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Atruna. Šajā dokumentā ietvertā informācija nav nekāda veida konsultācija par investīcijām, un Climate Bonds
Initiative nav investīciju konsultants. Visas atsauces uz finanšu organizāciju, parāda instrumentu vai investīciju
produktu ir paredzētas tikai informatīviem mērķiem. Saites uz ārējām tīmekļa vietnēm ir paredzētas tikai
informatīviem mērķiem. Climate Bonds Initiative neuzņemas nekādu atbildību par saturu ārējās tīmekļa vietnēs.
Climate Bonds Initiative neapstiprina, neiesaka parāda instrumentus vai investīciju produktus, nesniedz konsultācijas
par to finansiālajiem ieguvumiem vai citas konsultācijas, un šajā dokumentā izklāstītā informācija nav jāuzskata par
konsultāciju, kā arī uz šajā dokumentā ietverto informāciju nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumu par investīciju
veikšanu.
Sertifikācija saskaņā ar Klimata obligāciju standartu atspoguļo attiecīgā parāda instrumenta tikai ar klimatu saistītos
ieņēmumu lietošanas aspektus. Tā neatspoguļo ne attiecīgā parāda instrumenta kredītspēju, ne tā atbilstību valstu vai
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starptautiskajiem tiesību aktiem.
Lēmumu par jebkāda veida investīcijām pieņemat tikai jūs. Climate Bonds Initiative neuzņemas nekādu atbildību ne par
investīciju, ko veic persona vai organizācija, ne investīciju, ko personas vai organizācijas vārdā veikušas trešās puses,
pilnībā vai daļēji pamatojoties uz jebkādu šajā dokumentā ietverto informāciju vai jebkuru citu Climate Bonds Initiative
publisku informāciju.
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Iepazīšanās ar Klimata obligāciju
standartu un Sertifikācijas sistēmu
Climate Bonds Initiative ir starptautiska ar investīcijām saistīta bezpeļņas organizācija.
Tā ir dibināta 2010. gadā, lai veicinātu liela mēroga investīcijas, kas nodrošinās zemas
oglekļa emisijas un pret klimata pārmaiņām noturīgu pasaules ekonomiku. Climate
Bonds mērķis ir mobilizēt investorus, nozari un valdību, lai veicinātu zaļo investīciju
uzsākšanu tādā ātrumā un apjomā, kāds ir nepieciešams, lai nepieļautu bīstamas
klimata pārmaiņas un sasniegtu Parīzes klimata nolīgumā izvirzītos mērķus.
Iniciatīvas svarīgākais komponents ir Klimata obligāciju standarts un Sertifikācijas sistēma
“Sertifikācijas sistēma”. Sertifikācijas sistēma sniedz iespēju investoriem, valdībām
un citām ieinteresētām personām identificēt investīcijas, kas veicina pret klimata
pārmaiņām noturīgus risinājumus ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, un
noteikt to prioritāti, kā arī nepieļaut “zaļmaldināšanu”.

<
2C

Klimata obligāciju standarta un Sertifikācijas sistēmas mērķis ir zaļo obligāciju tirgū
nodrošināt uzticēšanos un pārliecību, kas ir vajadzīgas, lai sasniegtu atbilstošu
izmantošanas mērogu. Nolūkā sasniegt starptautiskos mērķus klimata jomā kritiski
svarīga ir vispārējā parāda kapitāla tirgus aktivizēšana, lai finansētu un refinansētu ar
klimatu saistītus projektus un aktīvus. Zaļo obligāciju un zaļo aizdevumu strikta
marķēšana ir svarīga prasība dalībai vispārējā tirgū.
Zaļo finanšu tirgus turpina augt, taču turpmākā izaugsme ir atkarīga no zaļās zīmes
vērtības saglabāšanas. Zaļās zīmes pamatā ir uzticība un pārliecība, ka līdzekļu
izlietojums tiks novirzīts projektiem un līdzekļiem, kas atbilst Parīzes klimata nolīguma
prasībām. Tomēr investoru spēja novērtēt ekoloģiskos rādītājus ir ierobežota, jo īpaši
ātro obligāciju/aizdevumu tirgū.
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Zinātniskā sistēma palīdz definēt projektus un aktīvus, kas atbilst Parīzes klimata
nolīguma mērķu sasniegšanai un tādējādi ir piemēroti atzīšanai par Sertificētu klimata
obligāciju, Sertificētu klimata aizdevumu vai Sertificētu klimata parāda instrumentu.
Sertifikācijas sistēma ietver stingru pieeju attiecībā uz pārraudzību, ziņošanu un
atbilstības nodrošināšanu Klimata obligāciju standartam.
Starptautiskā Klimata obligāciju standarta padome, kurā ietilpst lieli institucionālie
investori un vadošās vides NVO, pastāvīgi pārrauga Klimata obligāciju standartu,
Apstiprinātos verificētājus, Sertifikācijas sistēmu, kā arī lēmumus par Sertificēšanu.
Ikdienas darbības un lēmumu pieņemšana ir deleģēta Klimata obligāciju standarta
sekretariātam.
Sertifikācija saskaņā ar Klimata obligāciju standartu attiecas tikai uz obligācijas,
aizdevuma vai cita parāda instrumenta klimata aspektiem un neattiecas uz citiem
investīciju lēmumu pieņemšanas aspektiem, piemēram, atbilstību valsts vai
starptautiskajiem tiesību aktiem un/vai noteikumiem, plašākiem vides, sociālajiem un
pārvaldības aspektiem vai kredītspēju.
Klimata obligāciju sertifikācijas zīme “Sertifikācijas zīme” tiek izmantota Sertificētu
klimata obligāciju, Sertificētu klimata aizdevumu un Sertificētu klimata parāda
instrumentu apzīmēšanai.
Lai izveidotu stabilu, elastīgu un efektīvu sertifikācijas sistēmu, Klimata obligāciju
standarta un Sertifikācijas sistēmas pamatā ir plaši Zaļo obligāciju principos 2
ietvertie integritātes principi. Galvenās pazīmes:
atbilstība Zaļo obligāciju principiem, Zaļo
•Pilnīga
aizdevumu principiem, ierosinātajam ES Zaļo
3

obligāciju standartam, Dienvidaustrumāzijas
valstu asociācijas zaļo obligāciju standartiem,4
Japānas zaļo obligāciju vadlīnijām5 un Indijas
informācijas izpaušanas un uzskaites prasībām
zaļajām obligācijām6

obligātās prasības attiecībā uz
•Skaidras
ieņēmumu izmantošanu, projektu un

resursu atlasi, ieņēmumu pārvaldību un
ziņošanu

kritēriji, lai noteiktu projektu un aktīvu
•Nozaru
oglekļa emisiju un noturības pret klimata
pārmaiņām rādītājus

sistēma, ko veido neatkarīgi
•Uzticama
verificētāji un konsekventas procedūras

• Sertifikācija, ko piešķīrusi Klimata obligāciju standarta padome
tiek apstiprināta pēc obligācijas vai aizdevuma emisijas, nosakot
•Sertifikācija
obligātas neatkarīgas verifikācijas un ikgadēju ziņojumu iesniegšanu
investīcijas termiņa laikā

Investoriem sertifikācija ir pārbaudes instruments, kas obligācijas vai aizdevumus
attiecīgi marķē kā Sertificētas klimata obligācijas, Sertificētus klimata aizdevumus vai
Sertificētus klimata parādu instrumentus. Tā samazina slogu investoriem, jo viņiem nav
jāpieņem subjektīvi lēmumi uzticamības pārbaudē par viņu investīciju nekaitīgumu
videi, kas marķētas kā zaļās investīcijas.
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Emitentiem sertifikācija ir brīvprātīga iniciatīva, kas sniedz iespēju skaidri parādīt tirgū, ka
viņu obligācijas vai aizdevumi atbilst zinātnē balstītiem standartiem par klimata
integritāti un paraugprakses standartiem par ieņēmumu pārvaldību un pārredzamību.
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Galvenie komponenti
Klimata obligāciju standartu un Sertifikācijas sistēmu veido galvenais dokuments —
Klimata obligāciju standarts, versija 3.0 (šis dokuments), Klimata obligāciju
taksonomija, Nozaru atbilstības kritēriji, vadlīniju materiāli un sertifikācijas
dokumenti.
Klimata obligāciju taksonomija7 ir augsta līmeņa ceļvedis attiecīgajām nozarēm.
Tā ir pamats Climate Bonds zaļo obligāciju datu bāzes metodoloģijai, ko izmanto
Climate Bonds, lai novērtētu visu (sertificēto vai nesertificēto) zaļo obligāciju
atbilstību un
iekļautu tās datu bāzē, kuru pēc tam izmanto indeksu sniedzēji, analītiķi un citi tirgus
dalībnieki.
Nozaru atbilstības kritēriji ir zinātniski pamatoti, tie sniedz detalizētas definīcijas
konkrētu projektu un aktīvu atbilstības novērtēšanai. Kritēriji nodrošina, ka projekti
un aktīvi atbilst Parīzes klimata nolīguma mērķiem un straujai pārejai uz tādu nākotni,
kas ir noturīga pret klimata pārmaiņām un rada maz oglekļa emisiju.
Tehniskās darba grupas un nozaru darba grupas nodrošina speciālās zināšanas
nozaru atbilstības kritēriju izstrādei. Klimata obligāciju standarta padome nodrošina
standarta un sertifikācijas procesa pārvaldību un uzraudzību.
Apstiprinātie verificētāji sniedz neatkarīgu apliecinājumu, ka emitenti un to sertificētās
obligācijas vai aizdevumi atbilst standarta prasībām.
Regulāri ziņojumi
Visiem emitentiem katru gadu ir jāsniedz ziņojums par obligācijas, aizdevuma vai cita
parāda instrumenta sertifikācijas uzturēšanu. Ziņojuma veids ir atkarīgs no projektiem
un aktīviem, par kuriem tiek sniegts ziņojums, kā arī emitenta izvēles.
Ziņojumi par sertifikācijas uzturēšanu tiek iedalīti trīs grupās: Piešķiršanas ziņojumi,
Atbilstības ziņojumi un Ietekmes ziņojumi.
• Piešķiršanas ziņojumos tiek apstiprināta obligāciju ieņēmumu sadale atbilstīgajiem
projektiem un aktīviem. Šie ziņojumi ir jāsniedz obligāti par visiem sertificētajiem
parāda instrumentiem.
• Atbilstības ziņojumos tiek apstiprināti projektu un aktīvu raksturlielumi vai
veiktspēja, lai pierādītu to atbilstību taksonomijas un attiecīgajiem nozaru
atbilstības kritērijiem. Šie ziņojumi ir jāsniedz obligāti par visiem sertificētajiem
parāda instrumentiem.
• Ietekmes ziņojumi ir informācijas atklāšana par metriku vai rādītājiem, kas atspoguļo
atbilstīgo projektu un aktīvu paredzamo vai faktisko ietekmi; tie nav obligāti, taču
tiek atbalstīti visiem sertificētajiem parāda instrumentiem.
• Visu trīs veidu ziņojumus var iekļaut vienā atjaunināmā ziņojumā, kas ir jāsniedz
katru gadu līdz obligācijas, aizņēmuma vai cita parāda instrumenta atmaksāšanai.
Jāuzsver, ka saskaņošana ar nozaru atbilstības kritērijiem jau nodrošina investoriem
pārliecību, ka investīcija atbilst Parīzes klimata nolīguma mērķiem. Ņemot vērā šo
standarta iezīmi, detalizēti un kvantitatīvi ziņojumi par ietekmi nav tik ļoti
nepieciešami, un bieži vien tie nav vajadzīgi vispār. Konkrēti ieteikumi par ietekmes
ziņojumiem ir sniegti dokumentā par ietekmes ziņojumu sagatavošanu, ko izstrādāja
zaļo obligāciju principu darba grupa; tas ir pieejams zaļo obligāciju principu tīmekļa
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vietnē.8
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Sertifikācijas pamatprincipi
Klimata obligāciju standarta prasības iedalās atbilstoši diviem obligācijas emisijas vai
aizdevuma vai cita parāda instrumenta darījuma noslēgšanas posmiem:
1. Pirmsemisijas prasības — attiecas uz emitentiem, kuri vēlas veikt sertifikāciju
pirms emisijas.
2. Pēcemisijas prasības — attiecas uz emitentiem, kuri vēlas regulāru sertifikāciju
pēc emisijas.
Sertifikācija ir pieejama arī obligācijām, kas ir emitētas, un aizdevumiem vai citiem
parāda instrumentiem, par kuriem ir noslēgti darījumi. Šajos gadījumos emitentiem ir
jāizpilda tikai standartā noteiktās prasības pēc emisijas. Emitenti var pieteikties
sertificēšanai jebkurā laikā, kamēr parāda instruments nav atmaksāts.
Emitentiem, kas bieži slēdz sertificētus darījumus, ir pieejama programmatiska
sertifikācija. Šī opcija piedāvā daudzveidīgākas iespējas un samazina verifikācijas slogu
emitentiem, kuriem ir liela apjoma vai ilgtermiņa zaļo obligāciju vai ilgtspējas finanšu
programmas.
Sertifikācijas procesā ir obligāta apstiprināta verificētāja veikta verifikācija. Regulārā sertifikācija
ietver prasību katru gadu sagatavot publiskojamu ziņojumu.
Klimata obligāciju standarts ir klimata izmaiņu standarts. Tas ir autoritatīvs standarts,
kas atvieglo lēmumu pieņemšanu un pievērš uzmanību ticamiem klimata pārmaiņu
risinājumiem parāda kapitāla tirgos.
Resursi standarta lietotājam
Visi ar standarta lietošanu saistītie norādītie resursu dokumenti ir pieejami tīmekļa
vietnē: https://www.climatebonds.net/certification/resources
Climate Bonds Initiative tīmekļa vietne:
https://www.climatebonds.net Saziņa ar sertifikācijas grupu:
certification@climatebonds.net

