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PIELIKUMS

Mazoglekļa etaloni un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloni
MAZOGLEKĻA ETALONU METODOLOĢIJA
1.
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Mazoglekļa etalona administrators noformē, dokumentē un publisko metodoloģiju, ar
ko aprēķina mazoglekļa etalonu, norādot:
(a)

pamatā esošos aktīvus, ko izmanto mazoglekļa etalona aprēķināšanā;

(b)

visus etalona aprēķināšanā izmantotos kritērijus un metodes, tostarp atlases un
svēruma piešķiršanas aspektus, metriku, aizstājējus;

(c)

kritērijus, ko piemēro, lai izslēgtu aktīvus vai uzņēmumus, kuri ir saistīti ar
tādu oglekļa pēdas apmēru vai fosilo rezervju apmēru, ko nevar iekļaut
mazoglekļa etalonā;

(d)

kritērijus un metodes, ar ko mazoglekļa etalons mēra oglekļa pēdu un oglekļa
ietaupījumus, kas ir saistīti ar indeksa portfeļa pamatā esošajiem aktīviem;

(e)

izsekošanas kļūdu starp mazoglekļa etalonu un “mātes” indeksu;

(f)

mazoglekļa etalonā iekļauto mazoglekļa aktīvu svēruma labvēlīgu pārvērtēšanu
salīdzinājumā ar “mātes” indeksu un paskaidrojumu par to, kāpēc pārvērtēšana
ir vajadzīga, lai atainotu izvēlētos mazoglekļa etalona mērķus;

(g)

attiecību starp mazoglekļa etalonā iekļauto vērtspapīru tirgus vērtību un
“mātes” indeksā iekļauto vērtspapīru tirgus vērtību;

(h)

iekļaušanai mazoglekļa etalonā atbilstīgu aktīvu vai uzņēmumu atlasē
izmantoto ievaddatu veidu un avotu, tostarp:
i)

uzņēmuma kontrolētu avotu emisijas;

ii)

emisijas, ko rada iegādātas elektroenerģijas, tvaika vai citu enerģijas
avotu, kas saražoti uzņēmuma augšposmā, patēriņš;

iii)

emisijas, kas izriet no uzņēmuma darbībām, kuras nav tā tiešā kontrolē;

iv)

emisijas, kas turpinātu pastāvēt, ja uzņēmuma produktus vai
pakalpojumus aizstātu ar aizvietotājiem, kuri rada vairāk oglekļa
(“emisiju ietaupījumi”);

v)

vai ievaddatos tiek izmantotas produkta vides pēdas un organizācijas
vides pēdas metodes, kas paredzētas Komisijas Ieteikuma 2013/179/ES
2. punkta a) un b) apakšpunktā;

(i)

kopējo oglekļa pēdas ietekmi uz indeksa portfeli un ar etalonu īstenotās
mazoglekļa stratēģijas aplēsto ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu;

(j)

pamatojumu konkrētas mazoglekļa metodoloģijas stratēģijas vai mērķa
pieņemšanai un paskaidrojumu par to, kāpēc metodoloģija ir piemērota etalona
mazoglekļa mērķu aprēķināšanai;

(k)

attiecīgās metodoloģijas iekšējās pārbaudes un apstiprināšanas procedūru, kā
arī šādu iekšējo pārbaužu biežumu.
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Labvēlīgas oglekļa ietekmes etalonu metodoloģija
2.

Labvēlīgas oglekļa ietekmes etalona administrators papildus mazoglekļa etalona
administratoram piemērotajiem pienākumiem atklāj katra etalona pamatā esošā
aktīva labvēlīgo oglekļa ietekmi un norāda formulu vai aprēķinu, kas tika izmantots,
lai noteiktu, vai emisiju ietaupījums pārsniedz ieguldījumu aktīva vai uzņēmuma
oglekļa pēdu (“labvēlīgas oglekļa ietekmes attiecība”).

Metodoloģijas izmaiņas
3.

4.
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Mazoglekļa etalonu un labvēlīgas oglekļa ietekmes etalonu administratori pieņem un
dara lietotājiem zināmas procedūras, ar ko veic jebkādas ierosinātās būtiskās
izmaiņas metodoloģijā, un to pamatojumu. Šīs procedūras atbilst vispārējam mērķim,
proti, pastāvīgi ņemt vērā mazoglekļa vai labvēlīgas oglekļa ietekmes mērķus etalonu
aprēķinos. Šajās procedūrās:
(a)

tiek sniegts iepriekšējs un savlaicīgs paziņojums, lai lietotāji varētu pietiekami
izanalizēt un izteikties par šādu ierosināto izmaiņu ietekmi, ņemot vērā
administratoru veikto vispārējo apstākļu aprēķinu;

(b)

ir paredzēta lietotāju iespēja izteikties par šīm izmaiņām un administratoru
iespēja uz šīm piezīmēm atbildēt, un attiecīgās piezīmes ir pieejamas visiem
tirgus lietotājiem pēc jebkāda noteikta apspriešanās perioda, izņemot, ja
piezīmes izteikusī persona ir pieprasījusi konfidencialitāti.

Mazoglekļa etalonu un labvēlīgas oglekļa ietekmes etalonu administratori regulāri
pārbauda savu metodoloģiju, lai pārliecinātos, ka tā uzticami ataino attiecīgo
mazoglekļa vai labvēlīgas oglekļa ietekmes etalonu mērķus, un ir ieviesuši procesu,
lai tiktu ņemti vērā attiecīgo lietotāju viedokļi.
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