
Стандарттау жөніндегі техникалық комитеттің қызметі туралы ҚР 
№ 103 «парник газдарын басқару» және

Берлиндегі ISO / TC 207 / SC 07 / WG 04 Халықаралық жұмыс 
тобының 14-ші пленарлық отырысының қорытындысы туралы 

«Ұйымдастыру деңгейінде ПГ шығарындылары бойынша сандық 
бағалау және есептілік»
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Мүдделі кәсіпорындар мен ұйымдардың, 

мемлекеттік және атқарушы билік 

органдық өкілдерінің ЕРІКТІ 

БІРЛЕСТІГІ. 

МАҚСАТЫ: парниктік газдарды басқару 

саласындағы стандарттау бойынша 

ұлттық, аймақтық және халықаралық 

деңгейде жұмыстарды ұйымдастыру және 

жүргізу.

«Орхус орталықтары мен инновациялық даму субъектілері одағы» ЗТҚ

Л. Н. Гумилев Атындағы Еуразия Ұлттық Университеті. 

«Экопром» ҰО

«Эко Өрлеу» ЖШС

«Астана-Энергия» АҚ

«Ұлттық аккредиттеу орталығы»  ЖШС

«ҚР ЭМ ЭРБК Астана қаласы бойынша экология департаменті» РММ

BUREAU VERITAS - Kazakhstan Office

ЖК «HSE»

"Жасыл" «экономика мен G-Global-ды дамыту Коалициясы» ЗТҚ 

ЖШС Carbon partners

ЖШС «Жасыл көпір» 

ҚР Энергетика министрлігі, климаттың өзгеруі жөніндегі Департаменті

ҚР ЭМ «Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы» ШЖҚ және РМК

Тұрақты даму үшін табиғат пайдаланушылардың қазақстандық қауымдастығы " ЗТҚ»

«ОАЭК» АҚ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ

«Самұрық-Энерго» АҚ

«Қарағанды Энерго орталық» ЖШС

АҚ «Алматы электр станциялары»,

«Қазақстан Қолданбалы Экология Агенттігі»  ЖШС

KAZENERGY «қауымдастығы»

«Қазмұнайгаз» ҰК АҚ

«Казмұнайтеңіз» «Теңіз мұнай компаниясы» ЖШС филиалы, Ақтау

«Өзенмұнайгаз» АҚ

ЗТҚ «Тау-кен өндіруші және тау-кен металлургиялық кәсіпорындардың республикалық 
қауымдастығы»
«Еуразиялық өнеркәсіптік қауымдастығы» ЗТҚ

ҚР ҰКП

CLEANTECH LATVIA, Қазақстандағы өкілдік

Қ
ұ
р
ам

ы



«Парниктік газды басқару» № 103 ТК құрамына 
кіргенде кәсіпорынның қандай мүмкіндіктері бар

➢Әзірленген техникалық регламенттер (міндетті ережелер), стандарттар 
туралы қолданыстағы ақпарат; 

➢Сауда-саттықта техникалық кедергілердің және дикриминациялық 
талаптардың туындауын болдырмау үшін әріптес елдердің жоғарыда 
аталған ережелерінің жобаларына ұсыныстар мен ескертулер беру 
мүмкіндігі;

➢Ескертулер қабылданбаған жағдайда, ДСҰ-ның Саудадағы техникалық 
кедергілер жөніндегі комитетінде мәселені көтеру және реттеу мүмкіндігі.
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2018 жылы «GREENORDA PROJECT» ЖШС базасында жұмыс 
істейтін №103 «парник газдарын басқару» техникалық комитеті 
2019 жылға арналған мемлекеттік стандарттау жоспарына келесі 

стандарттарды енгізді:

• 1. ҚР СТ « Парникті газдар . 1-бөлім. ҚР СТ ГОСТ Р ISO 14064-1-2010 (ISO 14064-1:2018) орнына 
сандық анықтау және парниктік газдардың эмиссиясы мен жойылуы туралы есептілік жөніндегі 
ұйымдарға арналған техникалық талаптар мен нұсқаулықтар);

• 2. ҚР СТ «Парниктік газдар. 2-бөлім. Парниктік газдар шығарындыларының мөлшерін азайту және 
артық мөлшерін жою туралы сандық бағалау, мониторинг және есеп беру бойынша жобалаушыларға 
арналған техникалық талаптар және нұсқаулық» орнына ҚР СТ РОСО 14064-2-2010 (ISO/FDIS 14064-
2:2019);

• 3. ҚР СТ « Парникті газдар . 3 бөлім. Парниктік газдарға қатысты тұжырымдарды валидациялау және 
верификациялау бойынша техникалық талаптар мен нұсқаулық)» орнына ҚР СТ ГОСТ Р ИСО 14064-3-
2010 (ISO/FDIS 14064-3:2019 

• 4. ҚР СТ «Парникті газдар. Өнімнің көміртекті ізі. Сандық анықтау бойынша талаптар мен басшылық 
нұсқаулартар» Бірінші рет (ISO 14067:2018);

• 5. ҚР СТ «Парниктік газдардың менеджменті және онымен байланысты қызмет. Климатты сақтау үшін 
іс-қимыл әдістемесінің құрылымы мен қағидаттары» Бірінші рет (ISO14080: 2018).

