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De ce avem nevoie 
de standardele ISO 
pentru schimbările 
climatice?

Standardele ISO privind mediul 
înconjurător ajută la deschiderea 
piețelor mondiale pentru energia 
verde și a tehnologiilor cu 
eficiență energetică, precum și 
sprijinirea, atenuarea și adaptarea 
la schimbările climatice.

Standardele ISO ajută guvernele 
și organizațiile în abordarea 
schimbărilor climatice.

Standardele ISO sunt esențiale 
pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră (GES), 
elaborarea politicilor publice spre 
a face față provocărilor generate 
de schimbările climatice și a 
strategiilor referitoare la 
reducerea emisiilor de carbon.

Standardele ISO pentru 
schimbările climatice 
contribuie în mod direct 
la realizarea obiectivului 
13 al ONU privind 
acțiunea asupra climei.



Cine sunt beneficiarii standardelor 
ISO privind schimbările climatice?

Industria

Autorități de 
reglementare

Consumatori

Standardele ISO pentru schimbările 
climatice ajută companiile să 
îndeplinească cerințele de reglementare 
și să întreprindă acțiuni concrete pentru 
a-și reduce impactul și pentru a-și 
îmbunătăți eficiența energetică. 

Autoritățile de reglementare se pot baza pe standardele 
ISO  pentru elaborarea politicilor publice care să 
îndeplinească la nivel internațional angajamente pentru a 
răspunde numeroaselor provocări generate de 
schimbările climatice.

Consumatorii beneficiază de standardele 
ISO atunci când sunt utilizate atât de 
companii, cât și de autorități, pentru 
atenuarea schimbărilor climatice prin 
intermediul unei mai bune gestiuni a 
dezastrelor, eficiență energetică 
îmbunătățită, politici și infrastructuri 
prietenoase mediului.
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Managementul 
mediului 
înconjurător

Comunicarea performanțelor 
mediului înconjurător

Cuantificarea 
emisiilor de GES

Finanțarea activităților 
privind schimbările 
climatice

Și altele...

Atenuarea și 
adaptarea

Deschiderea piețelor mondiale 
pentru energia verde

Monitorizarea schimbărilor 
climatice

Care sectoare ale mediului 
înconjurător beneficiază de 
standardele ISO?
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Cine elaborează 
standardele ISO?

Mai jos găsiți câteva din standardele elaborate de 
ISO privind schimbările climatice:

Managementul mediului înconjurător

Seria de standarde ISO 14000 a fost creată pentru 
managementul mediului înconjurător, dezvoltată de către 
comitetul tehnic al ISO, ISO/TC 207 Managementul 
mediului înconjurător, este ferm stabilă ca reper global 
pentru o bună promovare a practicilor care țin de 
managementul mediului înconjurător și design. 

ISO 14001:2016 Sisteme de management de mediu. 
Cerințe cu ghid de utilizare

Standardul ajută organizațiile să-și atingă 
obiectivele într-o manieră durabilă pentru mediu.
Alte standarde din această serie sunt:

Standardele ISO sunt elaborate 
de grupuri de experți din cadrul 
comitetelor tehnice (CT).  CT 
sunt formate din reprezentanți 
din industrie, guverne și alte 
părți interesate. Fiecare CT 
tratează un subiect diferit: când 
vine vorba de schimbările 
climatice, de exemplu, există 
comisii care calzulează emisiile 
de gaze cu efect de seră, 
măsurarea amprentei de carbon 
a produselor și finanțarea 
activităților privind schimbările 
climatice. Pentru a afla mai 
multe despre standardele 
elaborate într-un anumit sector, 
vizitează site-ul www.iso.org.

∙ISO 14004:2012 Sisteme de management de mediu. Linii 
directoare referitoare la principii, sisteme și tehnici de 
aplicare 

∙ ISO 14006:2011 Sisteme de management de mediu. 
Linii directoare pentru integrara ecoproiectării

∙ISO 14040:2011 Management de mediu. Evaluarea 
ciclului de viață. Principii și cadru

∙ISO 14044:2006 Management de mediu. Evaluarea 
ciclului de viață. Cerințe și linii directoare

Seria de standarde ISO 14000 include, de asemenea, 
instrumente de sprijin pentru managementul mediului 
înconjurător și proiectarea de produse și servicii 
ecologice.

