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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve Směrnicích ISO/IEC, Část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 207 Environmentální management,
subkomise SC 7 Management skleníkových plynů a související činnosti.

Toto první vydání zrušuje a nahrazuje ISO/TS 14067:2013, která byla technicky zrevidována.
Představuje toto zúžení rozsahu platnosti:

–    zásady, požadavky a návod, které se týkají komunikace o uhlíkové stopě produktu (CFP) a o
částečné uhlíkové stopě produktu, jsou nyní obsaženy v ISO 14026;

–    zásady, požadavky a návod, které se týkají ověřování, jsou nyní obsaženy v ISO 14064-3;

–    zásady, požadavky a návod, které se týkají pravidel produktové kategorie, jsou nyní obsaženy
v ISO/TS 14027;

–    požadavky na řešení biogenního uhlíku a elektrickou energii byly revidovány a vyjasněny;

–    definice byly pro snadnější výklad sjednoceny v souboru ISO 14064.

Tento dokument je generickou normou pro kvantifikaci uhlíkové stopy produktů.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html


www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/members.html


Úvod
Změna klimatu způsobená antropogenní činností byla označena jako jedna z největších výzev, kterým
svět čelí, a bude i v budoucích desetiletích ovlivňovat podnikání a občany.

Změna klimatu má dopady jak na lidské, tak na přírodní systémy a mohla by vést k závažným
dopadům na dostupnost zdrojů, hospodářskou činnost a na blahobyt lidí. V reakci na to jsou
veřejným i soukromým sektorem vyvíjeny a implementovány mezinárodní, regionální, národní
a místní iniciativy s cílem zmírnit koncentrace skleníkových plynů (GHG) v zemské atmosféře
a usnadnit adaptaci na změnu klimatu.

Na naléhavou hrozbu změny klimatu je třeba na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků
efektivně a progresivně reagovat. ISO vytváří dokumenty, které podporují transformaci vědeckých
poznatků v nástroje, které pomohou změnu klimatu řešit.

Iniciativy na zmírnění emisí skleníkových plynů se opírají o kvantifikaci, monitorování, vykazování
a ověřování emisí a/nebo propadů skleníkových plynů.

Řada ISO 14060 zajišťuje jednoznačnost a konzistentnost pro kvantifikování, monitorování,
vykazování a validování nebo ověřování emisí a propadů skleníkových plynů s cílem podpořit
udržitelný rozvoj prostřednictvím nízkouhlíkového hospodářství. Je také přínosem pro organizace,
navrhovatele projektů a zainteresované strany po celém světě, neboť poskytuje jednoznačnost
a konzistentnost v oblasti kvantifikování, monitorování, vykazování a validování nebo ověřování emisí
a propadů skleníkových plynů. Konkrétně používání řady ISO 14060

–    zvyšuje environmentální integritu kvantifikace skleníkových plynů;

–    zvyšuje důvěryhodnost, konzistentnost a transparentnost kvantifikace, monitorování,
vykazování, validace a ověřování emisí skleníkových plynů;

–    usnadňuje vývoj a implementaci strategií a plánů managementu emisí skleníkových plynů;

–    usnadňuje vývoj a implementaci zmírňujících opatření prostřednictvím snižování emisí nebo
zvyšování propadů;

–    usnadňuje schopnost sledovat výkonnost a pokrok při snižování emisí skleníkových plynů
a/nebo zvyšování propadů skleníkových plynů.

Mezi aplikace řady ISO 14060 patří:

–    firemní rozhodnutí, jako např. identifikace příležitostí ke snižování emisí skleníkových plynů
a zvyšování zisko-
vosti snížením spotřeby energie;

–    management uhlíkových rizik, jako např. identifikace a management rizik a příležitostí;

–    dobrovolné iniciativy, jako např. účast v dobrovolných registrech skleníkových plynů nebo
iniciativy pro vykazování udržitelnosti;

–    trhy se skleníkovými plyny, jako např. nákup a prodej povolenek nebo kreditů týkajících se
skleníkových plynů;



–    regulační/vládní programy zaměřené na skleníkové plyny, jako např. kredity za včasná
opatření, dohody nebo národní a místní iniciativy v oblasti vykazování.