1. Parīzes klimata nolīgums ir starptautisks nolīgums saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām, tas stājās spēkā 2016. gada
novembrī un sāks darboties 2020. gadā. Nolīguma mērķi ir, piemēram: “ a) ierobežot globālo vidējās temperatūras pieaugumu krietni zem 2 °C atzīmes salīdzinājumā ar
pirmsindustriālā laikmeta līmeni; b) vairot spējas pielāgoties klimata pārmaiņu nelabvēlīgajai ietekmei; c) pieskaņot finanšu plūsmas izvirzītajam kursam uz mazākām
siltumnīcefekta gāzu emisijām un klimatnoturīgu attīstību.”
2. Zaļo obligāciju principi ir brīvprātīgas procesa pamatnostādnes, kas paredzētas plašai lietošanai tirgū un iesaka pārredzamību un informācijas sniegšanu, kā arī veicina zaļo
obligāciju tirgus attīstības integritāti. Zaļo obligāciju principu jaunākais izdevums ir pieejams Starptautiskās kapitāla tirgus asociācijas tīmekļa vietnē
(www.icmagroup.org/greenbonds).
3. Publicēja Aizdevumu tirgus asociācija (www.lma.eu.com)
4. Izstrādāja Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas kapitāla tirgu forums (www.theacmf.org)

6

Klimata obligāciju standarts, versija
3.0

5. Publicēja Japānas Vides ministrija; pieejams šeit: http://www.env.go.jp/en/policy/economy/gb/guidelines.html
6. Publicēja Indijas Vērtspapīru un biržu padome (www.sebi.gov.in); pieejams šeit: https://www.sebi.gov.in/sebi_data/meetingfiles/1453349548574-a.pdf
7. https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy
8. https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/impact-reporting/
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Zaļās obligācijas
mērķiem

Tilts uz ilgtspējīgas attīstības

Pielāgošanās
klimata
pārmaiņām

Klimata pārmaiņu
mazināšana un
pielāgošanās nodrošina
ANO ilgtspējīgas attīstības
mērķu sasniegšanu
Visu mērķu pamatā ir
sasniedzamo kritēriju
kopa — daži no tiem ir
finansiāli, bet daži — uz
rezultātu orientēti
atbilstoši programmai
2030. gadam.

Klimata
pārmaiņu
mazināšana

Zaļās
investīcijas
Veicot zaļo obligāciju
investīciju analīzi, klimata
obligāciju iniciatīva
identificēja sešus no
septiņpadsmit ilgtspējīgas
attīstības mērķiem; to vidū ir
zaļo investīciju pieaugums un
zaļo obligāciju tirgus
izaugsme, kas nodrošina
tiešus ieguvumus, jo īpaši
jaunietekmes ekonomikās.
Seši ilgtspējīgas attīstības mērķi,
kuru izpildi zaļās obligācijas
veicina visvairāk. 6, 7, 9, 11, 13
un 15.
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ZAĻĀS
OBLIGĀ
CIJAS
Zaļo
obligāciju
tirgus
izaugsme

Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kuru izpildi zaļās obligācijas veicina visvairāk.
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Definīcijas
D1. Obligācijas, aizdevumi un citi parāda instrumenti
D1.1. Zaļā obligācija, Zaļais aizdevums vai Zaļais parāda instruments. Obligācija,
aizdevums vai cits parāda instruments, kura ieņēmumi tiks lietoti tikai daļējai vai
pilnīgai jaunu un/vai esošu atbilstīgo zaļo projektu finansēšanai vai refinansēšanai un
kurš ir saskaņots ar Zaļo obligāciju principu vai Zaļo aizdevumu principu četriem
pamatelementiem.
Zaļā obligācija, Zaļais aizdevums vai Zaļais parāda instruments nav uzskatāms par
atvietojamu vai savstarpēji aizstājamu ar obligācijām, aizdevumiem vai citiem parāda
instrumentiem, kas nav saskaņoti ar šiem četriem pamatelementiem.
D1.2. Sertificēta klimata obligācija, Sertificēts klimata aizdevums vai Sertificēts
klimata parāda instruments. Zaļā obligācija, zaļais aizdevums vai cits zaļais parāda
instruments, ko sertificējusi Klimata obligāciju standarta padome kā atbilstošu
Klimata obligāciju standarta prasībām.
Šajā standartā termins “Obligācija” tiek lietots, lai apzīmētu parāda instrumentu, kura
sertificēšana tiek izskatīta (neatkarīgi no tā, vai tas ir strukturēts kā obligācija,
aizdevums vai kāda cita veida parāda instruments). Sīkāka informācija par obligāciju,
aizdevumu un citu parāda instrumentu veidiem, kurus var sertificēt saskaņā ar
Klimata obligāciju standartu, ir sniegta 1. pielikumā.
D2. Standarts, sertifikācija un struktūras
D2.1. Klimata obligāciju standarts. Klimata obligāciju sertifikācijas prasības un
atbilstības kritēriji, pamatojoties uz pašreizējo versiju, kas publicēta Climate Bonds
Initiative resursu tīmekļa vietnē.
D2.2. Klimata obligāciju standarta padome. Neatkarīgu locekļu padome, kas
apstiprina standartu, nozaru atbilstības kritērijus un verificētājus un izskata
pieteikumus sertifikācijai saskaņā ar Klimata obligāciju standartu.
Piezīme. Klimata obligāciju standarta padome ir izveidota, iecelta un tiek
atbalstīta saskaņā ar pārvaldības pasākumiem un procesiem, kas publicēti
Climate Bonds Initiative tīmekļa vietnē.
D2.3. Klimata obligāciju standarta sekretariāts. Pārvalda ikdienas mijiedarbību ar
emitentiem, verificētājiem un citām ieinteresētajām personām.
Piezīme. Klimata obligāciju standarta sekretariāta kontaktinformācija irpieejama
Climate Bonds Initiative tīmekļa vietnē. Pieprasījumus var sūtīt pa e-pastu uz
adresi certification@ climatebonds.net.
D2.4. Sertifikācija saskaņā ar Klimata obligāciju standartu. Sniedz iespēju emitentam
izmantot Sertifikācijas zīmi saistībā ar obligāciju, aizdevumu vai citu parāda
instrumentu. Sertifikācija tiek nodrošināta tad, kad Klimata obligāciju standarta
padome ir pārliecinājusies, ka obligācija, aizdevums vai
cits parāda instruments atbilst Klimata obligāciju standarta attiecīgajām prasībām.
D2.5. Sertifikācijas zīme. Sertifikācijas logotips, kas apzīmē Sertificētu klimata
obligāciju, Sertificētu klimata aizdevumu vai Sertificētu klimata parāda
instrumentu, ko emitenti var izmantot, kad Klimata obligāciju standarta padome
ir veikusi to sertificēšanu. Emitents izmanto logotipu atbilstoši Sertifikācijas
līguma noteikumiem un nosacījumiem.
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D3. Emitenti, projekti un aktīvi
D3.1. Emitents. Organizācija, kas emitē obligāciju vai citu parāda instrumentu,
aizņēmējs un citi parādnieki, kas saņem aizdevumu vai citu parāda instrumentu, vai
finanšu iestāde, kas saņem noteiktos noguldījumus. Dažos gadījumos, jo īpaši
attiecībā uz mazāku aizdevumu portfeļiem, emitenta pienākumus attiecībā uz
atbilstību prasībām par Zaļo obligāciju satvara izveidi, atlases kritēriju noteikšanu,
pirmsemisijas dokumentāciju un atjaunināšanas ziņojumiem var uzņemties aizdevējs.
D3.2. Emisija. Obligācijas emisijas datums vai aizdevuma vai cita parāda instrumenta darījuma
noslēgšanas datums.
D3.3. Atbilstīgie projekti un aktīvi. Šādas projektu un aktīvu daļas vai apkopojumi:
D3.3.1. Emitentam piederoši fiziski aktīvi vai projekti.
D3.3.2. Parāda vai citi finansēšanas pasākumi, ko nodrošina emitents projektu vai
fizisko aktīvu finansēšanai.
D3.3.3. Ar projektiem un fiziskajiem aktīviem saistīti un tos atbalstoši izdevumi, ja
projekti vai fiziskie aktīvi atbilst attiecīgajiem nozaru atbilstības kritērijiem, kas
norādīti Klimata obligāciju standarta C daļā.
D3.3.4. Fiziskie aktīvi vai projekti ietver tālāk norādīto:
D3.3.4.1. Fiziskie aktīvi: esošais un operatīvais aprīkojums, iekārtas,
infrastruktūra, ēkas vai zeme.
D3.3.4.2. Projekti: aprīkojums, iekārtas, infrastruktūra un/vai ēkas
būvniecībā, pārbūvē (modernizācijā, paplašināšanā) un līdzīgā aktīvu
vērtības radīšanas vai palielināšanas darbībā.
D3.3.5. Projektu vai fizisko aktīvu finansēšanai paredzētie parādi vai citi
finansēšanas pasākumi ietver tālāk norādīto:
D3.3.5.1. Kapitāla izdevumi, kas veikti, lai palielinātu fizisko aktīvu vai projektu
vērtību un/vai kalpošanas laiku.
D3.3.5.2. Iegādes izmaksas/pirkuma cena par juridisku personu
(uzņēmumu, tā daļu vai tamlīdzīgi), kurai pieder fiziskie aktīvi vai projekti,
vai iegādes izmaksas/pirkuma cenas daļa, kas
aptuveni atbilst fizisko aktīvu vai projektu uzņēmumu tirgus vērtībai.
D3.3.5.3. Nomas darījumi, kuru rezultātā tiek iegūtas aktīvu lietošanas tiesības
un pienākumi9, un ilgtermiņa zemes, ēku un infrastruktūras noma.
D3.3.5.4. Aizdevumi un hipotēkas.
D3.3.5.5. Subsīdijas, nodokļi un citi pasākumi, kredītu shēmas un dotācijas,
kā arī citi līdzīgi pasākumi, ko nodrošina valsts iestādes vai aģentūras, tostarp
vietējās pašvaldības un valstu valdības.
D3.3.6. Saistītie un atbalstošie izdevumi ietver tālāk norādīto:
D3.3.6.1. Attiecīgie uzstādīšanas un kārtējās apkopes izdevumi un
uzlabojumi, kas veikti, lai nodrošinātu aktīva vērtību un/vai tā kalpošanu.
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D3.3.6.2. Attiecīgās veiktspējas pārraudzības izmaksas attiecībā uz klimata datu
(piemēram, siltumnīcefekta gāzu emisiju) izsekošanu un klimata informācijas
pakalpojumiem (piemēram, satelītu pārraudzību un emisiju testēšanu).
D3.3.6.3. Attiecīgās pētniecības un attīstības, apmācības un programmu
ieviešanas izmaksas un izdevumi, ja ir definējams nākotnes aktīvs, produkts un/vai
process, ko var saistīt ar klimata ieguvumiem atbilstoši attiecīgo nozaru
kritērijiem.
D3.4. Nominētie projekti un aktīvi. Atbilstīgie projekti un aktīvi, kas saistīti ar
obligāciju, aizdevumu vai citu parāda instrumentu. Šie projekti vai fiziskie aktīvi var
pastāvēt, tikt būvēti vai būt vēl attīstāmi.
D3.5. Neto ieņēmumi. Summa, kas vienāda ar obligāciju, aizdevumu vai citu parāda
instrumentu bruto ieņēmumiem, atskaitot emisijas izmaksas.
D3.6. Tirgus vērtība. Cena, par kādu varētu notikt darījums starp ieinteresētu pircēju
un ieinteresētu pārdevēju, ja neviens no viņiem nav spiests pirkt vai pārdot aktīvu un
abiem ir atbilstošas zināšanas par attiecīgajiem faktiem. Šo terminu parasti nosaka
saskaņā ar vispārpieņemto praksi attiecīgajā jurisdikcijā. Dažkārt to sauc par patieso
tirgus vērtību, tirgus vērtību vai patieso vērtību atkarībā no konteksta.
D4. Emitenta dokumentācija
D4.1. Zaļo obligāciju satvars. Emitenta sniegtā informācija, kurā izklāstīts, kā
emitents izpildīs Klimata obligāciju standarta prasības attiecīgajai obligācijai,
aizdevumam vai parāda instrumentam, vai obligācijas, aizdevuma vai citu
parāda instrumentu programmai. Bieži vien šo informāciju norāda, izmantojot Zaļo
obligāciju principu piecus pamatelementus (ieņēmumu lietojums, projektu un aktīvu
atlase, ieņēmumu pārvaldība, ziņojumi un ārējā pārskatīšana). Zaļo obligāciju satvara
saturs ir sīkāk definēts 4.1. punktā.
1. piezīme. Zaļo obligāciju satvars ir svarīga sertifikācijas procesa daļa. Satvars ir
verificētāja pirmā atsauce verifikācijas procesa laikā, un tas ir jāiesniedz Klimata
obligāciju standarta padomei kā viens no sertifikācijas dokumentiem. Sīkāku
informāciju par to, kā Zaļo obligāciju satvara dokuments tiek izmantots sertifikācijas
procesā, skatiet Klimata obligāciju standarta D daļā.
2. piezīme. Emitentiem ir jāatklāj informācija par saviem Zaļo obligāciju satvariem vai
atbilstoši kopsavilkumi tirgus dalībniekiem. Tas atbilst tirgus paraugpraksei un ļauj
novērtēt Sertificētās obligācijas arī saskaņā ar galvenajiem tirgus indeksiem, zaļo
obligāciju fondiem un reģionālajiem standartiem, piemēram, saskaņā ar ierosināto
ES zaļo obligāciju standartu.
3. piezīme. Zaļo obligāciju satvara piemēri ir pieejami Climate Bonds Initiative
tīmekļa vietnē.
D4.2. Informācijas sniegšanas dokumentācija. Dokumentācija, kas ir saistīta ar
obligāciju, aizdevumu vai citu parāda instrumentu emisiju, kas ir sagatavota pirms
obligāciju emisijas, aizdevumu vai citu parāda instrumentu darījuma noslēgšanas un kas
ir pieejama potenciālajiem investoriem.
Obligāciju emisijas dokumenti ietver juridisku dokumentāciju, piemēram, prospektus vai
galīgos noteikumus.
Piezīme. Šo dokumentāciju parasti pieprasa attiecīgā finanšu regulatīvā iestāde tajā
jurisdikcijā, kur tiek piedāvāta obligācija, aizdevums vai cits parāda instruments, un tā
var ietvert tādus dokumentus kā prospekts, darbības nosacījumi, piedāvājums, līguma
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noteikumi, oficiāls paziņojums par obligācijām vai juridiska dokumentācija. Dažās
jurisdikcijās tas ietver arī darījuma mārketinga materiālus.
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D4.3. Atjaunināms ziņojums. Emitenta sagatavots dokuments, kas apstiprina
emitenta un attiecīgās obligācijas, aizdevuma vai cita parāda instrumenta vai
obligāciju, aizdevumu vai citu parāda instrumentu programmas atbilstību Klimata
obligāciju standarta pēcemisijas prasībām minētajiem instrumentiem. Atjaunināmajos
ziņojumos ir ietverti trīs dažādu veidu ziņojumi:
D4.3.1. Piešķiršanas ziņojums — tajā tiek apliecināta neto ieņēmumu
piešķiršana nominētajiem projektiem un aktīviem.
D4.3.2. Atbilstības ziņojums — tajā tiek apliecināti (ja to pieprasa attiecīgie
nozaru atbilstības kritēriji) to nominēto projektu un aktīvu raksturlielumi vai
veiktspēja, kas ir nepieciešami, lai ievērotu attiecīgās atbilstības prasības saskaņā
ar Klimata obligāciju standarta C daļu.
D4.3.3 Ietekmes ziņojums — tajā tiek sniegta informācija par metriku vai
rādītājiem, kas atspoguļo nominēto projektu un aktīvu paredzamo vai faktisko
ietekmi.
1. piezīme. Atjaunināmā ziņojuma formāts un iesniegšanas biežums būs atkarīgs
no emitenta un attiecīgās obligācijas, aizdevuma, cita parāda instrumenta vai
programmas konkrētajiem apstākļiem.Sīkāka informācija par atjaunināmā
ziņojumu ir sniegta Klimata obligāciju standarta 8. punktā. Ieteicamā atjaunināmā
ziņojuma veidne ir pieejama Climate Bonds Initiative tīmekļa vietnē.
2. piezīme. Ierosinātais ES zaļo obligāciju standarts nosaka divu veidu
ziņojumus — piešķiršanas ziņojumu un ietekmes ziņojumu. ES zaļo obligāciju
standarta ietekmes ziņojuma definīcija ietver Klimata obligāciju standarta
atbilstības ziņojuma un ietekmes ziņojuma definīcijas.
D4.4. Klimata obligāciju informācijas veidlapa. Dokumenta veidne, kas
sertifikācijas procesā emitentam ir jāaizpilda un jāiesniedz Klimata obligāciju
standarta sekretariātam.
Piezīme. Klimata obligāciju informācijas veidlapa ir pieejama Climate Bonds
Initiative tīmekļa vietnē. Veidlapa tiek izmantota un atjaunināta visa sertifikācijas
procesa laikā
D4.5. Sertifikācijas līgums. Juridiska vienošanās, kas sertifikācijas procesā emitentam
ir jānoformē un jāiesniedz Klimata obligāciju standarta padomei.
Piezīme. Sertifikācijas līgums ir pieejams Climate Bonds Initiative tīmekļa vietnē un
ietver Sertifikācijas zīmes lietošanas noteikumus un nosacījumus. Līguma veidnes
korekcijas var apspriest tieši ar Klimata obligāciju standarta sekretariātu.
D5. Apstiprinātie verificētāji
D5.1. Verificētājs. Neatkarīgs apliecinājuma sniedzējs vai auditors (kas ir trešā
puse), ko ir apstiprinājusi Klimata obligāciju standarta padome un kas ir norādīts kā
Apstiprināts verificētājs Climate Bonds Initiative tīmekļa vietnē.
D5.2. Verificētāja ziņojums. Ziņojums, ko sagatavojis verificētājs un iesniedzis
emitentam. Verificētāja ziņojums pēc tam sertifikācijas procesā tiek iesniegts Klimata
obligāciju standarta sekretariātam. Verificētāja ziņojums ir jāsagatavo atbilstoši
verificētāju vadlīnijām, kas ir pieejamas Climate Bonds Initiative tīmekļa vietnē.
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Klimata obligāciju standarts
Klimata obligāciju standarts nosaka prasības, kas ir jāizpilda emitentiem, kuri vēlas
sertificēt obligāciju, aizdevumu vai citu parāda instrumentu. Prasības tiek iedalītas
pirmsemisijas prasībās un pēcemisijas prasībās.
Pirmsemisijas prasības attiecas uz emitentiem, kas vēlas veikt sertifikāciju pirms
emisijas. Pēcemisijas prasības attiecas uz emitentiem, kas vēlas turpināt
sertifikāciju pēc obligācijas, aizdevuma vai cita parāda instrumenta emisijas.
Šajā dokumentā daži vārdi tiek lietoti ar ļoti konkrētu nozīmi, kas atbilst ar starptautisko
standartu izstrādi saistītajiem principiem. Darbības vārds vajadzības izteiksmē norāda,
ka prasība noteikti ir jāizpilda, lai tiktu veikta Sertifikācija. Vārds “ieteicams” norāda uz
ieteikumu, vārds “drīkst” norāda uz atļauju, vārds “var” norāda uz iespēju vai spēju.
Piezīme tiek sniegta kā norāde, lai palīdzētu izprast vai paskaidrotu saistīto prasību.
Vārds “Obligācija” prasībās tiek lietots, lai apzīmētu obligāciju, aizdevumu vai citu
parāda instrumentu.