Ce standarde pentru 
schimbările climatice are ISO?

ISO a elaborat peste 600 de standarde privind mediul înconjurător.

http://www.ISO.org
https://www.iso.org/standard/60857.html
https://www.iso.org/standard/60857.html
https://www.iso.org/standard/60856.html
https://www.iso.org/standard/60856.html
https://www.iso.org/standard/43241.html
https://www.iso.org/standard/43241.html
https://www.iso.org/standard/37456.html
https://www.iso.org/standard/37456.html
https://www.iso.org/standard/38498.html
https://www.iso.org/standard/38498.html
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Cuantificarea emisiilor de GES 

Standardele ISO sunt concepute pentru a fi neutre din punct de vedere politic, 
oferind flexibilitatea de a fi aplicate la diferite programe privind emisiile de 
GES din întreaga lume. Utilizarea standardelor ISO, privind emisiile de GES, 
pentru anumite scopuri, este o contribuție la conectareapiețelor de emisii de 
GES din întreaga lume.

Standardele-cheie includ:

∙ISO 14064:2019 Gaze cu efect de seră

∙ISO 14065:2013 Gaze cu efect de seră. Cerinţe pentru organismele care efectuează 
validarea şi verificarea emisiilor gazelor cu efect de seră, pentru utilizarea în 
acreditare sau în alte forme de recunoaştere

Atenuare și adaptare  

ISO s-a asociat cu părțile interesate-cheie internaționale, precum Convenția 
cadru a ONU privind schimbările climatice și Banca Mondială, în elaborarea 
foilor de parcurs strategice pentru un sistem de standarde privind atenuarea 
și adaptarea schimbărilor climatice.

Acest standard stabilește un cadru și principii pentru a face compatibile 
schemele de adaptare și atenuare cu diferite abordări. În plus există o serie de 
standarde pentru a sprijini modul în care organizațiile și comunitățile se 
adaptează și devin mai rezistente la schimbările climatice, inclusiv cele pentru 
evaluarea vulnerabilităților, planificarea adaptării și monitorizarea și evaluarea 
adaptării.

Această serie mai include și:

∙ISO 14080:2018 Managementul gazelor cu efect de seră și activități conexe. Cadrul 
și principiile pentru metodologiile privind acțiunile climatice

∙ISO 14090:2019 Adaptarea la schimbările climatice. Principii, cerințe și orientări
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În curând!

Viitorul standard ISO 14097 
pentru evaluarea și raportarea 
investițiilor și a activităților de 
finanțare legate de schimbările 
climatice va oferi un cadru 
general și îndrumare tehnică 
instituțiilor financiare cu privire la 
valorile climatice.

Finanțarea activităților privind 
schimbările climatice

Inițiativele private și capitalul vor fi 
necesare pentru a crea soluții durabile 
în viitor. Obligațiile ecologice reprezintă 
o modalitate de finanțare a investițiilor 
climatice și de mediu. ISO dezvoltă în 
prezent standardul ISO 14030 pentru a 
armoniza definiția obligațiunilor 
ecologice și de a specifica cerințe pentru 
a evalua performanța de mediu a 
activelor pe care le finanțează.
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Comunicarea performanțelor 
mediului înconjurător

ISO a dezvoltat o serie de standarde pentru a 
asigura bune practici atunci când faceți cereri și 
comunicări privind mediul:

Acestea includ:

∙ISO 14020:2000 Etichete și declarații de mediu.
Principii generale

∙ISO 14026:2019 Etichete și declarații de mediu. Principii, cerințe 
și linii directoare pentru comunicarea informațiilor referitoare la 
amprenta ecologică 

∙ISO 14063:2012 Management de mediu. Comunicare de mediu. 
Linii directoare și exemple

Știați că...?