ISO 14064-1 podrobně popisuje zásady a požadavky týkající se navrhování, vypracování, řízení
a vykazování inventarizace skleníkových plynů na úrovni organizace.

Obsahuje požadavky na stanovení hranic emisí a propadů skleníkových plynů, kvantifikování emisí
a propadů skleníkových plynů organizace a na identifikování konkrétních opatření nebo činností
společnosti zaměřených na zlepšování managementu emisí skleníkových plynů.

Obsahuje také požadavky a návod týkající se managementu kvality inventarizace, vykazování,
interních auditů a odpovědností organizace za činnosti ověřování.

ISO 14064-2 podrobně popisuje zásady a požadavky týkající se stanovení výchozích hodnot
a monitorování, kvantifikování a vykazování emisí z projektů. Zaměřuje se na projekty v oblasti
skleníkových plynů nebo na činnosti založené na projektech, které jsou specificky určeny ke snižování
emisí skleníkových plynů a/nebo ke zvyšování jejich propadů. Poskytuje základ pro validaci
a ověřování projektů v oblasti skleníkových plynů.

ISO 14064-3 podrobně popisuje požadavky na ověřování prohlášení o skleníkových plynech týkajících
se inventarizace skleníkových plynů, projektů z hlediska skleníkových plynů a uhlíkových stop
produktů. Popisuje proces validace nebo ověřování, včetně plánování validace nebo ověřování,
postupů posuzování a hodnocení prohlášení o skleníkových plynech organizace, projektu a produktu.



ISO 14065 stanovuje požadavky na orgány, které validují a ověřují prohlášení o skleníkových
plynech. Tyto poža-
davky se týkají nestrannosti, kompetence, komunikace, procesů validace a ověřování, odvolání,
stížností a systému managementu validačních a ověřovacích orgánů. Normu lze používat jako základ
pro akreditaci a jiné formy uznávání ve vztahu k nestrannosti, kompetenci a konzistentnosti
validačních a ověřovacích orgánů.

ISO 14066 specifikuje požadavky na kompetence validačních týmů a ověřovacích týmů. Zahrnuje
zásady a specifikuje požadavky na kompetence založené na úkolech, které musí být validační nebo
ověřovací týmy schopny plnit.

Tento dokument stanovuje zásady, požadavky a směrnice pro kvantifikaci uhlíkové stopy produktů.
Cílem tohoto dokumentu je kvantifikovat emise skleníkových plynů související s etapami životního
cyklu produktu od čerpání zdrojů, zajišťování a rozšiřování dodávek surovin pro výrobu, používání až
po stadium na konci životnosti produktu.

ISO/TR 14069 pomáhá uživatelům při aplikaci ISO 14064-1 a poskytuje směrnice a příklady pro
zlepšování transparentnosti při kvantifikaci emisí a jejich vykazování. Neposkytuje další návod k ISO
14064-1.

Obrázek 1 znázorňuje vztah mezi normami řady ISO 14060 pro skleníkové plyny.

Obrázek 1 – Vztah mezi normami řady ISO 14060 pro skleníkové plyny

POZNÁMKA Prohlášení o skleníkových plynech se v tomto dokumentu týkají uhlíkové stopy produktu
nebo částečné uhlíkové stopy produktu.



Skleníkové plyny mohou být vypouštěny a odstraňovány během celého životního cyklu produktu,
který zahrnuje získávání surovin, návrh, výrobu, přepravu/dodávku, používání a zpracování na konci
životnosti. Kvantifikace
uhlíkové stopy produktu (CFP) pomůže pochopit a přijmout opatření ke zvýšení propadů
skleníkových plynů a ke snížení emisí skleníkových plynů v průběhu celého životního cyklu produktu.
Tento dokument podrobně popisuje zásady, požadavky a směrnice pro kvantifikaci uhlíkových stop
produktů, tj. zboží a služeb, na základě emisí a propadů skleníkových plynů během životního cyklu
produktů. Rovněž jsou uvedeny požadavky a směrnice pro kvantifikaci částečné uhlíkové stopy.
Komunikace týkající se uhlíkové stopy nebo částečné uhlíkové stopy je obsažena v ISO 14026. Vývoj
pravidel produktové kategorie (PCR) je obsažen v ISO/TS 14027.