A daļa. Pirmsemisijas prasības
Šajā Klimata obligāciju standarta sadaļā ir noteiktas prasības, kas attiecas uz
visām Sertificētajām klimata obligācijām, Sertificētajiem klimata aizdevumiem un
Sertificētajiem klimata parāda instrumentiem pirms to emisijas vai darījuma
noslēgšanas par obligāciju, aizdevumu vai citu parāda instrumentu. Šīs prasības ir
izstrādātas tā, lai nodrošinātu tālāk norādīto.
ir izveidojis atbilstīgus iekšējos procesus un kontroli pirms
• Emitents
obligācijas, aizdevuma vai cita parāda instrumenta emisijas vai darījuma
noslēgšanas par to.

iekšējie procesi un kontroles mehānismi ir pietiekami, lai nodrošinātu atbilstību
• Šie
Klimata obligāciju standartam pēc tam, kad obligācija, aizdevums vai cits parāda
instruments ir emitēts vai par tiem ir noslēgts darījums, un tad, kad notiek
ieņēmumu piešķiršana.

ir iesniedzis Zaļo obligāciju satvaru, kas apliecina tā atbilstību Klimata
• Emitents
obligāciju standarta pirmsemisijas prasībām.
Emitentiem, kas vēlas veikt obligāciju, aizdevumu vai citu parāda instrumentu
pirmsemisijas sertifikāciju, ir jāizpilda visas šajā sadaļā norādītās prasības.
1. Ieņēmumu izmantošana
1.1.
Emitentam ir jādokumentē nominētie projekti un aktīvi, kurus ierosināts
saistīt ar Obligāciju un kuri novērtēti kā iespējami atbilstīgie projekti un aktīvi.
Emitentam ir jāizveido nominēto projektu un aktīvu saraksts, kuru Obligācijas
termiņa laikā var uzturēt atjauninātu.
1.2. Paredzamajiem Obligācijas neto ieņēmumiem jābūt ne lielākiem par emitenta
kopējo ieguldījumu risku ierosinātajos nominētajos projektos un aktīvos vai attiecīgo
proporciju no to nominēto projektu un aktīvu kopējās tirgus vērtības, kas pieder
emitentam vai ko tas finansē.
Piezīme. Izpildot 1.2. punktu, emitents var izvēlēties, vai izmantot tā ieguldījumu
risku vai parādsaistības attiecībā uz nominētajiem projektiem vai aktīviem vai to
tirgus vērtību.
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1.3. Nominētos projektus un aktīvus nedrīkst nominēt saistībā ar citām Sertificētām
klimata obligācijām, Sertificētiem klimata aizdevumiem, Sertificētiem klimata parāda
instrumentiem, zaļajām obligācijām, zaļajiem aizdevumiem vai citiem marķētiem
instrumentiem (piemēram, sociālajām obligācijām vai ilgtspējīgas attīstības mērķu
obligācijām), ja vien emitents nevar pierādīt tālāk norādīto:
1.3.1nominēto projektu un aktīvu noteiktas daļas tiek finansētas no atšķirīgām
Sertificētām klimata obligācijām, Sertificētiem klimata aizdevumiem,
Sertificētiem klimata parāda instrumentiem, zaļajām obligācijām vai citiem
marķētiem instrumentiem; vai
1.3.2 esošā Sertificētā klimata obligācija, Sertificētais klimata aizdevums vai
Sertificētais klimata parādu instruments tiek refinansēts, izmantojot citu
Sertificētu klimata obligāciju, Sertificētu klimata aizdevumu vai Sertificētu
klimata parādu instrumentu.