• 2019 жылдың желтоқсанында 3 стандарт жаңартылады, ал 2 стандарт ұлттық стандарттар базасында 
алғаш рет пайда болады.



Мемлекеттік стандарттау жоспарларын әзірлеу ережесі (2010 
жылғы 23 сәуірдегі № 41 бұйрық)

Әскери және қосарланған мақсаттағы тауарларға (өнімге), жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге 

әскери стандарттарды қоспағанда, ұлттық стандарттарды, алдын ала ұлттық стандарттарды, 

техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерін әзірлеу, келісу, есепке алу, бекіту, сараптау, өзгерту, 

күшін жою және қолданысқа енгізу қағидалары (2012 жылғы 28 желтоқсандағы № 495 бұйрық)

Стандарттау жөніндегі техникалық комитеттерді құру, жұмыс істеу 
және тарату ережесі (2010 жылғы 23 сәуірдегі № 42 бұйрық)

«Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 
2004 жылғы 9 қарашадағы № 603-II Заңы
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Законодательная база

Халықаралық, өңірлік стандарттарды және шет мемлекеттердің стандарттарын, ұйымдардың стандарттарын, 

техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерін, шет мемлекеттердің стандарттау, сәйкестікті растау және аккредиттеу 

жөніндегі қағидаларын, нормалары мен ұсынымдарын, оларды ұйымдардың стандарттарында қолдануды қоспағанда, 

есепке алу және қолдану қағидалары (2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 491 бұйрық)

Заңнамалық база



Қолдану саласы

Осы стандарт Қазақстан 

Республикасының 

Мемлекеттік Техникалық 

реттеу жүйесі шеңберінде 

жүргізілетін стандарттау 

жөніндегі қызметте және 

қызметтің аралас түрлерінде 

қолданылатын негізгі 

терминдерді және олардың 

анықтамаларын белгілейді. 

Осы Стандартта белгіленген 

терминдер құқықтық, 

нормативтік, нормативтік 

техникалық, техникалық 

және ұйымдық-өкімдік 

құжаттамада, ғылыми, оқу 

және анықтамалық әдебиетте 

қолданылады. Егер Қазақстан 

Республикасында 

қолданылатын ұлттық және 

мемлекетаралық 

стандарттарда сол ұғымдар 

үшін осы стандарттың 

терминдерінен өзгеше 

терминдер қолданылса, онда 

олар қайта қаралғанға немесе 

оларға өзгерістер енгізілгенге 

дейін жұмыс кезінде осы 

стандарттың терминдері мен 

анықтамаларын пайдаланған 

жөн.

Осы стандарт ұлттық 

стандарттарға және оларға 

өзгерістерге, алдын ала 

ұлттық стандарттарға 

қолданылады және 

стандарттарға түзетулерді 

әзірлеу, келісу, бекіту, есепке 

алу, тіркеу, жаңарту (өзгерту, 

қайта қарау), қолдану, күшін 

жою және енгізу тәртібін 

белгілейді. Осы стандарттың 

ережелерін ұйымдастыру-

құқықтық нысандары мен 

бағыныстылығына 

қарамастан, Қазақстан 

Республикасының аумағында 

өз қызметін жүзеге асыратын 

және стандарттарды әзірлеу, 

сараптау және қолдану 

жөніндегі жұмыстарға 

қатысатын мемлекеттік 

органдар, стандарттау 

жөніндегі техникалық 

комитеттер, Қазақстан 

Республикасының басқа да 

жеке және заңды тұлғалары 

қолдануға тиіс.

Осы стандарт 

Қазақстан 

Республикасының 

ұлттық стандарттары 

мен алдын ала ұлттық 

стандарттарын құруға, 

баяндауға, ресімдеуге, 

мазмұнына және 

белгілеуге қойылатын 

жалпы талаптарды 

белгілейді. Осы 

стандарттың ережелері 

ұлттық стандарттарды 

және оған өзгерістерді, 

сондай-ақ алдын ала 

ұлттық стандарттарды 

әзірлеу, бекітуге 

дайындау және басып 

шығару кезінде 

қолданылады.

Осы стандарт мемлекеттік 

стандарттау жоспарларын 

қалыптастыру, келісу, 

бекіту, іске асыру, 

өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу, 

сондай-ақ жоспарға 

енгізілген стандарттарды 

әзірлеу жөніндегі 

жұмыстарды 

қаржыландыру тәртібіне 

қойылатын талаптарды 

белгілейді. Осы 

стандарттың талаптары 

мемлекеттік органдарға, 

стандарттау жөніндегі 

техникалық комитеттерге, 

меншіктік нысандарына 

қарамастан жеке және 

заңды тұлғаларға олардың 

мемлекеттік стандарттау 

жөніндегі жұмыстарды 

жоспарлау кезінде тікелей 

қатысуымен қолданылады. 

Осы стандарт қорғаныс 

өнімдерін стандарттау 

жөніндегі жұмыстарды 

жоспарлау кезінде 

қолданылмайды.

