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Kas ir ES Taksonomija?

▪ Vienota sistēma, lai klasificētu saimnieciskās darbības veidu ilgtspēju,

pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem;

▪ Instruments informācijas atklāšanai par uzņēmuma veiktajām aktivitātēm,

kas atbilst vides mērķiem;

▪ Tā var tikt izmantota klimata un vides pārejas plānošanā vai «zaļu» finanšu

produktu veidošanā;

▪ Taksonomija NAV atļauto vai aizliegto aktivitāšu saraksts;

▪ Taksonomiju plānots regulāri pilnveidot atbilstoši jaunākajām atziņām
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ES Taksonomijas mērķis ir ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšana, 
lai palīdzētu sasniegt Eiropas Zaļā kursa mērķus un līdz 2050. 
gadam padarītu Eiropu klimatneitrālu



Seši vides 
mērķi

Bioloģiskās 
daudzveidības 
un ekosistēmu 
aizsardzība un 
atjaunošana

Klimata 
pārmaiņu 

mazināšana

Pielāgošanās 
klimata 

pārmaiņām

Ilgtspējīga 
ūdens un jūras 

resursu 
izmantošana 

un aizsardzība

Pāreja uz 
aprites 

ekonomiku

Piesārņojuma 
novēršana un 

kontrole
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Ietverti Eiropas Komisijas 

jūnijā pieņemtajā 

deleģētajā aktā, kas 

šobrīd ir ES 

Padomes un

Parlamenta 

vērtēšanas

procesā

Deleģēto aktu par 

pārējiem mērķiem 

plānots pieņemt 

2022.gadā



Četri nosacījumi, kuriem jāatbilst, lai 
darbību varētu atzīt par ilgtspējīgu 
vides jomā
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Darbība atbilst noteiktai 
sektora kategorijai 
vienam no vides 

mērķiem

Būtiski veicina vismaz 
viena no sešiem vides 
mērķiem sasniegšanu

Nerada būtisku 
kaitējumu pārējiem 

pieciem vides mērķiem 

Tiek veikta, ievērojot 
minimālos sociālos 

aizsardzības pasākumus



Taksonomijas loma ilgtspējīgu 
finanšu jomā
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Finanšu iestādes 
Lielie un publiski 

kotētie uzņēmumi Mazie un vidējie uzņēmumi

Investori

Jāatklāj kāda daļa 

no darbības atbilst 

taksonomijas

kritērijiem

Obligāta 

taksonomijas

piemērošana

Ieguldījumi, kas 

atbilst taksonomijas

definīcijai

Uzņēmumu 
ilgtspējas 

informācijas 
atklāšanas 

direktīva (CSRD)

Ilgtspējīgu finanšu 
informācijas atklāšanas 

regula (SFRD) 

Darbības atbilstība 

taksonomijai var uzlabot 

pieeju finansējumam

Vēlas pārliecību, ka veiktie 

ieguldījumi veicina ilgtspēju

Prudenciālās

prasības 

attiecībā uz 

ESG riskiem



Taksonomijas piemērošanas 
indikatīvais laika grafiks

6

2023 2025
20242022

Stājas spēkā 

pirmais 

deleģētais akts 

Finanšu 

iestādes sāk 

atklāt 

informāciju 

par ilgtspēju 

MVU 

informācijas 

par 

taksonomiju

brīvprātīga 

atklāšana 

Finanšu iestādes 

sāk ziņot par to 

investīciju 

portfeļu atbilstību 

taksonomijai

Plānots, ka 

sāksies spēkā 

pārējie 

deleģētie akti

Sākas ziņošanas 

cikls saskaņā ar  

Uzņēmumu 

ilgtspējas 

informācijas 

atklāšanas direktīvu



PALDIES!