2. Projektu un aktīvu novērtēšanas un atlases process
2.1. Emitentam ir jāizveido, jādokumentē un jāuztur lēmumu pieņemšanas
process, ko tas izmanto, lai noteiktu nominēto projektu un aktīvu atbilstību.
Lēmumu pieņemšanas procesā bez ierobežojumiem ir jāiekļauj:
2.1.1. Paziņojums par Obligācijas mērķiem, kas ir saistīti ar klimatu.
2.1.2. Informācija par to, kā ar klimatu saistītie Obligācijas mērķi tiek pozicionēti
to emitenta vispārīgo mērķu, stratēģijas, politikas un/vai procesu kontekstā, kas
ir saistīti ar vides ilgtspējību.
2.1.3. Emitenta pamatojums Obligācijas emisijai.
2.1.4. Process, lai noteiktu, vai nominētie projekti un aktīvi atbilst Klimata
obligāciju standarta C daļā noteiktajām atbilstības prasībām.
Piezīme par 2.1. punktu. Ir iespējami dažādi ar klimatu saistīti mērķi. Tie var būt
aktīvu, piemēram, saules enerģijas iekārtu, kas rada maz oglekļa dioksīda emisiju,
uzstādītās jaudas palielināšana vai specifisks mērķis, kas vērsts uz projektu un
aktīvu darbību vai netiešo ietekmi, piemēram, emisiju samazināšanu.
Ar klimatu saistītie obligācijas mērķi, kurus norādījis emitents, ietekmē Klimata
obligāciju standartā ziņojumiem noteiktās prasības. Skatīt 2.3., 5.2., 5.8.,
6.1.1. un 8.4. punktu.
2.2. Emitentam saskaņā ar 2.1. punktu ir jāiekļauj citi lēmumu pieņemšanas procesa
aspekti, tostarp:
2.2.1. saistītie atbilstības kritēriji, ieskaitot, ja attiecināmi, izslēgšanas kritērijus
vai jebkuru citu procesu, kas tiek piemērots, lai noteiktu un pārvaldītu potenciāli
būtiskus ar nominētajiem projektiem un aktīviem saistītos vides, sociālos vai
pārvaldības riskus;
2.2.2. visi zaļie standarti vai sertifikāti, uz kuriem ir atsauce nominēto
projektu un aktīvu atlasē.
2.3. Emitentam ir jānovērtē, vai visi ierosinātie nominētie projekti un aktīvi, kas tiks
saistīti ar Obligāciju, atbilst dokumentētajiem mērķiem, kā norādīts
2.1.1. punktā, un vai tie atbilst attiecīgajām atbilstības prasībām, kas noteiktas
Klimata obligāciju standarta C daļā.
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3. Ieņēmumu pārvaldība
3.1. Neto ieņēmumu pārvaldībai izmantojamās sistēmas, politikas un procesus
emitents dokumentē un dara zināmus verificētājam, un tajos ir jābūt norādītiem
pasākumiem tālāk norādīto darbību veikšanai.
3.1.1. Ieņēmumu izsekošana. Obligācijas neto ieņēmumus emitents var
kreditēt uz apakškontu, pārvietot uz apakšportfeli vai atbilstošā veidā reģistrēt
citādi un dokumentēt.
3.1.2. Nepiešķirto ieņēmumu pārvaldība. Nepiešķirto neto ieņēmumu atlikumu
var pārvaldīt atbilstoši 7.3. punktā norādītajām prasībām.
3.1.3. Līdzekļu iezīmēšana nominētajiem projektiem un aktīviem. Iezīmēšanas
procesu var izmantot, lai pārvaldītu nominētos projektus un aktīvus un atskaitītos
par tiem; tas sniedz iespēju novērtēt neto ieņēmumu daļu, kas tiek izmantota
finansēšanai un refinansēšanai.
4. Ziņošana pirms emisijas
4.1. Pirms emisijas vai emisijas laikā emitentam ir jāsagatavo Zaļo obligāciju satvars
un tas jāpublisko. Zaļo obligāciju satvarā bez ierobežojumiem ir jāiekļauj:
4.1.1. Apstiprinājums, ka Obligācijas, kas emitētas saskaņā ar Zaļo obligāciju
satvaru, ir saskaņotas ar Klimata obligāciju standartu. Tas var ietvert paziņojumus
par saskaņošanu ar citiem piemērojamiem standartiem, piemēram, ES zaļo
obligāciju standartu, Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas zaļo obligāciju
standartu, Ķīnas iekšzemes noteikumiem, Japānas zaļo obligāciju
pamatnostādnēm utt.
4.1.2. Kopsavilkums par paredzamo ieņēmumu izlietojumu, kā noteikts
1.1. punktā, un par attiecīgo nozaru vai apakšnozaru paredzamo ieguldījumu
ātrajā pārejā, kas nepieciešama Parīzes klimata nolīguma mērķu sasniegšanai.
4.1.3. Lēmuma pieņemšanas procesa apraksts, kā noteikts 2.1. punktā, jo īpaši
attiecībā uz 2.1.2. punkta prasībām.
4.1.4. Informācija par metodoloģiju un pieņēmumi, kas tiks lietoti, lai apstiprinātu
nominēto projektu un aktīvu raksturlielumus vai veiktspēju (ja tas tiek pieprasīts
atbilstoši attiecīgajiem nozaru atbilstības kritērijiem), kas ir jānodrošina, lai
izpildītu attiecīgās atbilstības prasības saskaņā ar Klimata obligāciju standarta
C daļu, kā arī lai apstiprinātu jebkuru citu papildu ietekmes metriku, ko noteiks
emitents.
4.1.5. Kopsavilkums par nepiešķirto neto ieņēmumu pārvaldības metodi saskaņā ar
3.1. punktu.
4.1.6. Iecerētā kārtība, kādā tiks iesniegti atjaunināmie ziņojumi, lai atkārtoti
apstiprinātu atbilstību Klimata obligāciju standartam, kamēr Obligācija nav
atmaksāta.
4.1.7. To ierosināto nominēto projektu un aktīvu saraksts, kas ir saistīti ar Obligāciju
un 9.1. punktā norādītajām ieguldījumu jomām, uz kurām attiecas nominētie
projekti un aktīvi. Ja ir noteikti ierobežojumi informācijas apjomam, ko var darīt
pieejamu par konkrētiem nominētajiem projektiem un aktīviem, informācija ir
jānorāda par ieguldījumu jomām, uz kurām attiecas nominētie projekti un aktīvi, kā
norādīts 9.1. punktā, un emitentam ir jāsniedz skaidrojums par to, kāpēc
informācija par nominētajiem projektiem un aktīviem ir ierobežota.
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4.1.8. Ja daļa no neto ieņēmumiem tiek lietota refinansēšanai, aplēse par neto
ieņēmumu daļu, kas tiek lietota finansēšanai un refinansēšanai, kā arī attiecīgie
nominētie projekti un aktīvi vai ieguldījumu jomas, kuras drīkst refinansēt. Tas
var ietvert arī gaidāmo atskata periodu refinansētiem nominētajiem projektiem
un aktīviem.
Piezīme. Emitenti tiek aicināti atklāt pēc iespējas vairāk informācijas par
nominētajiem projektiem un aktīviem. Tomēr daudzos gadījumos emitents nevar
izpaust detalizētu informāciju par konkrētiem projektiem un aktīviem pirms
Obligācijas emisijas. Šis ierobežojums var būt saistīts ar konfidencialitātes
vienošanos ar projektu un aktīvu īpašniekiem, projektu portfeļa dinamisko
raksturu, konkurences apsvērumiem vai citām tiesību normām, kas ierobežo
detalizētas informācijas izpaušanu.
4.2. Informācijas izpaušanas dokumentācijā emitentam jāiekļauj šāda informācija:
4.2.1. Ieguldījumu jomas, kā noteikts 9.1. punktā, uz kurām attiecas nominētie
projekti un aktīvi.
4.2.2. Paredzētie pagaidu ieguldījumu instrumentu veidi nepiešķirto
neto ieņēmumu pārvaldībai saskaņā ar 7.3. punktu.
4.2.3. Emitenta nolīgtais verificētājs, kas veiks obligātos verifikācijas
uzdevumus.
4.2.4. Iecerētā kārtība, kādā tiks iesniegti atjaunināmie ziņojumi, lai atkārtoti
apstiprinātu atbilstību Klimata obligāciju standartam, kamēr Obligācija nav
atmaksāta, tostarp publicēto dokumentu atrašanās vieta.
4.2.5. Climate Bonds Initiative atruna, kas norādīta Sertifikācijas līgumā.
Piezīme par 4.2.4. punktu. Emitenti tiek aicināti iesniegt atjaunināmos ziņojumus,
izmantojot esošās obligāciju tirgus pārskatu iesniegšanas iespējas, piemēram,
tīmekļa vietni piekļuvei elektroniskajam pašvaldību tirgum (EMMA) ASV
pašvaldību sektoram.
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B daļa. Pēcemisijas prasības
Šajā Klimata obligāciju standarta sadaļā ir noteiktas prasības, kas attiecas uz visām
Sertificētajām klimata obligācijām, Sertificētajiem klimata aizdevumiem un
Sertificētajiem klimata parāda instrumentiem pēc obligācijas emisijas vai darījuma
noslēgšanas par aizdevumu vai citu parāda instrumentu. Emitentiem, kas vēlas
pēcemisijas sertifikāciju, ir jāizpilda visas šajā sadaļā norādītās prasības.
Emitentiem, kas vēlas sertificēt obligācijas, aizdevumus vai citus parāda instrumentus,
kas jau ir emitēti, par ko ir noslēgti darījumi un kas netika sertificēti pirms emisijas, ir
jāsagatavo Zaļo obligāciju satvars (skatīt 4.1. punktu) un ir jānodrošina atbilstība visām
pēcemisijas prasībām, lai sertificēšana notiktu saskaņā ar Klimata obligāciju standartu.
5. Ieņēmumu izmantošana
5.1. Obligācijas neto ieņēmumi ir jāpiešķir nominētajiem projektiem un aktīviem.
5.2. Visiem nominētajiem projektiem un aktīviem ir jāatbilst dokumentētajiem
Obligācijas mērķiem, kā norādīts 6.1.1. punktā, kā arī Klimata obligāciju standarta
C daļā noteiktajām prasībām.
5.3. Emitentam 24 mēnešu laikā pēc Obligācijas emisijas neto ieņēmumi ir jāpiešķir
nominētajiem projektiem un aktīviem, vai arī emitentam pēc emisijas saskaņā ar
8.3. punktu sagatavotajā pārskatā ir jāsniedz informācija par paredzamo laiku, kad
neto ieņēmumi tiks piešķirti nominētajiem projektiem un aktīviem. Neto ieņēmumus
drīkst pārdalīt citiem nominētajiem projektiem un aktīviem jebkurā laikā, kamēr
Obligācija nav atmaksāta.
5.4. Nominētos projektus un aktīvus nedrīkst nominēt saistībā ar citām Sertificētām
klimata obligācijām, Sertificētiem klimata aizdevumiem, Sertificētiem klimata parāda
instrumentiem, zaļajām obligācijām, zaļajiem aizdevumiem vai citiem marķētiem
instrumentiem (piemēram, sociālajām obligācijām vai ilgtspējīgas attīstības mērķu
obligācijām), ja vien emitents nevar pierādīt tālāk norādīto:
5.4.1. atsevišķas nominēto projektu un aktīvu daļas tiek finansētas no citām
Sertificētām klimata obligācijām, Sertificētiem klimata aizdevumiem,
Sertificētiem klimata parādu instrumentiem, zaļajām obligācijām, zaļajiem
aizdevumiem vai citiem marķētiem instrumentiem; vai
5.4.2. esošā Sertificētā klimata obligācija, Sertificētais klimata aizdevums vai
Sertificētais klimata parādu instruments tiek refinansēts, izmantojot citu
Sertificētu klimata obligāciju, Sertificētu klimata aizdevumu vai Sertificētu
klimata parādu instrumentu.
5.5. Ja daļa Obligācijas neto ieņēmumu tiek lietota refinansēšanai, emitentam ir
jāreģistrē neto ieņēmumu daļa, kas tiek lietota finansēšanai un refinansēšanai, kā arī
jāidentificē, kuri nominētie projekti un aktīvi var tikt refinansēti. Tas var ietvert arī
gaidāmo atskata periodu refinansētiem nominētajiem projektiem un aktīviem.
5.6. Emitentam ir jāreģistrē Obligācijas neto ieņēmumi, ievērojot oficiālu iekšējo
procesu, kas tiek dokumentēts saskaņā ar 3.1. punktu.
5.7. Obligācijas neto ieņēmumiem jābūt ne lielākiem par emitenta kopējo
ieguldījumu risku vai parādsaistībām saistībā ar nominētajiem projektiem un
aktīviem vai attiecīgo proporciju no to nominēto projektu un aktīvu kopējās tirgus
vērtības, kas pieder emitentam vai ko tas finansē.
Piezīme. Izpildot 5.7. punktu, emitents drīkst izvēlēties, vai izmantot ieguldījumu
risku vai parādsaistības attiecībā uz nominētajiem projektiem un aktīviem vai to