Осы стандарт мынадай 

рәсімдер мен әдістерді 

белгілейді: - ұлттық 

стандарттар мен алдын ала 

ұлттық стандарттар ретінде 

халықаралық, өңірлік 

стандарттар мен шет 

мемлекеттердің 

стандарттарын қабылдау, 

сондай - ақ оларды құруға, 

баяндауға, ресімдеуге, 

мазмұнына қойылатын 

талаптар;-стандарттау 

жөніндегі ережелерді, 

нормаларды, ұсыныстарды 

және Қазақстан 

Республикасының 

аумағында қолдануға 

жоспарланған шет 

мемлекеттердің 

ұйымдарының 

стандарттарын, 

техникалық-экономикалық 

ақпарат жіктеуіштерін 

қолдану.

Осы стандарт Қазақстан 

Республикасының 

аумағында орналасқан 

халықаралық техникалық 

комитеттердің мүшелері 

болып табылатын 

стандарттау жөніндегі 

техникалық 

комитеттерді, 

стандарттау жөніндегі 

мемлекетаралық 

техникалық комитеттерді 

және стандарттау 

жөніндегі техникалық 

комитеттерді құру және 

олардың жұмыс істеу 

тәртібін белгілейді. Осы 

стандарттың ережелерін 

Мемлекеттік басқару 

органдары, қоғамдық 

бірлестіктер, ұйымдық-

құқықтық нысандары 

мен бағыныстылығына 

қарамастан жеке және 

заңды тұлғалар, 

Қазақстан 

Республикасының 

аумағында орналасқан 

ТК, ККМ және ТК ИСО, 

ТК ХЭК мамандары 

қолдануға тиіс.

Осы стандартты 

стандарттауда және 

қызметтің басқа да 

салаларында 

терминологиялық жүйелерді 

әзірлеу мен жасаудың негізгі 

қағидаттары мен әдістерін 

және ресімдеу ережелерін 

белгілейтін және үйлестіретін 

терминология стандарттар. 

Стандарт заттар, ұғымдар 

арасындағы байланысты 

және оларды 

терминожүйелер көмегімен 

ұсынуды сипаттайды, 

сондай-ақ белгілеулерді 

қалыптастырудың және 

анықтамаларды құрудың 

негізгі принциптерін 

белгілейді. Бұл қағидаттарды 

толық және нақты түсіну 

терминтану саласында 

белгілі бір тәжірибені талап 

етеді. Осы Стандартта 

белгіленген қағидаттар 

жалпы сипатқа ие және 

білімнің ғылыми, 

техникалық, әкімшілік және 

басқа да салаларындағы 

терминологиялық 

жұмыстарға қолданылады.

Осы стандарт стандарттау 

жөніндегі жобалар мен 

қолданыстағы нормативтік 

құжаттарға және Қазақстан 

Республикасының аумағында 

қабылдануға жататын 

қолданыстағы стандарттау 

жөніндегі НҚ өзгерістер 

жобаларына қолданылады 

және оларға сараптама 

жүргізу тәртібін белгілейді. 

Осы стандарт консорциум 

стандарттарына, үкіметтік 

емес стандарттарға, 

бухгалтерлік есеп 

стандарттарына, әскери және 

қосарланған мақсаттағы 

тауарларға (өнімге), 

жұмыстар мен көрсетілетін 

қызметтерге арналған әскери 

стандарттарға 

қолданылмайды.

6

Стандарттаудың құқықтық негіздері
Стандарттау саласындағы 

негіз қалаушы стандарттар
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Законодательная база
Стандарттау жөніндегі техникалық комитет

Стандарттарды әзірлеу және бекітілген стандарттау объектілері немесе қызмет бағыттары 

бойынша техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесін құруға қатысу үшін ерікті негізде 

экономика салаларында құрылатын консультативтік-кеңесші орган

ТК мемлекеттік органдардың, қауымдастықтардың (бар болса), ғылыми-зерттеу, жобалау-

конструкторлық және технологиялық институттардың, конструкторлық бюролар мен 

ұйымдардың, өндірушілер мен тұтынушылардың өкілдерінен, сондай-ақ тиісті қызмет 

салаларында ғылыми-техникалық әлеуеті мен жұмыс тәжірибесі бар басқа да мүдделі 

тараптардан тұрады

ТК Орындалатын жұмыстардың деңгейіне байланысты Қазақстан Республикасының техникалық 

комитеттеріне (ТК), мемлекетаралық техникалық комитеттерге (МКТ), стандарттау жөніндегі 

халықаралық ұйымның (ИСО ТК) және Халықаралық электротехникалық комиссияның (ТК ХЭК) 

техникалық комитеттеріне бөлінеді.
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Законодательная базаТК құру тәртібі

ТК құру туралы 

негіздемесі бар өтінім

ТК құру туралы еркін нысандағы 
өтініш

ТК Хатшылығын жүргізуге келісім 

берген ТК құруға ұсынылатын заңды 

тұлғаның толық және қысқартылған 

атауы, оның қызметі және ТК 

жұмысына жағдай жасау үшін 

мүмкіндіктер туралы толық ақпарат

ТК-ге немесе ТК қызметінің саласына 

бекітіліп берілетін стандарттау 

объектілерінің тізбесі

Ағымдағы жылға және (немесе) 