Tento dokument vychází ze zásad, požadavků a směrnic uvedených v existujících mezinárodních
normách pro posuzování životního cyklu (LCA) – ISO 14040 a ISO 14044; cílem dokumentu je
stanovit specifické požadavky na kvantifikaci uhlíkové stopy produktu a částečné uhlíkové stopy
produktu.

Očekává se, že tento dokument bude přínosem pro organizace, vlády, průmysl, poskytovatele služeb,
společenství a další zainteresované strany tím, že poskytne jednoznačnost a konzistentnost při
kvantifikování uhlíkových stop produktů. Používání metody posuzování životního cyklu v souladu
s tímto dokumentem, kdy jedinou kategorií dopadu je změna klimatu, může přinést zejména tyto
výhody:

–    zabránění přesunu zátěže z jedné etapy životního cyklu produktu na jinou etapu nebo mezi
životními cykly produktu;

–    stanovení požadavků na kvantifikaci uhlíkové stopy produktu;
–    usnadnění sledování výkonnosti uhlíkové stopy produktu při snižování emisí skleníkových

plynů;
–    lepší pochopení uhlíkové stopy produktu, aby bylo možné identifikovat potenciální příležitosti

pro zvyšování propadů skleníkových plynů a snižování emisí skleníkových plynů;
–    přispění k podpoře udržitelného nízkouhlíkového hospodářství;
–    zvýšení důvěryhodnosti, konzistentnosti a transparentnosti kvantifikace a vykazování uhlíkové

stopy produktu;
–    usnadnění hodnocení alternativních možností návrhů produktů a jejich získávání, výrobních

a zpracovatelských metod, výběru surovin, dopravy, recyklace a dalších procesů na konci
životnosti;

–    usnadnění vývoje a implementace strategií a plánů managementu emisí skleníkových plynů
v celém životním cyklu produktu a zjišťování další účinnosti v dodavatelském řetězci;

–    vypracování spolehlivých informací o uhlíkové stopě produktů.

POZNÁMKA S ohledem na terminologii ISO 14026 týkající se komunikace o stopách je změna
klimatu považována za příklad „oblasti zájmu“.

Obrázek 2 znázorňuje souvislost mezi tímto dokumentem a normami mimo řadu norem pro
management skleníkových plynů.

Obrázek 2 – Vztah mezi tímto dokumentem a normami mimo řadu norem pro management
skleníkových plynů



Uhlíkové stopy produktů vypracované v souladu s tímto dokumentem přispívají k cílům politik a/nebo
režimů souvisejících se skleníkovými plyny.

Omezení uhlíkových stop produktů na základě tohoto dokumentu jsou popsána v příloze A.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje zásady, požadavky a směrnice pro kvantifikaci a vykazování uhlíkové
stopy produktu (CFP) způsobem, který je v souladu s mezinárodními normami pro posuzování
životního cyklu (LCA) (ISO 14040 a ISO 14044).

Rovněž jsou specifikovány požadavky a směrnice pro kvantifikaci částečné uhlíkové stopy produktu.

Tento dokument platí pro studie uhlíkové stopy produktu, jejichž výsledky jsou podkladem pro různé
aplikace (viz kapitola 4).

Tento dokument se zabývá pouze jedinou kategorií dopadu: změnou klimatu. Kompenzování emisí
uhlíku a sdělování informací o uhlíkové stopě produktu nebo částečné uhlíkové stopě produktu je
mimo oblast působnosti tohoto dokumentu.

Tento dokument neposuzuje žádné sociální ani ekonomické aspekty nebo dopady, ani žádné jiné
environmentální aspekty a související dopady, které mohou vzniknout v průběhu životního cyklu
produktu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