tirgus vērtību.
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5.8. Lai papildinātu nominēto projektu un aktīvu portfeli un aizstātu tā projektus un
aktīvus, var tikt pievienoti un izmantoti papildu nominētie projekti un aktīvi, ja
papildu nominētie projekti un aktīvi ir atbilstīgi saskaņā ar Klimata obligāciju
standarta C daļu un atbilst 6.1.1. punktā noteiktajam Obligācijas mērķim.
5.8.1. Ja uz papildu nominētajiem projektiem un aktīviem attiecas nozaru
atbilstības kritēriji, kas netika iekļauti ne pirmsemisijas, ne pēcemisijas verifikācijas
uzdevumu tvērumā, emitentam ir jānolīgst pārbaudītājs, lai nodrošinātu
verificētāja ziņojumu, kas aptver vismaz papildu nominēto projektu un aktīvu
atbilstību attiecīgajiem nozaru atbilstības kritērijiem saskaņā ar Klimata obligāciju
standarta C daļu.
Piezīme. Piemēram, ja Sertificētas klimata obligācijas mērķis ir finansēt saules
elektrostacijas kādā reģionā un tai tiek veikta sertificēšana uz šāda pamata,
emitents savā Zaļo obligāciju satvarā drīkst lietot tikai saules enerģijas nozares
atbilstības kritērijus kā pamatu atlases procesā. Ja emitents vēlāk vēlas pielāgot
mērķus un piešķirt neto ieņēmumus plašākam nominēto projektu un aktīvu
klāstam, piemēram, hidroelektrostacijām, ūdens infrastruktūrai vai meža
resursiem, tam atlases procesā ir jāizmanto attiecīgo nozaru atbilstības kritēriji.
Šajos nozaru atbilstības kritērijos var būt iekļauti sarežģītāki atbilstības kritēriji vai
tehniskās prasības nekā sākotnējās sertifikācijas laikā izskatītie.
6. Projektu un aktīvu novērtēšanas un atlases process
6.1. Emitentam ir jādokumentē un jāuztur lēmumu pieņemšanas process, ko tas
izmanto, lai noteiktu nominēto projektu un aktīvu nepārtrauktu atbilstību. Tas bez
ierobežojuma ietver šādu informāciju:
6.1.1. Paziņojums par Obligācijas mērķiem, kas ir saistīti ar klimatu.
6.1.2. Informācija par to, kā ar klimatu saistītie Obligācijas mērķi tiek pozicionēti
to emitenta vispārīgo mērķu, stratēģijas, politikas un/vai procesu kontekstā, kas
ir saistīti ar vides ilgtspējību.
6.1.3. Emitenta pamatojums Obligācijas emisijai.
6.1.4. Process, lai noteiktu, vai nominētie projekti un aktīvi atbilst Klimata
obligāciju standarta C daļā noteiktajām atbilstības prasībām.
6.1.5. Cita emitenta sniegtā informācija, kā izklāstīts 2.2. punktā.
7. Ieņēmumu pārvaldība
7.1.Obligācijas neto ieņēmumi emitentam ir jākreditē uz apakškontu, jāpārvieto
uz apakšportfeli vai atbilstošā veidā jāreģistrē citādi un jādokumentē.
7.2. Obligācijas emitentam ir jānodrošina iezīmēšanas process, lai pārvaldītu un
atskaitītos par neto ieņēmumu piešķiršanu nominētajiem projektiem un
aktīviem, kā izklāstīts 3.1.3. punktā.
7.3. Kamēr Obligācija nav atmaksāta, reģistrēto neto ieņēmumu atlikums ir
jāsamazina par summām, kas ir piešķirtas nominētajiem projektiem un aktīviem.
Kamēr šāda piešķiršana nominētajiem projektiem un aktīviem nav notikusi,
nepiešķirto neto ieņēmumu atlikums:
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7.3.1. ir jāglabā pagaidu ieguldījumu instrumentos, kas ir skaidra nauda vai
skaidrai naudai līdzvērtīgs instruments, kasē; vai
7.3.2. ir jāglabā pagaidu ieguldījumu instrumentos, kuros nav siltumnīcefekta
gāzu emisiju ietilpīgi projekti, kas neatbilst zemu oglekļa dioksīda emisiju
nodrošināšanai un klimatnoturīgai ekonomikai; vai
7.3.3. ir jālieto, lai uz laiku samazinātu apgrozāmības parādsaistības pirms
atkārtotas piešķiršanas ieguldījumiem vai maksājumiem nominētajiem
projektiem un aktīviem.
8. Ziņošana
8.1. Kamēr Obligācija nav atmaksāta, emitentam vismaz reizi gadā ir
jāsagatavo atjaunināmais ziņojums.
8.1.1.Atjaunināmais ziņojums ir jādara pieejams Obligācijas turētājiem un Klimata
obligāciju standarta padomei.
8.1.2. Atjaunināmais ziņojums ir jādara pieejams sabiedrībai.
8.1.3. Būtisku pārmaiņu gadījumā emitentam ieteicams savlaicīgi nodrošināt
atjaunināmo ziņojumu Obligācijas turētājiem.
1. piezīme. Ja atjaunināmo ziņojumu nevar darīt pieejamu sabiedrībai, tad Sertificēto
klimata obligāciju nevar iekļaut zaļo obligāciju datu bāzē, ko veido Climate Bonds
Initiative. Šo datu bāzi lieto indeksu nodrošinātāji un citi tirgus dalībnieki, un tai ir
noteiktas minimālās prasības par publisku informācijas sniegšanu
(https://www.climatebonds.net/cbi/pub/ data/bonds).
2. piezīme. Ja atjaunināmo ziņojumu nevar darīt pieejamu sabiedrībai, Obligācija
neatbilstu ierosinātā ES zaļo obligāciju standarta prasībām un to nevarētu norādīt
kā šīm prasībām atbilstošu.
3. piezīme. Šajā punktā minēto ziņojumu iesniegšanas laiku var saskaņot ar emitenta
regulāri iesniedzamo pārskatu iesniegšanu, un ikgadējai iesniegšanai nav jābūt
saskaņotai ar sertifikācijas vai Obligācijas emisijas laiku.
4. piezīme. Emitenti tiek aicināti darīt pieejamus atjaunināmos ziņojumus,
izmantojot esošās kapitāla tirgus ziņojumu iesniegšanas iespējas, piemēram, sistēmu
EMMA ASV pašvaldību sektoram.
5. piezīme. Būtiskas pārmaiņas cita starpā var ietvert pirmstermiņa atmaksu,
kontroles vai iegādes maiņu, nosaukuma maiņu, izmaiņas aktīvu un projektu
atbilstībā, kā arī jebkurus būtiskus grozījumus, papildinājumus un citus
atjauninājumus darījumu dokumentos, tostarp parāda instrumenta darbības laikā
(tostarp likvidācijas vai izpildes procesā).
8.2. Atjaunināmajā ziņojumā:
8.2.1. ir jāietver piešķiršanas ziņojums;
8.2.2. ir jāietver atbilstības ziņojums, ja nominētajiem projektiem un aktīviem ir
nepieciešams atbilstības ziņojums;
8.2.3. ir ieteicams iekļaut ietekmes ziņojumu.
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8.3. Piešķiršanas ziņojumā bez ierobežojuma ir jāiekļauj:
8.3.1. Apstiprinājums, ka Obligācijas, kas emitētas saskaņā ar Zaļo obligāciju
satvaru, ir saskaņotas ar Klimata obligāciju standartu. Tas var ietvert
paziņojumus par
saskaņošanu ar citiem piemērojamiem standartiem, piemēram, ierosināto ES zaļo
obligāciju standartu, Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas zaļo obligāciju
standartu, Ķīnas iekšzemes noteikumiem, Japānas zaļo obligāciju
pamatnostādnēm utt.
8.3.2. Paziņojums par Obligācijas mērķiem, kas ir saistīti ar klimatu.
8.3.3. To nominēto projektu un aktīvu saraksts, kuriem ir piešķirti (vai atkārtoti
piešķirti) neto ieņēmumi.
8.3.4. Nominētajiem projektiem un aktīviem piešķirtās summas.
8.3.5. Aplēse par to neto ieņēmumu daļu, kas tiek lietota finansēšanai un
refinansēšanai, kā arī informācija par to, kuri nominētie projekti un aktīvi ir
refinansēti. Tas var ietvert arī gaidāmo atskata periodu nominēto projektu un
aktīvu refinansēšanai.
8.3.6. Nominēto projektu un aktīvu ģeogrāfiskais sadalījums.
8.4. Atbilstības pārskatā bez ierobežojumiem ir jāiekļauj:
8.4.1. Apstiprinājums, ka nominētie projekti un aktīvi joprojām atbilst Klimata
obligāciju standarta C daļā noteiktajām attiecīgajām atbilstības prasībām.
8.4.2. Informācija par nominēto projektu un aktīvu raksturlielumiem vai
veiktspēju, ko paredz attiecīgie nozaru atbilstības kritēriji.
1. piezīme. Dažām Obligācijām ir ļoti stabils ieņēmumu sadalījums, un tām nav
jāreģistrē nekādi darbības rādītāji, lai nodrošinātu projektu un aktīvu atbilstību
(piemēram, finansējums vienai liela mēroga saules elektrostacijai). Tas nozīmē,
ka atjaunināmais ziņojums,
ko katru gadu nodrošina emitents, var būt ļoti īss, un tajā var būt sniegta tāda
pati informācija kā iepriekšējos pārskatos.
8.5. Ja ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz informāciju par konkrētiem
nominētajiem projektiem un aktīviem (saskaņā ar 8.3. punktu), kas var tikt darīta
pieejama atjaunināmajā ziņojumā,
informācija ir jāsniedz par ieguldījumu jomām, uz kurām attiecas nominētie projekti un
aktīvi, kā norādīts 9.1. punktā. Emitentiem atjaunināmajā ziņojumā ir jāietver
skaidrojums par to, kāpēc tiek ierobežota par nominētajiem projektiem un aktīviem
sniedzamā informācija.
8.6. Ietekmes ziņojumos bez ierobežojumiem:
8.6.1. jānorāda paredzamie vai faktiskie rezultāti vai ietekme uz
nominētajiem projektiem un aktīviem attiecībā uz Obligācijas mērķiem, kas
ir saistīti ar klimatu;
8.6.2. jāizmanto kvalitatīvi veiktspējas rādītāji un, kur iespējams, kvantitatīvi
nominēto projektu un aktīvu rezultātu vai ietekmes veiktspējas mērījumi
attiecībā uz Obligācijas mērķiem, kas ir saistīti ar klimatu;
8.6.3. jānorāda metodes un galvenie pamatpieņēmumi, kas tika lietoti, sagatavojot
veiktspējas rādītājus un metriku.
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1. piezīme. Nominēto projektu un aktīvu rezultātu kvantitatīvās veiktspējas
mērījumu un rezultātu piemēri cita starpā var būt: uzstādītā energojauda,
ģenerētā elektrība, siltumnīcefekta gāzu emisiju rādītāji ēkām, sabiedriskajā
transportā pārvadāto pasažieru skaits, saražoto elektrisko transportlīdzekļu skaits,
attīrīto
notekūdeņu apjoms. Ietekmes metrika un rādītāji cita starpā var iekļaut:
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu/novērsto emisiju apjomu, to
mājsaimniecību skaitu, kurām ir nodrošināta piekļuve tīrajai enerģijai, ūdens
lietojuma samazinājumu, nepieciešamo automašīnu skaita samazinājumu.
2. piezīme. Metodes cita starpā ietver lietoto sistēmu un aprēķinu metodoloģiju,
tostarp, ja metrika tiek veikta reizi gadā, ikgadējos pārrēķinus, un/vai aprēķinus
visam kalpošanas laikam. Var izmantot gan patentētu, gan institucionālu satvaru
(piemēram, harmonizēto satvaru ietekmes ziņojumiem vai Ziemeļvalstu publiskā
sektora emitentu nostājas dokumentu par zaļo obligāciju ietekmes ziņojumiem).
Izmantojot institucionālus satvarus, ir jāsniedz atsauce uz tiem; savukārt,
izmantojot patentētus un jaunus satvarus, par tiem ir jāsniedz pietiekama
informācija, lai satvarus varētu novērtēt.
8.7. Emitentam jāpublisko visi verificētāja ziņojumi vai citi atbilstošie materiāli, kas
pamato atjaunināmo ziņojumu.
8.8. Lai pamatotu atbilstību Klimata obligāciju standartam, informācija par
nominētajiem projektiem un aktīviem un ieņēmumu pārvaldību ir jāsniedz
verificētājam un Klimata obligāciju standarta padomei.
Piezīme. Uz verificētājam un Klimata obligāciju standarta padomei iesniegto
informāciju var attiekties konfidencialitātes pasākumi, ko pieprasa emitents.
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1. attēls. Obligāciju, aizdevumu vai citu parāda instrumentu sertifikācijas process

