilst 1. punktā izklāstītajiem 

nosacījumiem. 

 6. EVTI iesniedz regulatīvo tehnisko 

standartu projektu, precizējot informāciju, 

kas jāsniedz, iesniedzot pieteikumu trešās 

personas atļaujai saskaņā ar 1. punktu. 

 Minētos regulatīvo tehnisko standartu 

projektus EVTI iesniedz Komisijai līdz [12 
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mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 

dienas]. 

 7. Komisija pieņem regulu par 

maksām. Minētajā regulā jo īpaši nosaka 

maksu veidu un pozīcijas, par ko pienākas 

maksas, maksu apmēru un veidu, kādā tās 

tiek maksātas. Trešai personai piemērotā 

maksa sedz visas administratīvās izmaksas 

un ir samērīga ar trešās personas 

apgrozījumu. 

 8. Komisija tiek pilnvarota papildināt 

šo regulu, pieņemot šajā punktā minētos 

regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 

ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.līdz 

14. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  385 

Sirpa Pietikäinen 

 

Regulas priekšlikums 

4.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a pants 

 Trešā persona, kas pārbauda ekoloģiski 

ilgtspējīgus ieguldījumus 

 1. EVTI izsniedz atļauju 4. panta 2. 

punkta ba) apakšpunktā minētajai trešai 

personai novērtēt finanšu produktu 

atbilstību 3. pantā minētajiem kritērijiem. 

EVTI izsniedz atļauju, ja ir izpildīti šādi 

nosacījumi: 

 a) trešā persona ir juridiska persona, 

kas veic darījumdarbību Savienībā; 

 b) trešā persona no finanšu tirgus 

dalībniekiem, kuru finanšu produktus 

trešā persona pārbauda, prasa tikai 

nediskriminējošu un uz izmaksām balstītu 

maksu, nedažādojot maksu atkarībā no 

novērtējuma rezultātiem vai saistībā ar 

tiem; cenas un maksa saistībā ar šiem 
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novērtēšanas pakalpojumiem tiek publiski 

izpaustas par katru sniegto pakalpojumu 

atsevišķi, tostarp atlaides un rabati, kā arī 

nosacījumi šo atlaižu saņemšanai; trešā 

persona ļauj potenciālajiem klientiem un 

klientiem piekļūt konkrētiem 

pakalpojumiem atsevišķi; 

 c) trešās personas citu darbību 

veikšana neapdraud tās novērtējuma 

neatkarīgumu vai veselumu; 

 d) trešā persona apliecina pietiekamu 

finansiālu veselību, ko finansē ar pašu 

kapitālu, lai turpinātu sniegt 

pakalpojumus kā funkcionējošs 

uzņēmums bez riska, ka var tikt 

apdraudēts novērtējuma neatkarīgums vai 

veselums; 

 e) trešā persona vai jebkāda saistīta 

vienība, kā minēts 24. Starptautiskā 

grāmatvedības standarta 9. punkta 

b) apakšpunktā ("informācijas atklāšana 

par saistītajām pusēm"), kas pievienots 

pielikumā Komisijas Regulai (EK) 

Nr. 1126/2008 [1], nesniedz jebkāda veida 

konsultatīvus, revīzijas vai līdzvērtīgus 

pakalpojumus finanšu tirgus 

dalībniekam, kas iesaistīts attiecīgā 

finanšu produkta izstrādē, reklamēšanā, 

izplatīšanā vai tirgošanā; 

 f) trešā persona ievēro atzītu 

korporatīvās pārvaldības rīcības kodeksu 

vai pareizas korporatīvās pārvaldības 

principus; 

 g) trešās personas vadības struktūras 

locekļiem, kā noteikts MiFiDII 4. panta 

1. punkta 36. apakšpunktā [2], ir 

profesionālā kvalifikācija, izglītība, 

zināšanas un pieredze, kas ir atbilstīga 

attiecīgās trešās personas uzdevumam, tai 

ir laba reputācija un tā ir godprātīga; 

 h) trešās personas vadības struktūrā 

ir vismaz viena trešdaļa, bet ne mazāk kā 

divi neatkarīgi locekļi; 

 i) trešā persona veic visas 

nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, 

ka atbilstības 3. pantā noteiktajiem 
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ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskās 