перспективаға арналған жұмыс 

бағдарламасы

ТК жұмысына қатысуға жазбаша 

келісімі бар ТК – ға мүше ұйымдардың 

тізбесі

30 күн

Техникалық реттеу 

саласындағы уәкілетті 

орган

ТК құрылатын Ұйым Жарғысының 

(салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы 

ұсынылмаған жағдайда нотариалды 

куәландырылған) көшірмесі
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ТК жыл 

сайынғы 

отырыстарын 

өткізу

Реттік нөмір 

мен атау беру

Техникалық реттеу 

саласындағы уәкілетті 

орган (ТРУО)

Келісу 

құрылымдар мен 

ережелер ТК

Құру туралы 

бұйрық

Стандарттау 

жөніндегі ТК 

тізіліміне енгізу

ТК қызметін 

талдау

ТК 

жоспарларының 

мониторингі

ТК істерін 

өзектендіру

Техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган
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ТК жыл 

сайынғы 

отырыстарын

а қатысу

ТК ережелері 

және 

құрылымын 

бекіту 

Стандарттау жөніндегі 

техникалық комитет

ТК, стандарттау 

салаларына қарағанда кіші 

бір немесе бірнеше кіші 

комитеттер құру

Құру туралы 

өтінім

Хатшылықты 

жүргізу

Жарты 

жылдықтың 

қорытындысы 

бойынша ТК 

қызметі туралы 

есеп жасау

ТК жыл 

сайынғы 

жоспарларын 

дайындау және 

орындау

ДК шеңберінде 

уақытша жұмыс 

топтарын құру

Стандарттау жөніндегі техникалық комитет



Бекітілген стандарттау объектілері мен қызмет салалары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

сертификаттау жүйесі дамытудың негізгі бағыттарын анықтау бойынша ұсыныстар дайындау

Мемлекеттік стандарттау бойынша жыл сайынғы жұмыс жоспарына ұсыныстар дайындау

Стандарттау бойынша нормативтік құжаттарды әзірлеуге және сараптауға қатысу

Үш ұлттық стандарт саласында нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу бойынша Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік сертификаттау жүйесі дамытудың бағдарламаларына ұсыныстар дайындау

Автоматтандырылған ақпараттық жүйеде ИСО стандарттары бойынша қарау және дауыс беру

Ұлттық стандартқа қайта өңдеу мақсатында бірінші қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін 3 айдан кешіктірмей алдын 

ала ұлттық стандарттың ТК-нің бекітілген қолданылуын мониторингтеу мен бағалауды ұйымдастыру

Әзірленген ТК стандарттардың мониторингін жүргізу

Республикада қолданыстағы стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың күшін жою жөнінде ұсыныстар дайындау

Республикада қолданылатын стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды мемлекетаралық, халықаралық, өңірлік 

және Ұлттық Стандарттармен және шет елдердің стандарттау жөніндегі құжаттарымен біріздендіру және үйлестіру 

жөнінде ұсыныстар дайындау және жұмыстар жүргізу

ТК бекітілген объектілер бойынша техникалық деңгейі мен стандарттаудың қол жеткізілген деңгейін бағалау

Стандарттау жөніндегі техникалық Комитеттің функциялары



Жобаларды әзірлеудің 7 сатысы, олардың әрқайсысына жобаға тиісті мәртебе беріледі (ISO/IEC

директиваларына сәйкес):

1-бөлім "техникалық жұмыс процедуралары" Procedures for the technical work;

2 бөлім "халықаралық стандарттарды құру және қалыптастыру ережелері" Rules for the structure and

drafting of International Standards. PWI-дайындық жұмысының тақырыбы;

NP-жаңа жұмыс тақырыбын ұсыну;

WD-жұмыс жобасы; CD-комитет жобасы;

DIS-халықаралық стандарт жобасы (ISO);

CDV-ХЭК дауыс беруге жіберілетін комитеттің жобасы;

FDIS-халықаралық стандарттың соңғы жобасы.

Халықаралық стандарттарды әзірлеу тәртібі



Стандарт жобасының бірінші 

редакциясын әзірлеу (аударылған 

стандартты техникалық 

пысықтау, түпнұсқаның 

қолданыстағы заңнамаға 

сәйкестігін талдау, 

қолданылатын терминдер мен 

анықтамаларды талдау, 

стандартты баяндау, түсіндірме 

жазбаны дайындау)

Бизнес-

қауымдастықтар

Қоғамдық 

бірлестіктер 

(қауымдастықтар)

Мемлекеттік 

органдар

Ескертулерді 

ескере отырып, 

стандарт 

жобасын 

пысықтау

С а р а п т а м а

Техникалық реттеу 

саласындағы 

заңнамалық актілерге 

сәйкестігіндегі 

сараптама

Техникалық реттеу 

саласындағы уәкілетті 

органның қарауына енгізу

Жобаны ұлттық стандарт 

түрінде бекіту

Жұмыстың көп еңбекті қажет ететін түрі стандарттың бірінші редакциясын және келісуші ұйымдардың пікірін

ескере отырып, оның соңғы редакциясын әзірлеу болып табылады. Дәл осы кезеңде жобаны техникалық сарапшылар

харастырып отыр. Қалған барлық процедуралар белгіленген тәртіппен стандарттарды жасаумен байланысты..