1

2

Emitents sāk obligācijas
sagatavošanu

Verificētāja nolīgšana
Apstiprinātu verificētāju
•Nolīgt
sertifikācijai pirms un pēc emisijas

aktīvus, kas atbilst
•Norādīt
attiecīgās nozares kritērijiem, un
apkopot pamatojošo informāciju

•Sniegt tam attiecīgu
informāciju

• Izveidot Zaļo obligāciju satvaru,
kurā izklāstīts, kā ieņēmumiem no
obligācijas
tiks izmantoti emitenta iekšējās
kontroles pasākumi

verificētāja ziņojumu,
•Saņemt
kas apliecina, ka ir izpildītas
Klimata obligāciju standarta
prasības

3
Sertifikācijas iziešana
un Sertificētas klimata
obligācijas emisija
verificētāja ziņojumu un
•Iesniegt
informācijas
veidlapu
organizācijai
Initiative

Climate

Bonds

lēmumu par pirmsemisijas
•Saņemt
sertifikāciju

•Emitēt obligāciju, izmantojot

Sertificētās klimata obligācijas zīmi

4

5

Pēcemisijas sertifikācijas
apliecināšana

Ikgadējie ziņojumi

•Obligācijas termiņa laikā katru gadu
sagatavot vienkāršu ziņojumu

mēnešu laikā pēc emisijas
•24
iesniegt verificētāja pēcemisijas

•Sniegt ziņojumu obligāciju

•Saņemt paziņojumu par pēcemisijas

•Nodrošināt atjauninājumus,

ziņojumu

sertifikāciju
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turētājiem un organizācijai
Climate Bonds Initiative
publiski darot zināmu
informāciju
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C daļa. Projektu un aktīvu atbilstība
Šī Klimata obligāciju standarta daļa ir paredzēta, lai noteiktu to konkrēto projektu un
aktīvu atbilstību, kurus šī Klimata obligāciju standarta izpratnē var uzskatīt par straujas
pārejas uz zemas oglekļa emisijas un pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku
veicinātājiem saskaņā ar Parīzes klimata nolīguma mērķiem.
9. punkts attiecas uz klimata obligāciju taksonomiju. Taksonomija sniedz kopsavilkumu
par iespējām veikt ieguldījumus ietekmes mazināšanai un pielāgošanās darbībām
galvenajās globālās ekonomikas nozarēs. Tā ir kā sākotnējā pārbaude iekļaušanai ar
klimata prasībām saskaņoto nozaru sarakstā un izslēgšanai no tā, un Climate Bonds
Initiative to lieto, kad pārskata marķētās obligācijas vai aizdevumus, lai tos iekļautu
zaļo obligāciju sarakstā. Taksonomija ir pieejama Climate Bonds Initiative resursu
tīmekļa vietnē.
10. punkts attiecas uz detalizētiem kritērijiem, kas ir ietverti nozaru atbilstības kritēriju
dokumentos. Lai projektus un aktīvus uzskatītu par atbilstīgiem, ir jāievēro šajos
dokumentos ietvertie kritēriji. Climate Bonds Initiative tīmekļa vietnē ir pieejami
nozaru atbilstības kritēriji dažādiem projektiem un aktīviem.
Daži nozaru atbilstības kritēriji ietver prasības par pastāvīgu atbilstības pierādīšanu,
izmantojot metriku vai darbības rādītājus laika gaitā, savukārt citi nozaru atbilstības
kritēriji vienkārši attiecas uz aktīviem raksturīgajām īpašībām.
Klimata obligāciju standarta (šī dokumenta) versijas 3.0 publicēšanas laikā nozaru
atbilstības kritēriji ir pieejami projektiem un aktīviem, kas saistīti ar vēja enerģiju,
saules enerģiju, ģeotermālo enerģiju, jūras atjaunojamo enerģiju, bioenerģiju, ēkām ar
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, transportu ar zemu oglekļa dioksīda emisiju
līmeni, ūdens infrastruktūru, mežiem, zemes saglabāšanu un atkritumu
apsaimniekošanu.
Tiek gatavoti papildu atbilstības kritēriji par kuģošanu, hidroenerģiju, elektrotīkliem,
lauksaimniecību, energoefektīvām ierīcēm un rūpnieciskiem aktīviem.
9. Klimata obligāciju taksonomija
9.1. Nominētajiem projektiem un aktīviem, ko emitents norādījis 1.1. un 5.1. punktā,
ir jāatbilst vienai vai vairākām ieguldījumu nozarēm, kas norādītas kā klimata
obligāciju taksonomijā iekļautas.
10. Nozaru atbilstības kritēriji
10.1. Nominētajiem projektiem un aktīviem ir jāatbilst konkrētām atbilstības
prasībām, kas norādītas attiecīgajos nozaru atbilstības kritēriju dokumentos. Ja pastāv
dažādas attiecīgo nozaru atbilstības kritēriju dokumentu versijas, tad, lai pierādītu
nominēto projektu un aktīvu atbilstību obligācijas termiņā, drīkst izmantot versiju,
kas bija spēkā obligācijas emisijas laikā.
Piezīme. Visus nozaru atbilstības kritērijus apstiprina Klimata obligāciju standarta
padome pēc kritēriju izstrādes procesa, kurā iesaistītas tehniskās darba grupas, nozaru
darba grupas un notikusi apspriešanās ar ieinteresētajām personām. Sīkāka
informācija par izstrādes procesu un katras nozares kritērijiem ir pieejama Climate
Bonds Initiative resursu tīmekļa vietnē.
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D daļa. Sertifikācija saskaņā ar Klimata obligāciju standartu
Šajā Klimata obligāciju standarta sadaļā ir izklāstīti obligāciju, aizdevumu vai citu
parāda instrumentu sertifikācijas (ko veic Klimata obligāciju standarta padome)
noteikumi un procedūras. Sīkāka informācija par procesa posmiem un sertifikācijas
administratīvo darbplūsmu ir sniegta vadlīniju dokumentos, kas pieejami Climate
Bonds Initiative tīmekļa vietnē.
Sertifikācijas procesa apraksts
Sertifikācijas procesā ir trīs posmi, kas saskaņoti ar normālu obligācijas, aizdevuma vai
cita parāda instrumenta emisijas un uzturēšanas procesu. Tas ļauj izmantot Sertifikācijas
zīmi, veicot obligāciju cenu noteikšanu un mārketingu vai veicot sarunas par aizdevumu
vai citu parāda instrumentu. Tas nodrošina arī to, ka pēc obligācijas, aizdevuma vai cita
parāda instrumenta emisijas vai slēgšanas un neto ieņēmumu piešķiršanas tiek saglabāta
Sertifikācijas zīmes integritāte.
1. Pirmsemisijas sertifikācija. Emitenta iekšējo procesu, tostarp projektu un aktīvu
atlases, iekšējās ieņēmumu izsekošanas procesu un neto ieņēmumu piešķiršanas
sistēmas, novērtēšana un sertificēšana.
Šajā posmā emitents sagatavo Zaļo obligāciju satvaru un atbilstīgo projektu un aktīvu
sarakstu, Apstiprinātais verificētājs verificē satvaru un sarakstu, tiek sagatavots
verificētāja ziņojums un iesniegti sertifikācijas dokumenti Klimata obligāciju standarta
sekretariātam.
Obligāciju, aizdevumu vai citu parāda instrumentu pirmsemisijas sertifikācija tiek
apliecināta, nosūtot oficiālu vēstuli un sertifikātu, ko piešķir Klimata obligāciju
standarta padome. Pirms emisijas izsniegtais sertifikāts attiecas uz periodu pirms
obligācijas emisijas vai darījuma slēgšanas par to, un tas var palīdzēt ar darījumu
saistītās mārketinga darbībās. Pirmsemisijas sertifikācija ir derīga līdz brīdim, kamēr
tiek veikta sertifikācija pēc emisijas.
2. Pēcemisijas sertifikācija. Obligācijas, aizdevuma vai cita parāda instrumenta
novērtēšana un sertifikācija pēc tam, kad tie ir emitēti vai par tiem ir noslēgts
darījums. Ja obligācijai, aizdevumam vai citam parāda instrumentam ir veikta
pirmsemisijas sertifikācija, tad pēcemisijas sertifikācija ir jāveic 24 mēnešu laikā pēc
obligācijas, aizdevuma vai cita parāda instrumenta finansiālas noslēgšanas datuma.
Šajā posmā tiek sagatavoti pēcemisijas atjauninājumi, Apstiprinātais verificētājs
verificē informāciju, tiek sagatavots verificētāja ziņojums, kā arī tiek iesniegti
sertifikācijas dokumenti Klimata obligāciju standarta sekretariātam.
Pēcemisijas sertifikācija atsevišķām obligācijām, aizdevumiem vai citiem parāda
instrumentiem tiek apstiprināta ar oficiālu vēstuli no Klimata obligāciju standarta
padomes. Pēcemisijas sertifikācija tiek apstiprināta konkrētā datumā pēc tam, kad
obligācija, aizdevums vai cits parāda instruments ir emitēts vai par to ir noslēgts
darījums.
3. Regulārā sertifikācija. Sertifikācijas uzturēšana, pamatojoties uz pastāvīgu
atbilstību Klimata obligāciju standarta pēcemisijas prasībām, tostarp 8. punktā
norādītajām prasībām par ikgadējo ziņojumu iesniegšanu. Uzturēšanas prasības un
neatbilstības noteikumi ir detalizēti izklāstīti iedaļā P10 un P11.
Emitentiem ar lieliem atbilstīgo projektu un aktīvu portfeļiem un programmām par
vairāku sertificētu darījumu emisiju vairāku gadu laikā ir pieejama arī programmatiskā
sertifikācija. Programmatiskā sertifikācija emitentiem, kas bieži veic emisiju, sniedz
iespēju ātrāk un lielākā apjomā emitēt Sertificētas klimata obligācijas, Sertificētus
klimata aizdevumus vai Sertificētus klimata parāda instrumentus.
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Emitentiem, kas izmanto programmatisko sertifikāciju, šajā programmā ir mazāks
verifikācijas slogs sertifikācijas un emisijas procesā. Programmatiskajā sertifikācijā
ikgadēja verifikācija, ko veic Apstiprināts verificētājs, ir obligāta. Šī iespēja ir sīkāk
aprakstīta iedaļā P9.
Ja obligācija, aizdevums vai cits parāda instruments jau ir emitēts vai par to jau ir
noslēgts darījums, emitents joprojām var pieprasīt Klimata obligāciju standarta
padomei veikt sertifikāciju. Esošo obligāciju, aizdevumu vai citu parāda instrumentu
sertifikācija notiek
atbilstoši Sertifikācijas pēc emisijas procesam. Emitenti, kas darbojas saskaņā ar
klimata obligāciju taksonomiju, tiek aicināti veikt šo sertifikāciju.
Sertifikācijas procesa noteikumi un prasības ir norādītas šī dokumenta nākamajā
sadaļā.
Sertifikācijas dokumentus Klimata obligāciju standarta padomei var iesniegt, sazinoties
ar Klimata obligāciju standarta sekretariātu un rakstot uz e-pasta adresi
certification@climatebonds.net.
Lai emitentiem, verificētājiem un konsultantiem palīdzētu sekmīgi izpildīt Klimata
obligāciju standarta un sertifikācijas procesa prasības, ir pieejams papildu atbalsts,
zvanot pa tālruni, rakstot uz e-pastu un apmeklējot Climate Bonds Initiative tīmekļa
vietni.

Klimata obligāciju pirmsemisijas sertifikācija
P1. Sagatavošanās sertifikācijas procesam
P1.1. Emitentiem, kas vēlas veikt sertifikāciju un izmantot Sertifikācijas zīmi
Obligācijai pirms tās emisijas:
P1.1.1. Jāsagatavo Zaļo obligāciju satvars (vai līdzvērtīgs dokuments), kurā ir
aprakstīts, kā emitents izpildīs katru Klimata obligāciju standarta prasību
attiecīgajai Obligācijai vai Obligāciju programmai.
P1.1.2. Jāaizpilda klimata obligāciju informācijas veidlapa (attiecīgā gadījumā) un
aizpildītā veidlapa jāiesniedz Klimata obligāciju standarta sekretariātam.
1. piezīme. Klimata obligāciju informācijas veidlapa ir pieejama Climate
Bonds Initiative resursu tīmekļa vietnē.
P1.2. Klimata obligāciju informācijas veidlapā emitentam ir jānorāda, kādas sniegtās
informācijas daļas ir konfidenciālas un kādas daļas var izpaust Climate Bonds
Initiative tīmekļa vietnē, kad sertifikācija būs apstiprināta un Obligācijas emisija būs
pabeigta.
2. piezīme. Emitents Klimata obligāciju standarta sekretariātam drīkst iesniegt
uzmetumu vai nepilnīgi aizpildītu klimata obligāciju informācijas veidlapu, lai iegūtu
atsauksmes un norādes par Klimata obligāciju standarta prasībām, nozares atbilstības
kritērijiem un sertifikācijas procesu.
3. piezīme. Zinot to, ka daļa informācijas ir sensitīva un nav publiskojama, Climate
Bonds Initiative vienmēr aicina emitentus sniegt pēc iespējas vairāk publiskas
informācijas. Tas atbilst tirgus paraugpraksei, kā arī nodrošinās Obligācijas atbilstību
galvenajiem tirgus indeksiem un zaļo obligāciju fondiem. Piemēram, daži lielākie zaļo
obligāciju indeksu nodrošinātāji pārskata emitenta Zaļo obligāciju satvaru, veicot
analīzi vai iekļaušanas pārbaudes, savukārt arvien vairāk biržu nodrošina labāku
pamanāmību zaļo obligāciju segmentos, taču pieprasa ievērot zaļo obligāciju
vadlīnijas/prasības, kas parasti ietver informācijas izpaušanu par emitenta zaļo
obligāciju
satvaru un ārējiem pārskatiem (tostarp sertifikāciju saskaņā ar Klimata obligāciju standartu).
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P2. Verificētāja iesaistīšana pirms emisijas
P2.1. Emitentiem, kas vēlas veikt sertificēšanu un izmantot Sertifikācijas zīmi
Obligācijai pirms tās emisijas, ir jānolīgst verificētājs, kas veic vienu no šīm darbībām:
P2.1.1. Pārbaude par emitenta un ierosinātās Obligācijas atbilstību Klimata
obligāciju standarta pirmsemisijas prasībām. Verificētājam ir jāsagatavo
apliecinājuma ziņojums, kurā izteikts secinājums vai atzinums par to, vai emitents
un ierosinātā Obligācija atbilst Klimata obligāciju standarta pirmsemisijas
prasībām.
P2.1.2. Procedurāls uzdevums, par kuru ir vienošanās, lai novērtētu emitenta un
ierosinātās Obligācijas atbilstību Klimata obligāciju standarta pirmsemisijas
prasībām. Verificētājam jāņem vērā Climate Bonds Initiative tīmekļa vietnē
sniegtais gatavības novērtēšanas protokols un jāsagatavo ziņojums par
faktiskajiem konstatējumiem, kurā sniegts novērtējums par emitenta un
ierosinātās Obligācijas atbilstību Klimata obligāciju standarta pirmsemisijas
prasībām.
P2.2. Pārbaudes priekšmetā, ko vērtē verificētājs, ir jāietver tās prasības, kas ir
noteiktas Klimata obligāciju standarta sadaļā “Pirmsemisijas prasības”, tostarp
attiecīgie nozaru atbilstības kritēriji.
P2.3. Verificētājam jāuzņemas uzdevums un jāsagatavo verificētāja ziņojums saskaņā
ar vadlīnijām verificētājiem, kas sniegtas Climate Bonds Initiative tīmekļa vietnē.
P2.4. Verificētāja ziņojumā ir jāiekļauj kopsavilkums par to, kā Emitents un ierosinātā
Obligācija atbilst katram no četriem komponentiem Klimata obligāciju standarta
prasībās, kas jāizpilda pirms emisijas, tostarp attiecīgajiem Nozaru atbilstības
kritērijiem.
P3. Pieteikšanās pirmsemisijas sertifikācijai
P3.1. Emitents, attiecībā uz kuru ir pabeigts pirmsemisijas apliecinājuma uzdevums
vai procedūras uzdevums, par kuru noslēgta vienošanās, var pieteikties Klimata
obligāciju standarta padomē, lai pieprasītu Obligācijas sertifikāciju saskaņā ar Klimata
obligāciju standartu.
P3.2. Emitentam Klimata obligāciju standarta padomei ir jāiesniedz:
P3.2.1. Aizpildīta (attiecīgā gadījumā) Klimata obligāciju informācijas
veidlapa. P3.2.2. Zaļo obligāciju satvars (vai līdzvērtīgs kopsavilkums).
P3.2.3. Verificētāja ziņojums.
P3.2.4. Noformēts sertifikācijas līgums.
Šie dokumenti ir jāiesniedz Klimata obligāciju standarta sekretariātam, nosūtot uz
e-pasta adresi (certification@climatebonds.net).
P4. Pirmsemisijas sertifikācija
P4.1. Ja Klimata obligāciju standarta padome ir guvusi pārliecību par to, ka emitents
un ierosinātā Obligācija atbilst pirmsemisijas prasībām, tā sniedz paziņojumu, kurā
tiek apstiprināta Obligācijas sertifikācija saskaņā ar Klimata obligāciju standartu.
Pēc tam emitentam ir tiesības (ievērojot sertifikācijas līgumu)
izmantot Sertifikācijas zīmi saistībā ar attiecīgo Obligāciju, līdz tiek apstiprināta
pēcemisijas sertifikācija.

25

Klimata obligāciju standarts, versija
3.0

P4.2. Emitentam ir jāpārtrauc izmantot Sertifikācijas zīmi:
P4.2.1. Divu gadu laikā pēc emisijas, ja vien emitents nav saņēmis apstiprinājumu
no Klimata standarta padomes par pēcemisijas sertifikāciju vai ja emitents lieto
programmatisko sertifikāciju, kā aprakstīts iedaļā P9.
Piezīme. Pirms emisijas veiktā sertifikācija ir derīga tikai divus gadus, sākot ar
pēc Sertificētās klimata obligācijas, Sertificētā klimata aizdevuma vai Sertificētā
klimata parāda instrumenta emisijas brīdi. Lai varētu turpināt lietot
Sertifikācijas zīmi, minētajā termiņā ir jāapstiprina pēcemisijas sertifikācija.
P4.2.2. Ja emitents vairs nevēlas emitēt ierosināto Obligāciju un par to iesniedz
rakstisku paziņojumu Klimata obligāciju standarta padomei.
P4.2.3. Ja emitentam kļūst zināms, ka Obligācija vairs neatbilst Klimata obligāciju
standarta prasībām.
P4.2.4. Ja emitenta vai Klimata obligāciju standarta padomes pasūtītā
apliecinājuma uzdevuma izpildes laikā tiek konstatēts, ka Obligācija vairs neatbilst
Klimata obligāciju standartam.