darbības kritērijiem neietekmē jebkādi 

pašreizēji vai iespējami interešu konflikti 

vai darījumdarbības attiecības, kurās ir 

iesaistīta trešā persona, tās 

mātesuzņēmums, galvenā mātessabiedrība 

vai jebkāda cita saistīta struktūra, tās 

akcionāri vai locekļi, vadītāji, darbinieki 

vai jebkāda cita fiziska persona, kuras 

pakalpojumi ir nodoti trešās personas 

rīcībā vai kurus tā kontrolē; šajā nolūkā 

trešā persona izveido, uztur, ievieš un 

dokumentē efektīvu iekšējās kontroles 

sistēmu, kas reglamentē politikas un 

procedūru īstenošanu nolūkā apzināt un 

novērst iespējamus interešu konfliktus; 

noteikti potenciāli vai pašreizēji interešu 

konflikti tiek nekavējoties novērsti vai 

mazināti un atklāti; trešā persona izveido, 

uztur, ievieš un dokumentē atbilstīgas 

procedūras un procesus, lai nodrošinātu 

atbilstības ekoloģiski ilgtspējīgu 

saimniecisko darbību kritērijiem 

novērtējuma neatkarīgumu; trešā persona 

regulāri uzrauga un pārskata minēto 

politiku un procedūras, lai izvērtētu to 

efektivitāti un novērtētu, vai tās ir 

jāatjaunina, kā arī 

 j) trešā persona var pierādīt, ka tās 

rīcībā ir atbilstīga metodika, operatīvi 

aizsardzības pasākumi un iekšējie procesi, 

kas ļauj tai novērtēt atbilstību ekoloģiski 

ilgtspējīgu saimniecisko darbību 

kritērijiem. 

 2. Pilnvarota trešā persona vienmēr 

atbilst 1. punktā noteiktajiem atļaujas 

izsniegšanas nosacījumiem. Trešā puse, 

kam izsniegta atļauja saskaņā ar 

1. punktu, nekavējoties informē EVTI par 

jebkādām būtiskām izmaiņām atbilstoši 

šim punktam sniegtajā informācijā vai 

jebkādām citām izmaiņām, par kurām 

pamatoti var uzskatīt, ka tās ietekmēs 

EVTI novērtējumu. 

 3. EVTI no 1. punktā minētās trešās 

personas iekasē maksu, lai segtu 

nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar 

atļaujas pieteikumu novērtēšanu un 
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turpmāku atbilstības 1. punktā 

izklāstītajiem atļaujas piešķiršanas 

nosacījumiem uzraudzību. 

 4. Atļauja, kas trešai personai 

izsniegta saskaņā ar šo pantu, ir spēkā 

visā Savienības teritorijā. 

 5. EVTI atsauc atļauju, ja: 

 a) trešā persona nepārprotami 

atsakās no tās; 

 b) trešā persona ir saņēmusi atļauju, 

sniedzot nepatiesas ziņas, vai ar citiem 

nelikumīgiem līdzekļiem, vai 

 c) EVTI uzskata, ka trešā persona 

vairs neatbilst 1. punktā izklāstītajiem 

nosacījumiem. 

 6. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 

standartu projektu, precizējot informāciju, 

kas jāsniedz, iesniedzot pieteikumu trešās 

personas atļaujai saskaņā ar 1. punktu. 

Minētos regulatīvo tehnisko standartu 

projektus EVTI iesniedz Komisijai līdz [12 

mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 

dienas]. 

 7. Komisija pieņem regulu par 

maksām. Minētajā regulā jo īpaši nosaka 

maksu veidu un pozīcijas, par ko pienākas 

maksas, maksu apmēru un veidu, kādā tās 

tiek maksātas. Trešai personai piemērotā 

maksa sedz visas administratīvās izmaksas 

un ir samērīga ar trešās personas 

apgrozījumu. 

 8. Komisija ir pilnvarota papildināt 

šo regulu, pieņemot šajā punktā minētos 

regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 

ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–

14. pantu [1], Komisijas 2008. gada 3. 

novembra Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar 

ko pieņem vairākus starptautiskos 

grāmatvedības standartus saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 

29.11.2008., 1. lpp.) [2], Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. 

maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu 

instrumentu tirgiem un ar ko groza 
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Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 

2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349.–

496. lpp.). 

Or. en 

 