Т
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Стандарттарды әзірлеу ДСҰ негізгі 

қағидаттарын ескере отырып және адал 

тәжірибе кодексін сақтай отырып жүзеге 

асырылады

Кемсітушіліктің болмауы

Үлкен ашықтық

Болжамдық және 

ашықтықБәсекеге қабілеттілік
Транспаренттілік

Аз дамыған елдер үшін 

үлкен 

артықшылықтардың 

болуы

К
 Е

 Л
 І

 С
 І

 М
 І

Қоршаған ортаны қорғау

13

Ұлттық стандарттарды әзірлеу тәртібі



Кто участвует в стандартизации?

Техникалық 

сарапшыларды тарту

Стандарттау жөніндегі 

техникалық комитет

Стандарттарды 

әзірлеуге ұсыныс-

өтінімдер

Мемлекеттік 

стандарттау 

жоспарларын 

талқылау

Стандарттар 

жобасын 

әзірлеу

Стандарттарды 

қабылдау және 

қолдану

Форумдар өткізу (сайттар, 

дөңгелек үстелдер және 

бизнес-форумдар арқылы)

Өндірушілер мен 

тұтынушылар
Мемлекеттік 

органдар
САРАПТАМАЛ

ЫҚ 

ҚАУЫМДАСТЫ

Қ (СРО және СЗ)

"АТАМЕКЕН" 

ҰКП, 

ҚАУЫМДАСТЫ

Қ

Стандарттарды әзірлеудің бастамасы бизнес қоғамдастықтар болып табылады, бұл өндірушіге нарықтағы 

өз мүдделерін қолдауға және басқаларына жағдай жасауға мүмкіндік береді

АКАДЕМИЯЛЫҚ 

ОРТА
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ТК өзара іс-қимыл тәртібі



Стандарттау жөніндегі 

техникалық комитет

Қол қою туралы өтініш

ТК төрағасы

ИСО/ТК және ХЭК/ТК 

хатшылығынан түсетін стандарттар 

жобаларын аудару үшін штатта ИСО 

және ХЭК халықаралық 

ұйымдарының ресми тіліне сәйкес 

келетін шет тілін білетін маманның 

болуы

Халықаралық 

стандарттарды 

әзірлеуге қатысу

Стандарттарды

Қарау

Техникалық реттеу 

саласындағы уәкілетті 

орган

Стандарттарды 

әзірлеуге қатысу 

үшін сарапшылар 

мен 

бақылаушыларды 

ұсыну

Стандарттар жобалары бойынша 

дауыс беру кезеңдерінде 

қорытынды дайындау

Халықаралық 

стандарттар 

жобаларының бағыты

ТК-ның халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл тәртібі, 

мемлекетаралық техникалық комитеттер



ISO / TC 207 / SC 7 Хатшылық (7)

ISO 14064-1: 2006 Парниктік газдар. 1-бөлім. Ұйым деңгейінде парниктік газдар шығарындылары мен шығарылуын
есептеу және есеп беру бойынша талаптар мен нұсқаулартар

ISO 14064-2: 2006 Парникті газдар. 2 бөлім. Парниктік газдар эмиссиясын қысқарту және асып кеткен мөлшерді жою
туралы мөлшерді айқындау, мониторинг және есептілік жөніндегі жобалаушыларға арналған техникалық талаптар мен
нұсқаулықтар

ISO 14064-3: 2006 Парникті газдар. 3 бөлім. Парниктік газдарға қатысты бекітулерді валидациялау және верификациялау
жөніндегі техникалық талаптар мен нұсқаулықтар

ISO 14065:2013 Парникті газдар. Аккредиттеу немесе танудың басқа да нысандары үшін қолданылатын парниктік

газдарды валидациялау және верификациялау жөніндегі органдарға қойылатын талаптар

ISO 14066:2011 Парникті газдар. Парниктік газдарды валидациялау және верификациялау жөніндегі топтардың

құзыреттілігіне қойылатын талаптар

ISO/TS 14067:2013 Парникті газдар. Өнімнің көміртекті ізі. Деректерді сандық анықтау және алмасу жөніндегі талаптар
мен негізгі нұсқаулар

ISO/TR 14069:2013 Парниктік газдар. Парниктік газдар шығарындыларын ұйым деңгейінде есептеу және анықтау.

Қолдану жөніндегі нұсқаулық ISO 14064-1
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Қазақстанда парник газдары бойынша қабылданған 

стандарттар



Экономикалық өсу:

- саудаға жәрдемдесу;

- экономиканы жақындастыру;-

электрондық бизнес;

- жаңа технологияларды тарату;

- тиісті коммерциялық тәжірибе.

Экологиялық тұтастық:

- экологиялық менеджмент;

- өнім сапасы (су, топырақ, ауа);

- қалдықтарды жинау мен жоюды 

ұйымдастыру;

- парниктік газдардың эмиссиясы және 

климаттың өзгеруі;

- таңбалау.

Әлеуметтік қорғау:

- тұтынушыларды қорғау;

- денсаулық сақтау;

- адал бәсекелестік;

- еңбекті қорғау.;

- қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

Ресурс үнемдеу: 

- жаңа өндірістерді құру; 

- ғимараттар мен құрылыстарды 

таңбалау; 

- Ақпараттандыру және хабардарлық 

деңгейін арттыру; 

- Қолданыстағы ғимараттарға 

инновациялар мен инвестициялау 

үшін ынталандырулар жасау.