Pēcemisijas sertifikācija
P5. Sagatavošanās pēcemisijas sertifikācijai
P5.1. Emitentiem, kas vēlas veikt sertifikāciju un izmantot Sertifikācijas zīmi pēc
Obligācijas emisijas, jāveic šādas darbības:
P5.1.1. Ja Obligācijai iepriekš ir apstiprināta pirmsemisijas sertifikācija, jāatjaunina
Zaļo obligāciju satvars un Klimata obligācijas informācijas veidlapa, lai atspoguļotu
attiecīgās izmaiņas vai sniegtu skaidrojumus par informāciju pēc Obligācijas
emisijas.
P5.1.2. Ja pirmsemisijas sertifikācija nav bijusi iepriekš apstiprināta, jāsagatavo Zaļo
obligāciju satvars un citi dokumenti, kā aprakstīts P3.2. un P5.1.3. punktā.
P5.1.3. Jāsagatavo informācija un pierādījumi, lai pamatotu Obligācijas pastāvīgu
atbilstību Klimata obligāciju standarta prasībām pēcemisijas sertifikācijai, tostarp
jebkurām pastāvīgām prasībām, kas noteiktas attiecīgajos nozaru atbilstības
kritērijos.
P6. Verificētāja nolīgšana pēcemisijas pārbaudei
P6.1. Emitentam ir jānolīgst verificētājs, kas veic apliecinājuma uzdevumu pēc
Obligācijas emisijas.
P6.1.1. Ja iepriekš ir bijusi apstiprināta pirmsemisijas sertifikācija, tad šis
apliecinājuma uzdevums ir jāveic divu gadu laikā pēc Obligācijas emisijas.
P6.1.2. Pārbaudes priekšmetā, ko vērtē verificētājs, ir jāietver tās prasības, kas ir
noteiktas Klimata obligāciju standarta sadaļā “Pēcemisijas prasības”, tostarp
attiecīgie nozaru atbilstības kritēriji.
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P6.1.3. Verificētājam jāuzņemas uzdevums un jāsagatavo ziņojums saskaņā ar
vadlīnijām verificētājiem, kas sniegtas Climate Bonds Initiative tīmekļa vietnē.
Piezīme. Emitentam vai citam atbalsta subjektam ieteicams nolīgt vienu
verificētāju, kas komerciālas vienošanās ietvaros veic darbības gan pirms, gan
pēc emisijas. Tomēr tas var nebūt iespējams visos apstākļos.
P6.2. Verificētāja ziņojumi, kas iesniegti Klimata obligāciju standarta padomei, ir
jāuzskata par konfidenciāliem, ja vien emitents nav brīvprātīgi publiskojis verificētāja
ziņojumu vai Klimata obligāciju standarta padomei nav likumā noteikts vai valsts
regulatora uzlikts pienākums publiskot verificētāja ziņojumu. Klimata obligāciju
standarta padomei ir jākonsultējas ar emitentu un verificētāju par informācijas
sniegšanu pirms verificētāja ziņojuma publiskošanas.
P6.3. Verificētāja ziņojumā ir jāiekļauj kopsavilkums par to, kā emitents un Obligācija
atbilst katram no četriem komponentiem Klimata obligāciju standarta pēcemisijas
prasībās, un attiecīgajiem nozaru atbilstības kritērijiem.
P7. Pieteikšanās pēcemisijas sertifikācijai
P7.1. Ja iepriekš ir tikusi apstiprināta pirmsemisijas sertifikācija, emitentam Klimata
obligāciju standarta padomei ir jāiesniedz:
P7.1.1. Atjaunināta Klimata obligāciju informācijas veidlapa.
P7.1.2. Atjaunināts Zaļo obligāciju satvars (vai līdzvērtīgs kopsavilkums).
P7.1.3. Verificētāja ziņojums, kas sagatavots, pamatojoties uz pēcemisijas apliecinājuma
uzdevumu.
P7.2. Ja iepriekš nav tikusi apstiprināta pirmsemisijas sertifikācija, emitentam ir
jāiesniedz Klimata obligāciju standarta padomei P3.2. punktā uzskaitītie dokumenti.
Šie dokumenti ir jāiesniedz Klimata obligāciju standarta sekretariātam, nosūtot uz
e-pasta adresi (certification@climatebonds.net).
P8. Pēcemisijas sertifikācija
P8.1. Ja Klimata obligāciju standarta padome ir guvusi pārliecību par to, ka emitents
un Obligācija atbilst Klimata obligāciju standarta pēcemisijas prasībām, tai ir jāsniedz
paziņojums, kurā tiek apstiprināta Obligācijas sertifikācija. Pēc tam emitentam ir
tiesības turpināt lietot Sertifikācijas zīmi saistībā ar attiecīgo Obligāciju (nevis citām),
kamēr Obligācija nav atmaksāta.
P8.2. Emitentam ir jāpārtrauc izmantot Sertifikācijas zīmi:
P8.2.1. Ja emitents vairs nevēlas turpināt Obligācijas sertificēšanu un par to iesniedz
rakstisku paziņojumu Klimata obligāciju standarta padomei.
P8.2.2. Ja kļūst zināms, ka emitents un/vai Obligācija vairs neatbilst Klimata
obligāciju standartam.
P8.2.3. Ja emitenta vai Klimata obligāciju standarta padomes pasūtītā
apliecinājuma uzdevuma izpildes laikā tiek konstatēts, ka emitents un/vai
Obligācija vairs neatbilst Klimata obligāciju standarta prasībām.
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Programmatiskā sertifikācija
P9. Programmatiskā sertifikācija
P9.1. Emitents var lietot programmatisko sertifikāciju, ja emitents:
P9.1.1. Var identificēt lielu atbilstīgo projektu un aktīvu portfeli, kas varētu aptvert
vairāku Sertificētu klimata obligāciju, Sertificētu klimata aizdevumu vai Sertificētu
klimata parāda instrumentu emisiju.
P9.1.2. Ir iniciējis programmu vairāku sertificētu darījumu emisijai vairāku gadu laikā.
P9.2. Attiecībā uz pirmo programmas Obligāciju emitents ievēro parasto Klimata
obligāciju sertifikācijas procesu saskaņā ar iedaļu P1–P8.
P9.3. Attiecībā uz turpmākām programmas Obligācijām emitents vēršas pie Klimata
obligāciju standarta padomes, lai sertifikācija tiktu veikta par katras Obligācijas
atbilstību Klimata obligāciju standartam:
P9.3.1. Pirms emisijas — iesniedzot Klimata obligāciju standarta padomei aizpildītu
(ja nepieciešama) Klimata obligāciju informācijas veidlapu par konkrēto Obligāciju,
kuras sertifikācija tiks veikta. Šis dokuments ir jāiesniedz Klimata obligāciju
standarta sekretariātam, kas nekavējoties sniedz emitentam sertifikācijas
dokumentus konkrētajai Obligācijai.
P9.3.2. Pēc emisijas — iesniedzot Klimata obligāciju standarta padomei
atjauninātu Klimata obligāciju informācijas veidlapu ar Klimata obligāciju standarta
sekretariāta starpniecību.
P9.4. Katru gadu pēc tam, kad saskaņā ar programmu ir notikusi pirmā emisija,
emitentam ir jānolīgst verificētājs, kas veic apliecinājuma uzdevumu.
P9.4.1. Pārbaudes priekšmetā, ko vērtē verificētājs, ir jāietver tās prasības, kas ir
noteiktas Klimata obligāciju standarta sadaļā “Pēcemisijas prasības”, tostarp
8. punktā norādītās prasības ziņojumu iesniegšanai; verifikācijai ir jāaptver visas
programmā ietvertās Obligācijas.
P9.4.2. Emitentam ir jāsniedz Klimata obligāciju standarta padomei atjaunināta
Klimata obligāciju informācijas veidlapa, Zaļo obligāciju satvars (ja atjaunināts) un
verificētāja ziņojums, nosūtot tos Klimata obligāciju standarta sekretariātam.