ISO elaborează un nou 
standard - ISO 14016 privind 
asigurarea rapoartelor de 
mediu, care va oferi 
consumatorilor o mai mare 
încredere prin demonstrarea 
fiabilității informațiilor incluse.
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Standardele conexe

ISO a elaborat și alte 
standarde cu impact asupra 
schimbărilor climatice în 
domenii precum energia 
nucleară, energia solară, 
tehnologiile cu hidrogen, 
sistemele de transport 
inteligente, proiectarea 
mediului locativ și 
durabilitatea construcțiilor.

Deschiderea piețelor mondiale 
pentru energia curată
Standardele internaționale pot fi, de 
asemenea, vehiculul diseminării 
tehnologiilor inovatoare, în special 
pentru surse de energie alternative și 
regenerabile, prin reducerea timpului 
pe piață, crearea de interes global și 
dezvoltarea unei mase critice de sprijin 
pentru a asigura succesul economic al 
acestor tehnologii.

∙ISO 14034:2016 Management de mediu. 
Verificarea tehnologiilor de mediu

Acest standard poate ajuta companiile 
care dezvoltă tehnologii inovatoare de 
mediu în atingerea noilor piețe. 
Standardul oferă verificarea 
independentă a performanței noilor 
tehnologii de mediu, 

ajutând producătorii să demonstreze 
fiabilitatea revendicărilor lor de 
performanță și cumpărătorii de 
tehnologii să identifice inovațiile 
care se potrivesc necesităților lor.

∙ ISO 50001:2018 Sisteme de management 
al energiei. Cerințe și ghid de utilizare 

Acest standard ajută organizațiile de 
toate tipurile și sectoarele să își 
gestioneze performanța energetică și să 
utilizeze energia mai eficient, în timp ce 
alte standarde din seria ISO 50000 oferă 
îndrumări specifice în domenii precum 
auditul, măsurarea și economiile de 
energie.
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Poziția proactivă a ISO privind 
schimbările climatice a dus la 
inițierea lucrărilor ISO privind 
biocombustibilii, sistemele de 
gestionare a energiei și examinarea 
de noi oportunități în ceea ce 
privește eficiența energetică și 
sursele de energie regenerabile. În 
acest scop, ISO își menține 
cooperarea strânsă cu Comisia 
Electrotehnică Internațională (IEC) 
și s-a asociat suplimentar cu 
Agenția Internațională pentru 
Energie (AIE) și Consiliul Mondial 
al Energiei (WEC) al OCDE în 
inițiative comune legate de acest 
domeniu.

Monitorizarea schimbărilor 
climatice
∙ ISO/TC 211, Informații 
geografice

Acest comitet tehnic ISO se ocupă 
de standardizare în domeniul 
informațiilor geografice digitale. 
Colaborează, printre alți parteneri, 
cu Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură 
(FAO) la standardele de mapare 
prin satelit, achiziție și prelucrare a 
datelor și cu Organizația 
Meteorologică Mondială (OMM) 
privind standardele pentru date 
meteorologice și climatologice.

Beneficiile standardelor ISO 
pentru schimbările climatice

Dezvoltate pe bază de consens de 
către experții din întreaga lume, 
standardele ISO conduc acțiunea 
climatică într-o varietate de moduri 
prin:

∙ Oferirea unui raport GES 
transparent  și comparabil 

∙ Oferirea unei baze de bune practici
 în scopul elaborării unui program de 
reduceri GES 

∙ Oferirea de oportunități pentru o 
consecvență îmbunătățită, flexibilitate 
crescută și eforturi reduse asociate cu 
stocurile voluntare de GES 

∙ Oferirea unei abordări tehnice 
consistente, care simplifică verificarea 
și facilitează schimbul de emisii 

∙ Scăderea costurilor tranzacțiilor

∙ Creșterea încrederii în inventarul 
de GES și îmbunătățirea credibilității 
părților interesate 
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