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Išanalizavę Taksonomijos reglamentą ir visus su juo susijusius deleguotuosius aktus, 
apsibrėžėme atitikties vertinimo procesą, kuris padės įvertinti Grupės veiklas.

Atitikties Taksonomijos reglamentui vertinimas 
„Ignitis grupėje“

Ar veikla atitinka 18 str. nustatytas būtiniausias 

apsaugos priemones?

Ne Taip

Identifikuojame 

Grupės 

taksonomines 

ekonomines 

veiklas

Ar veikla yra įtraukta į Deleguotąjį aktą ir ar yra šios 

ekonominės veiklos techniniai kriterijai?

Ne Taip

Ne Taip

Ar veikla svariai prisideda prie vieno ar kelių 

aplinkosaugos tikslų, apibrėžtų 9 str.?

Ar veikla nedaro reikšmingos žalos jokiems kitiems 

aplinkosaugos tikslams, nustatytiems 9 str.?

Techninių 

kriterijų 

vertinimas

Būtiniausių apsaugos 

priemonių užtikrinimas
Ne Taip



Platus į(si)traukimas
Vertinimo ir atskleidimo procese svarbu įtraukti platų ratą 

suinteresuotų šalių, tarp kurių būtų aukščiausio lygio vadovų, 

aplinkosaugos specialistų, teisininkų, finansininkų ir veiklų / 

verslo atstovų.

Švietimas
Su Taksonomijos reglamentu svarbu supažindinti ir kitus, 

galbūt šiuo metu vertinimo procese nedalyvaujančius 

kolegas. Taksonomijos reikalavimai turėtų tapti gerąją 

verslo praktika.

„Pilkosios zonos“
Svarbu susitaikyti, kad vertinant šį reglamentą tikėtina 

susidursite su reikalavimų vertinimo dviprasmybėmis, 

atskleidimų neaiškumais ir pan. 

Naujienos ir pokyčiai
Šis reglamentas keičiasi, išleidžiami papildomi DUK 

ir pan., todėl svarbu sekti naujausią oficialią 

informaciją.

Resursai ir laikas
Svarbu suplanuoti vidinius resursus ir jų laiką, 

nepalikti šio vertinimo paskutinei akimirkai, 

įsivertinti, ekspertų trūkumą rinkoje.

Finansiniai duomenys
Finansinės informacijos kokybės užtikrinimas yra 

esminis atskleidimų aspektas. Svarbu kokybiškai 

įsivertinti pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR) 

atskleidimo reikalavimus ir juos tinkamai įgyvendinti.

Pagrindiniai aspektai, kuriuos išmokome atitikties 
vertinimo ir atskleidimo procese



Sieksime, kad Grupėje Taksonomijos atitikties vertinimas 
taptų bendrąja praktika vertinant naujas planuojamas 
veiklas.

Mūsų planai ateičiai

Stiprinsime finansinių duomenų rinkimą ir atskyrimą, 
siekiant teisingai pagal Taksonomijos reglamentą atskleisti 
PVRR susijusius su veiklos ir kapitalo išlaidomis.

Stiprinsime su klimato kaita susijusių rizikų vertinimą, 
plečiant informacijos apie jas sklaidą suinteresuotoms 
šalims.

Įtrauksime dar platesnį ratą suinteresuotų šalių į atitikties 
analizę, reguliariai pristatysime atitikties statusą bei ES 
Taksonomijos reglamento pokyčius.



Ačiū!