Елдің тұрақты дамуын қамтамасыз етудегі стандарттаудың 
рөлі

ТК МИССИЯСЫ: 

стандарттарды қабылдау 

процесіне адамдардың кең 

ауқымды қатысуы және 

консенсус әзірлеуі



ISO/TC 207 техникалық комитеті "FUTURE CHALLENGES" тұрақты даму саласындағы мақсаттарға 

жету үшін болашақ басым міндеттерді қойды:

Мақсат № 9: Индустрияландыру, инновация және инфрақұрылым;

Мақсат №11: тұрақты қалалар;

Мақсат № 12: жауапты тұтыну және өндіріс;

Мақсат№13: климаттың өзгеруіне қарсы күрес; 

Мақсаты № 15: құрлықтың экожүйелерін сақтау.

  


Өнімнің көміртекті бейтараптығы принципі парниктік газдар шығарындыларының нөлдік 

балансын білдіреді. Өнімнің көміртекті бейтараптығына қатысты экологиялық таңбалаудың 

шамамен 30 түрі бар.







03 маусым 2019 ж, Берлин 27-ші пленарлық отырыс

ISO/TC 207 ТЕХНИКАЛЫҚ КОМИТЕТІНІҢ 

«ENVIRONMENTAL MANAGEMENT»

(ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ).

ГФР Қоршаған ортаны қорғау министрі Svenja Schulz, 

Din Christoph Winterhalter стандарттау жөніндегі Неміс институтының атқарушы директоры 

ISO/TC 207 Sheila Leggett төрағасы

тұрақты даму кеңесінің жауапты хатшысы Dr. Günther Bachmann 

Daniel Trillos (ISO/TC 207 төрағасының орынбасары), 

Beatriz Martin Carneiro (ЮНЕП– БҰҰ-ның Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы), 

Lorenza Jachia (БҰҰ ЕЭК – БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясы), 

Bjrn Erik Lenin (төрағасы GEN – Дүниежүзілік экомаркировка қауымдастығы).

• Үкіметтік ұйымдардың стандарттау жөніндегі 

институттармен өзара іс-қимылының және диалог 

алаңын құрудың маңыздылығы. 

• Тұрақты даму саласындағы мақсаттарға жетудегі 

стандарттаудың рөлі.



ISO/TC 207/SC 07 «Greenhouse gas management and related activities» ішкі

комитетінің 14-ші пленарлық отырысы (парникті газдарды басқару және 

қызметтің аралас түрлері))

Deutsches Institut für Normung

ISO/TC 207/SC 7 /WG 4 «Quantification and reporting of greenhouse gas 

emissions and removals at organizational level» жұмыс тобының 9-шы 

пленарлық отырысы)

ҚАТЫСУШЫЛАР
Франция - AFNOR Француз стандарттау қауымдастығы; 

Ұлыбритания - BSI Британдық стандарттау институты; 

АҚШ - ANSI Американдық ұлттық стандарттау институты; 

Канада - SCC Канада стандарттау Кеңесі; Мексика-DGN стандарттау жөніндегі бас 

басқарма; 

Италия - UNI Итальян стандарттау ұйымы; 

Таиланд - TISI Таиланд өнеркәсіптік стандарттау институты; 

Бразилия - Техникалық стандарттау саласындағы ABNT Бразилия қауымдастығы; 

Моңғолия - MASM Моңғол Стандарттау және метрология агенттігі.



КЕЛІСУ КЕЗЕҢІ ИСО 14069 "ИСО 14064-1 «Парниктік газдар 

эмиссиясының мөлшері мен есебін анықтау және оларды жою жөніндегі 

ұйымдарға арналған техникалық талаптар мен негіздер» стандарты 

бойынша техникалық есептің жұмыс сызбасы (қайта қарау).

Үш елдің 319 ұсыныстары мен ескертулері-Канада, Франция, АҚШ. 

Фошань қ., Қытай отырысының қорытындысы. SC 207 "Environmental 

management" кіші комитеті стандарттың келесі нұсқасында Комитеттің

(Committee Draft) черновигі ретінде.

Шешім 1. Фошань қ., Қытай отырысының нәтижелері бойынша оның мүшелерінің барлық түсініктемелерін қарастыру (қараша, 

2018, 313 түсініктеме, соның ішінде 45 техникалық).

Шешім 2. Кейбір кестелер мен суреттер және библиографияны енгізілген түсініктерге сәйкес жаңарту;

- Франция сарапшылары әзірлеген Е қосымшасын қарастырғаннан кейін жұмыс тобының сарапшыларына қабылдау үшін маусым 

айының соңына дейін жіберіледі және ИСО 14069 техникалық есебіне 2019 жылдың 31 тамызына дейін енгізіледі;

Шешім 3. Келісілген 8 апта белгіленген мерзімінен (сыни ескертулер енгізу)  кейін хатшылық техникалық есептің жаңартылған 

нұсқасын және ИСО 14069 комитетінің жазбасын ұсынғаннан кейін, осылайша 2019 жылдың 15 қарашасынан кешіктірмей.