Sertifikācijas uzturēšana
P10. Sertifikācijas uzturēšana
P10.1. Lai uzturētu Obligācijas sertifikācijas statusu, emitentam ir jāsagatavo un
jādara pieejami atjaunināmie ziņojumi vismaz reizi gadā, kamēr Obligācija nav
atmaksāta, kā
noteikts Klimata obligāciju standarta 8. punktā norādītajās prasībās par pēcemisijas
ziņojumu iesniegšanu. Atjaunināmo ziņojumu paraksta emitenta pilnvarota
amatpersona.
P10.2. Emitentam ir jāiesniedz Klimata obligāciju standarta padomei atjaunināmie
ziņojumi, nosūtot tos Klimata obligāciju standarta sekretariātam vai kopīgojot to
atrašanās vietu publiski pieejamā tīmekļa vietnē. Saites uz atjaunināmajiem
ziņojumiem tiks publicētas Climate Bonds Initiative tīmekļa vietnē.
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P10.3. Emitents var nolīgt verificētāju periodiski veikt turpmākos apliecinājuma
uzdevumus (piemēram, reizi gadā), lai apstiprinātu, ka emitents un Obligācija
nodrošina atbilstību Klimata obligāciju standarta prasībām pēcemisijas sertifikācijai.
P10.4. Ja uz nominētajiem projektiem un aktīviem attiecas nozares atbilstības kritēriji,
kuru izpildei nepieciešama regulāra atbilstības pierādīšana, emitentam atjaunināmajos
ziņojumos ir jāietver apstiprinājums, ka nominētie projekti un aktīvi atbilst
attiecīgajiem kritērijiem.
P11. Neatbilstība
P11.1. Emitentam, kas lieto Sertifikācijas zīmi, ir jāsniedz papildu informācija,
ja to pieprasa Klimata obligāciju standarta padome.
P11.2. Gadījumos, kad tiek konstatēta neatbilstība Klimata obligāciju standarta
prasībām, Klimata obligāciju standarta padome var pieprasīt jaunu verificētāja
ziņojumu, ko sagatavo cits verificētājs, kā nosacījumu sertifikācijas saglabāšanai
saskaņā ar Klimata obligāciju standartu.
P11.2.1. Šis verificētāja ziņojums ir jāiesniedz izskatīšanai Klimata obligāciju
standarta padomē trīs mēnešu laikā pēc sākotnējā pieprasījuma.
P11.2.2. Pēc Sertifikācijas, kas veikta pēc emisijas, emitentam tiek pieprasīts iesniegt
ne vairāk kā vienu verificētāja ziņojumu jebkuru sešu mēnešu periodā.
P11.3. Ja Sertificēta klimata obligācija, Sertificēts klimata aizdevums vai Sertificēts
klimata parādu instruments vairs neatbilst Klimata obligāciju standarta prasībām, tad
viena mēneša laikā pēc tam, kad ir kļuvis zināms par neatbilstību, emitentam jādara
zināms šis fakts Klimata obligāciju standarta padomei.
P11.3.1. Klimata obligāciju standarta padome var ierosināt korektīvus
pasākumus atbilstības atjaunošanai.
P11.3.2. Ja atbilstība netiek atjaunota saskaņotajā termiņā, Klimata obligāciju
standarta padome atsauc attiecīgās Obligācijas sertifikāciju.
P11.4. Kad Klimata obligāciju standarta padome ir atsaukusi sertifikāciju, no emitenta
tiek pieprasīts:
P11.4.1. Neizmantot Sertifikācijas zīmi saistībā ar Obligācijas aizdevumu un
nenorādīt, kasertifikācija joprojām ir spēkā.
P11.4.2. Veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai svītrotu šo Obligāciju no
attiecīgajiem sarakstiem vai indeksiem, kuros nepieciešama sertifikācija.
P11.4.3. Informēt Obligācijas turētājus, attiecīgās biržas un citus darījumu
partnerus par Obligācijas sertifikācijas statusa maiņu.
P11.5. Obligācijas emitents, kura sertifikāciju atsaukusi Klimata obligāciju standarta
padome, var pārsūdzēt lēmumu, izmantojot Klimata obligāciju standarta pārsūdzību
sistēmu, kas ir pieejama Climate Bonds Initiative tīmekļa vietnē.
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1. pielikums. Obligācijas, aizdevumi un citi parāda
instrumenti, kas ir piemēroti sertifikācijai
Sertifikācijai saskaņā ar Klimata obligāciju standartu ir piemērotas dažādu veidu zaļās
obligācijas, zaļie aizdevumi un citi parāda instrumenti.
Šajā standartā termins “Obligācija” tiek lietots, lai raksturotu sertificējamo parāda
instrumentu neatkarīgi no tā, vai tas ir strukturēts kā obligācija, aizdevums vai kāda cita
veida parāda instruments.
Zaļo aizdevumu vai zaļo obligāciju var veidot viena vai vairākas obligācijas vai aizdevuma
daļas. Šādos gadījumos ir skaidri jānorāda zaļā daļa/daļas.
Saskaņā ar Klimata obligāciju standarta versiju 3.0 sertifikācijai ir piemēroti šādi parāda
instrumentu veidi:
Obligācija ar standarta ieņēmumu lietojumu. Parāda obligācija ar standarta regresa
tiesībām emitentam; tā var būt un var nebūt iekļauta sarakstā.
Ar ieņēmumiem sedzama obligācija. Parāda obligācija bez regresa tiesībām
emitentam, var būt un var nebūt iekļauta sarakstā, obligācijas kredīta risks tiek segts ar
naudas plūsmām no ieņēmumiem, maksām, nodokļiem u.c. plūsmām, un to ieņēmumi
tiek piešķirti saistītiem un nesaistītiem projektiem.
Projekta obligācija. Sarakstā iekļauta vai neiekļauta projekta obligācija vienam vai
vairākiem projektiem, kuros investors ir tieši pakļauts projektu riskam ar vai bez
potenciālām regresa tiesībām emitentam.
Vērtspapīrota obligācija. Sarakstā iekļauta vai neiekļauta obligācija, ko nodrošina
viens vai vairāki konkrēti projekti vai aktīvi, tostarp no nomas, aizdevumiem un citiem
ieņēmumiem saņemamās summas, ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, ar hipotēkām
nodrošināti vērtspapīri, tostarp aģentūru nodrošināti vērtspapīri, ar mājokļu
hipotēkām nodrošināti vērtspapīri, ar komerciālām hipotēkām nodrošināti vērtspapīri,
nodrošināti aizdevumu vērtspapīri, nodrošinātas parādsaistības, visa uzņēmuma
vērtspapīrošana un citas vērtspapīrotas struktūras.
Konvertējamas obligācijas vai parādzīmes. Sarakstā iekļautas vai neiekļautas obligācijas
vai parādzīmes, kuras var konvertēt (taču tas nav pienākums) par noteiktu skaitu
parasto akciju (vai citu vērtspapīru) saskaņā ar konkrētiem noteikumiem un
nosacījumiem. Ja obligācija vai parādzīme tika sertificēta, kad tā tika emitēta, un vēlāk
konvertēta pašu kapitālā, tad tās kā Sertificētas klimata obligācijas statuss beidzas
konvertēšanas brīdī.
Sukuk. Dažādu veidu kvaziparāda vērtspapīri, kas ir izveidoti atbilstoši islāma valstu
finansēšanai. Viens no galvenajiem islāma valstu finansēšanas pamatprincipiem
ir procentu maksājumu maksāšanas vai iekasēšanas nepieļaušana. Tiek izveidoti dažādi
finanšu instrumenti, kuriem ir tāds pats mērķis kā obligācijām vai citiem parāda
vērtspapīriem, taču par tiem netiek maksāti procenti un investori piedalās peļņas
sadalē.
Schuldschein. Tradicionāls svārstīgs vai fiksēts parāda instruments Vācijā. Daži
vērtspapīri Schuldschein vairāk līdzinās aizdevumiem, taču citi — obligācijām.
Aizdevumu mehānisms. Kredītlīnija, kas ir pieejama aizņēmējiem, lai finansētu
projektus un aktīvus, kas atbilst attiecīgajiem Klimata obligāciju standarta nozaru
atbilstības kritērijiem. Aizdevumi var būt nenodrošināti (ar vispārējām regresa tiesībām
parādniekiem) vai nodrošināti (bez regresa tiesībām vai ar ierobežotām regresa
tiesībām parādniekiem). Aizdevumu piemēri:
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• Divpusējais aizdevums. Aizdevuma līgums starp vienu aizdevēju un
parādnieku(-iem)/aizņēmēju(-iem)
• Sindikāts/kluba aizdevums. Aizdevums no vairākiem dažādiem aizdevējiem, kas
rīkojas kopā. Aizdevēji veido sindikātu, un aizņēmējs aizņemas no sindikāta. Parasti
sindikātu aizdevumi ir uzņemti darījumi, darījumi ar pienākumu censties sasniegt
rezultātu un kluba darījumi. Parasti tos strukturē viena vai vairākas komercbankas
vai investīciju bankas, var ietvert arī aizdevējus, kas nav bankas, piemēram, parādu
fondi, apdrošināšanas uzņēmumi, riska ieguldījumu fondi vai pensiju fondi.
• Atjaunojamie kredītu mehānismi, eksporta kreditēšanas mehānismi un līdzīgas
kredītlīnijas, kuru termiņš ir ilgāks par vienu gadu; aizdevuma pusēm jāvienojas par
to, kā tiks apliecināta līdzekļu plūsma.
Komerciāls vērtspapīrs. Īstermiņa parāda vērtspapīri. Nenodrošināti vekseļi, ko emitē
spēcīgi kreditētāji, tostarp finanšu institūcijas un uzņēmumi, kas nav bankas.
Zaļo obligāciju fonda emitētie parāda instrumenti. Zaļo obligāciju fonds ir fonds, kas
iegulda zaļajās obligācijās, pamatojoties uz vairākām pārbaudēm vai kritērijiem. Fonda
pārbaudes var iekļaut noteikumu, ka pamatā esošajiem projektiem un aktīviem ir
jāatbilst attiecīgajiem Klimata obligāciju standarta nozaru atbilstības kritērijiem. Fonds
visdrīzāk emitēs vērtspapīrus, piemēram, kopieguldījumu fondus, vai izmantos līdzīgi
strukturētus pasākumus kapitāla iegūšanai. Sertifikācija ir pieejama tikai fonda
emitētajiem parāda instrumentiem. Pats fonds nav tiesīgs saņemt sertifikāciju saskaņā
ar Klimata obligāciju standartu.
Segtā obligācija (Pfandbriefe). Divkārša regresa obligācija, kuru galvenokārt atmaksā
emitents, taču tai ir arī piekļuve aktīvu portfelim (seguma portfelim). Seguma portfelis
bieži ietver hipotēkas, bet kā nodrošinājumu var izmantot arī citus aktīvus. Piemēram,
Vācijas Pfandbrief tirgū ir pieejamas hipotēku segtās obligācijas, publiskās segtās
obligācijas, kuģu un lidmašīnu segtās obligācijas. Luksemburgā ir iespējams emitēt
atjaunojamas infrastruktūras segtās obligācijas.
Zaļie noguldījumi. Finanšu iestādes turētie klientu fondi, kas ir skaidri identificēti un
iedalīti tādu projektu un aktīvu portfelī, kuri atbilst attiecīgajiem Klimata obligāciju
standarta nozaru atbilstības kritērijiem.
Uz sertifikāciju saskaņā ar Klimata obligāciju standarta versiju 3.0 var pretendēt arī šādi
finanšu instrumentu veidi:
Zaļie noguldījumi. Finanšu iestādes turētie klientu fondi, kas ir skaidri identificēti un
iedalīti tādu projektu un aktīvu portfelī, kuri atbilst attiecīgajiem Klimata obligāciju
standarta nozares atbilstības kritērijiem
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2. pielikums. Klimata obligāciju standarta V3.0 un
ierosinātā ES zaļo obligāciju standarta saderība
Klimata obligāciju standarta versija 3.0. ir izstrādāta, lai tā būtu pilnībā saderīga ar
ierosināto Eiropas Savienības zaļo obligāciju standartu, ko tehnisko ekspertu grupa
izdeva 2019. gada jūnijā.
Ierosinātā ES zaļo obligāciju standarta un Klimata obligāciju standarta V3.0 dokumentu
un ar tiem saistīto prasību sīkāka analīze ir pieejama Climate Bonds Initiative tīmekļa
vietnē.
1. tabula. ES zaļo obligāciju standarta projekta un Klimata obligāciju
standarta versijas 3.0 salīdzinājuma kopsavilkums
Galvenie līdzekļi

ES zaļo obligāciju standarts (projekts)

Klimata obligāciju standarta versija 3.0

Projektu un
aktīvu
atbilstība

Izstrādāts, pamatojoties uz ES taksonomiju,
kurā ietverti detalizēti kritēriji attiecīgajām
darbībām.
Klimata pārmaiņu mazināšanas kritēriji ir
saskaņoti ar Parīzes nolīguma mērķu
sasniegšanu.

Izstrādāts, pamatojoties uz klimata
obligāciju taksonomiju un katras nozares
atbilstības kritērijiem.

Zaļo
obligāciju
satvars

Ziņošana pirms
emisijas

Ārējā
pārskatīšana
pirms emisijas
Ziņošana pēc
emisijas

Zaļo obligāciju satvars jāsagatavo saskaņā
ar konkrētām prasībām.
Obligāta informācijas sniegšana par satvaru
pirms emisijas vai tās laikā.
Juridiskajā dokumentācijā ir jāiekļauj
konkrēta informācija par obligācijas un
ieņēmumu izmantošanas ar vidi saistīto
mērķi.
Obligāta verifikācija pirms emisijas un
informācijas sniegšana par verificētāja
ziņojumu pirms emisijas vai tās laikā.
Obligāta ziņošana ar īpašām prasībām
ziņojuma saturam. Ikgadējā ziņošana un
informācijas atklāšana ir obligāta līdz pilnīgai
ieņēmumu sadalei un jebkādu būtisku
ieņēmumu sadales izmaiņu gadījumā.
Ir divu veidu ziņojumi: piešķiršanas un
ietekmes ziņojumi.

Ārējā
pārskatīšana pēc
emisijas
Ārējo pārskatītāju
statuss
Esošo obligāciju
marķēšana
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Visi kritēriji ir saskaņoti ar Parīzes
nolīguma mērķu sasniegšanu.
Zaļo obligāciju satvars jāsagatavo
saskaņā ar konkrētām prasībām.
Obligāta informācijas sniegšana par
satvaru pirms emisijas vai tās laikā.
Juridiskajā dokumentācijā ir jāiekļauj
konkrēta informācija par ieņēmumu
izlietojumu, ieņēmumu pārvaldību,
ārējo pārskatītāju un plāniem par
ziņošanu pēc emisijas.
Obligāta verifikācija pirms emisijas un
informācijas sniegšana par verificētāja
ziņojumu pirms emisijas vai tās laikā.
Obligāta ziņošana ar īpašām prasībām
ziņojuma saturam. Ziņojuma sagatavošana
reizi gadā un informācijas sniegšana ir
obligāta visu laiku, kamēr obligācija nav
atmaksāta.
Ir trīs veidu ziņojumi: piešķiršanas,
atbilstības un ietekmes ziņojumi.

Obligāta verifikācija vismaz vienu reizi
pēc emisijas, un tai jānotiek
ieņēmumu piešķiršanas laikā vai pēc pilnīgas
to piešķiršanas. Obligāta verificētāja ziņojuma
publiskošana.

Obligāta verifikācija vismaz vienu
reizi pēc emisijas, divu gadu laikā
pēc tās. Obligāta verificētāja
ziņojuma publiskošana.

Jābūt reģistrētam brīvprātīgās pagaidu
reģistrācijas shēmā.

Jābūt norādītam Climate Bonds Initiative
tīmekļa vietnē kā Apstiprinātam
verificētājam.

Atļauta, ja veikta obligātā verifikācija un
publiskoti svarīgākie dokumenti.

Atļauta, ja veikta obligātā verifikācija
un publiskoti svarīgākie dokumenti.
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3. pielikums. Sertifikācija un CBI zaļo obligāciju datu bāze
Climate Bonds Initiative uztur visaptverošu zaļo obligāciju datu bāzi, ko izmanto indeksu
nodrošinātāji un citi tirgus dalībnieki. Datu kopas kompilēšanu un uzturēšanu nosaka
CBI zaļo obligāciju datu bāzes metodoloģija. Šī dokumenta jaunākā versija ir pieejama
CBI tīmekļa vietnē.
Metodoloģijas dokumentā ir sniegts detalizēts pārbaudes procesa apraksts un
iekļaušanas noteikumi. Sertifikācija saskaņā ar Klimata obligāciju standartu nozīmē, ka
atbilstīgie parāda instrumenti tiek automātiski iekļauti Zaļo obligāciju datu bāzē.
Tomēr ne visi Sertificētie parāda instrumenti ir piemēroti iekļaušanai datu bāzē.
Tālāk ir izklāstīti attiecīgie noteikumi iekļaušanai CBI zaļo obligāciju datu bāzē.
Parāda instrumentu veidi
Lai neveidotu dubultu uzskaiti, Zaļo obligāciju fonda emitētie parāda instrumenti nav
piemēroti iekļaušanai CBI zaļo obligāciju datu bāzē. Šādus instrumentus uzskata par
esošo zaļo obligāciju “pārpakošanu”.
Zaļo noguldījumu produkti nav piemēroti iekļaušanai CBI zaļo obligāciju datu bāzē, jo tie
nav parāda instrumenti un tiem parasti nav noteikta summa, kas ir jāiegūst saskaņā ar
programmu un konkrētā emisijas datumā.
Minimālais termiņš/ilgums
Instrumenti, kuru sākotnējais termiņš ir mazāks par vienu gadu, ir piemēroti
iekļaušanai CBI zaļo obligāciju datu bāzē.
Informācijas sniegšana pēc emisijas
30 dienu laikā pēc darījuma noslēgšanas par Sertificēto klimata obligāciju, Sertificēto
klimata aizdevumu vai citu Sertificētu parāda instrumentu, emitentam/aizņēmējam
ieteicams paziņot organizācijai Climate Bonds Initiative par to un ieteicams sniegt
vismaz šādu informāciju par parāda instrumentu: 1) summa, kas emitēta ar emisijas
valūtu, 2) emisijas datums un 3) termiņa datums. Ja CBI šī informācija nav pieejama,
instruments nav piemērots iekļaušanai CBI zaļo obligāciju datu bāzē.

33

Klimata obligāciju standarts, versija
3.0

© Climate Bonds Initiative 2019
34
3.0

Klimata obligāciju standarts, versija

