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BIJLAGE

Koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve
koolstofbalans
METHODOLOGIE VOOR KOOLSTOFARME BENCHMARKS
1.

De beheerder van een koolstofarme benchmark formaliseert, documenteert en
publiceert elke methodologie die voor de berekening van koolstofarme benchmarks
wordt gebruikt, en geeft daarbij een beschrijving van het volgende:
(a)

de lijst van de onderliggende activa die voor de berekening van de
koolstofarme benchmark worden gebruikt;

(b)

alle criteria en methoden, waaronder de selectie en wegingsfactoren,
maatstaven en indicatoren die in de berekening van de benchmark worden
gebruikt;

(c)

de toegepaste criteria voor het uitsluiten van activa of ondernemingen waaraan
een niveau van koolstofvoetafdruk of een niveau van fossielebrandstofreserves
is verbonden dat onverenigbaar is met het gebruik daarvan in de koolstofarme
benchmark;

(d)

de criteria en de methoden om te bepalen hoe de koolstofarme benchmark
voorziet in de meting van de koolstofvoetafdruk en de koolstofreducties die
aan de onderliggende activa in de indexportefeuille zijn verbonden;

(e)

de tracking error tussen de koolstofarme index en de moederindex;

(f)

de positieve herweging van low-carbonactiva in de koolstofarme benchmark
tegenover de moederindex en toelichting van de redenen waarom deze
herweging noodzakelijk is om de gekozen doelstellingen van de koolstofarme
benchmark in aanmerking te nemen;

(g)

de ratio tussen de marktwaarde van de effecten die in de koolstofarme
benchmark zijn opgenomen, en de marktwaarde van de effecten in de
moederindex;

(h)

het soort en de bron van de inputgegevens die zijn gebruikt voor de selectie van
activa of ondernemingen die in aanmerking komen voor de koolstofarme
benchmark, waaronder:
(i)

emissies uit bronnen waarover de onderneming controle uitoefent;

(ii)

emissies uit het verbruik van aangekochte elektriciteit, stoom of andere
bronnen van energie die stroomopwaarts van de onderneming wordt
opgewekt;

(iii) emissies die het gevolg zijn van de activiteiten van een onderneming
maar die niet rechtstreeks door de onderneming worden gecontroleerd;
(iv) emissies die zouden blijven bestaan indien de producten of diensten van
de onderneming door meer koolstofuitstoot reducerende substituten
zouden worden vervangen (“koolstofreductie”);
(v)
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gedefinieerd in punt 2, a) en b), van Aanbeveling 2013/179/EU van de
Commissie;
(i)

de totale blootstelling inzake koolstofuitstoot van de indexportefeuille en de
geraamde gevolgen voor de beperking van de klimaatverandering van de door
de benchmark nagestreefde low-carbonstrategie;

(j)

de redenen voor het aanhouden van een bijzondere strategie of doelstelling
inzake low-carbonmethodologie en toelichting waarom de methodologie
geschikt is voor de berekening van de low-carbondoelstellingen van de
benchmark;

(k)

de procedure voor interne evaluatie en goedkeuring van een bepaalde
methodologie, evenals de frequentie van deze interne evaluatie.

Methodologie voor benchmarks met een positieve koolstofbalans
2.

De beheerder van een benchmark met een positieve koolstofbalans maakt, naast de
verplichtingen die van toepassing zijn op de beheerder van een koolstofarme
benchmark, de positieve koolstofbalans bekend van alle onderliggende activa die in
de benchmark zijn opgenomen, en specificeert de formule of de berekening die wordt
gebruikt om te bepalen of de koolstofreductie groter is dan de koolstofvoetafdruk van
de beleggingsactiva of van de onderneming (“ratio voor positieve koolstofbalans”).

Wijzigingen in de methodologie
3.

4.
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Beheerders van koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve
koolstofbalans voorzien in procedures om inhoudelijke wijzigingen in hun
methodologie voor te stellen, maken deze bekend aan de gebruikers en geven
toelichting bij de motieven. Deze procedures zijn in overeenstemming met de
hoofddoelstelling dat benchmarkberekeningen doorlopend moeten aansluiten bij de
doelstellingen inzake lage koolstofuitstoot en positieve koolstofbalans. Deze
procedures voorzien in:
(a)

een voorafgaande kennisgeving volgens een duidelijk tijdschema waardoor
gebruikers voldoende mogelijkheden hebben om de gevolgen van deze
voorgestelde wijzigingen te analyseren en te becommentariëren, gelet op de
berekening van de algemene omstandigheden door de beheerders;

(b)

de mogelijkheid voor gebruikers om opmerkingen te maken bij deze
wijzigingen en voor beheerders om op deze opmerkingen te reageren, waarbij
deze opmerkingen na een bepaalde raadplegingsperiode toegankelijk worden
gesteld voor alle marktgebruikers, tenzij de indiener van de opmerkingen om
vertrouwelijkheid heeft verzocht.

Beheerders van koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve
koolstofbalans onderzoeken regelmatig hun methodologieën om ervoor te zorgen dat
deze een betrouwbare afspiegeling vormen van de desbetreffende doelstellingen
inzake lage koolstofuitstoot en positieve koolstofbalans, en voorzien hierbij in een
procedure om rekening te houden met de standpunten van de betrokken gebruikers.
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