Шешім 4. 14060 және ИСО 14001 және ИСО 9001 өзара байланысты стандарттарындағы сәйкессіздіктерді болдырмау үшін ISO 

14069 техникалық есебінің тұжырымдамалық аясына ерекше назар аударыңыз. 



2Парниктік газдар эмиссиясы және оларды жою туралы мөлшер мен есептілікті 
айқындау жөніндегі ұйымдарға арналған техникалық талаптар мен негіздер» ИСО 14069 

стандартына (қайта қарау)
(ISO/TR 14069 парникті газдар-ұйымдар үшін парниктік газдар шығарындылары 
туралы сандық бағалау және есептілік-ISO 14064-1 қолдану жөніндегі Нұсқаулық).

Сондай-ақ жұмыс тобы есеп беру ұяшықтарын толтыру бойынша егжей-тегжейлі түсініктеме

беретін ИСО 14064-1 қосымшасында және 14069 техникалық есептің 9-тармағында келтірілген

парниктік газдар шығарындыларын шоғырландыру әдісін қолдана отырып, есеп нысаны арасындағы

байланысты анықтады. 14069 техникалық есептің 9-тармағының тармақшалары түзетілді, ИСО

14064-1 F қосымшасына сілтеме. Парникті газдар бойынша деректер базасының мысалдары

келтірілген 14069 техникалық есептің А қосымшасы (ақпараттық) алынып тасталды және ИСО

орталық хатшылығына деректер базасын ИСО электрондық порталында орналастыру және оларды

өзектендіру кезінде кезең-кезеңімен жаңарту жөнінде ұсыныс енгізу туралы шешім қабылданды.

Франциядан сарапшылар әзірлеген ИСО 14069 стандарты бойынша техникалық есептің жұмыс

сызбасы бойынша ескертулердің мәліметіне Е қосымшасы қарастырылды, ол қашықтағы

шығарындылар тұжырымдамасына әдістемелік түсінікті береді. Қосымша техникалық кіші

комитеттің қарауы үшін техникалық есепке одан әрі енгізуге қабылданды 207.



ДАЙЫНДЫҚ КЕЗЕҢІ, WD жұмыс жобасының күйі

2019 жылы 04 Маусымда ISO 19694-1 WG1 бірлескен жұмыс тобының отырысы өтті жұмыс жобасын 

қарау үшін «Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive 

industries - Part 1: General aspects» (Тұрақты көздердің шығарындылары - Энергияны көп қажет ететін 

салалар үшін парниктік газдар шығарындыларын анықтау. 1-бөлім. Негізгі принциптер)  (WD). 

"Экологиялық менеджмент" ТК 207 және "ауа сапасы" ТК 146 мүшелері»

Жоба бойынша техникалық жұмыс аяқталғаннан кейін арнайы өндірістер бойынша тағы да 6 бөлікті 

жариялау жоспарлануда:

2-бөлім: шойын және болат (жобаны әзірлеу әлемдік нарықта консенсусқа келу мүмкіндігінен 

тоқтатылды); 

3 бөлім: цемент;

3 бөлім: алюминий;

4 бөлім: әк;

5 бөлім: ферроқорытпа;

6 бөлім: жартылай өткізгіштер.

Қазіргі уақытта барлық бөліктер ISO 14064-1 сәйкес келтірілген және ТК 146 "ауа сапасы"/ ПК 1 

"стационарлық көздер шығарындылары"жұмысында. 

• Аударма мұнда және одан әрі ресми емес, ақпараттық сипатқа ие



ISO/TC 207 "Environmental management" техникалық комитеті (Экологиялық

менеджмент) 10 жұмыс топтарынан және 6 кіші комитеттен тұрады.

Жұмыс топтары:

1. So/TC 207 /CAG 0 Chairman ' s advisory group (төрағаның консультативтік тобы);

2. ISO/TC 207/DCCG Developing Countries Coordination Group (дамушы елдердің Үйлестіру Тобы);

3. ISO/TC 207/STTF Spanish translation task force);

4. ISO/TC 207/TCG Terminology Coordination Group (терминологиялық координациялық топ);

5. ISO/TC 207/TG 1 Sustainable Finance Coordination (тұрақты қаржыландыру);

6. ISO/TC 207/TG 2 circular economy coordination (айналмалы экономика);

7. ISO/TC 207/WG 8 Material flow cost accounting-General principles and framework Working group

(материалдық ағындарды есепке алу);

8. ISO/TC 207/WG 9 Land degradation and desertification (жердің тозуы және шөлейттену);

9. ISO/TC 207/WG 10 Environmentally conscious design (Экодизайн) ISO/TR 14062 Environmental management -

Integrating environmental aspects into product design and development. Экологиялық менеджмент.

Экологиялық аспектілерді дизайнға біріктіру және өнімді дамыту.

10. ISO/TC 207/WG 11 Green finance (жасыл қаржы).



ISO/TC 207 "Environmental management" техникалық комитеті (Экологиялық

менеджмент) 10 жұмыс топтарынан және 6 кіші комитеттен тұрады.

Ішкі комитеттер:

1. ISO/TC 207/SC 1 Environmental management systems (Экологиялық менеджмент жүйесі) Әзірлеу ISO 14002-1 –

Guidelines for applying the ISO 14001 framework to environmental aspects and environmental conditions by

environmental topic areas Қоршаған ортаны қорғау саласындағы зерттеулерде экологиялық аспектілерге ISO

14001 құрылымын қолдану жөніндегі Нұсқаулық; ISO/CD 14009 Environmental management system: Guidelines for

incorporating redesign of products and components to improve material circulation; Экологиялық менеджмент жүйесі:

табиғаттағы заттардың айналымын жақсарту үшін өнімдер мен компоненттерді интеграцияланған қайта

қарау бойынша басшылық;

2. ISO/TC 207/SC 2 Environmental auditing and related environmental investigations (Экологиялық аудит) Әзірлеу ISO

14015 Environmental management-Environmental assessment of sites and organizations Экологиялық менеджмент-

объектілер мен ұйымдарды экологиялық бағалау;

3. ISO/TC 207/SC 2 Environmental auditing and related environmental investigations (экологиялық аудит) ISO 14015

Environmental management-Environmental assessment of sites and organizations Экологиялық менеджмент-объектілер

мен ұйымдарды экологиялық бағалау;

4. ISO/TC 207/SC 3 Environmental labelling (Экомаркировка);ISO/TC 207/SC 5 Life cycle assessment (өмір циклын

бағалау);

5. ISO/TC 207/SC 7 Greenhouse gas management and related activities (парник газдары және қызметтің аралас түрлері);



ISO/TC 207 "Environmental management" техникалық комитеті (Экологиялық

менеджмент) 10 жұмыс топтарынан және 6 кіші комитеттен тұрады.

Ішкі комитеттер:

ISO/TC 207/SC 4 Environmental performance evaluation (экологиялық көрсеткіштерді бағалау) Әзірлеу ISO 14033

Environmental management - Quantitative environmental information - Guidelines and examples Экологиялық менеджмент

- экологиялық ақпараттың сандық деректері - негіздемесі мен мысалдар; Әзірлеу ISO 14034 Environmental

management - Environmental technology verification Экологиялық менеджмент – табиғатты қорғау технологияларын

верификациялау; Әзірлеу ISO 14063 Environmental management - Environmental communication-Guidelines and examples

Экологиялық менеджмент – экологиялық коммуникациялар - негіздемесі мен мысалдар; Әзірлеу ISO/CD 14030

Environmental performance evaluation-Green debt instruments Part 1: Process for green bonds экологиялық

көрсеткіштерді бағалау – экологиялық борыштық құралдар-1-бөлім: жасыл облигацияларға арналған процестер.

Әзірлеу ISO 14031 Environmental management - Environmental performance evaluation-Guidelines Экологиялық

менеджмент-экологиялық көрсеткіштерді бағалау-негізгі принциптер



1. ISO/TC 207/SC 7/JPG 1 Joint ISO/TC 207/SC 7-ISO/TC 146/SC 1: Revision of ISO 19694-1 (жұмыс тобы 

жөніндегі әзірлеу ИСО 19694-1);

2. ISO/TC 207/SC 7/TG 1 Mitigation (зиянды әсердің төмендеуі);

3. ISO / TC 207/SC 7/TG 2 Adaptation (бейімдеу);

4. ISO/TC 207/SC 7/TG 3 Engagement and Communication (еліктіргендік және өзара іс-қимыл);

5. ISO/TC 207/SC 7/WG 4 Quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals at organizational 

level); (Ұйымдық деңгейде парник газдары бойынша сандық анықтау және есептілік);

6. ISO/TC 207/SC 7/WG 5 Quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or 

removal enhancements for projects (парниктік газдар шығарындыларын азайту бойынша сандық анықтау, 

мониторинг және есептілік));

Өз кезегінде ДК 7 ISO/TC 207/SC 7 Greenhouse gas management and related activities 

(парникті газдар және аралас қызмет түрлері өз құрылымында 12 жұмыс тобы бар):



7. ISO/TC 207/SC 7/WG 6 Joint TC 207/SC 7-CASCO WG: Verification and validation of environmental information

Экологиялық ақпаратты верификациялау және валидациялау

8. ISO/TC 207/SC 7/WG 9 жоғары Level Framework on Adaptation (Бейімделу бойынша жоғары тәртіптегі

құжаттар);

9. ISO/TC 207/SC 7/WG 10 Investments, financing and climate change (Инвестициялар, қаржыландыру және

климаттың өзгеруі). ISO/PWI 14097 - Framework and principles for assessing and reporting investments and financing

activities related to climate change Климаттың өзгеруіне байланысты инвестициялар мен қаржылық қызметті

бағалау және есептілік құрылымы мен принциптері;

10. ISO/TC 207 / SC 7/WG 11 Climate change risk assessment (Климаттың өзгеру тәуекелін бағалау). ISO/CD 14091

Adaptation to climate change - Vulnerability, impacts and risk assessment. Климаттың өзгеруіне бейімделу-осалдық,

әсер ету және тәуекелді бағалау;

11. ISO/TC 207/SC 7/WG 12 Adaptation planning (Бейімделу жоспарлары). ISO/PWI TS 14092 GHG Management &

related activities әзірлеу: requirment & guidance of adaptation planning for organizations including local governments and

communities. ПГ басқару: жергілікті билік органдары мен қоғамдастықтарды қоса алғанда, ұйымдарға арналған

бейімделуді жоспарлау жөніндегі талаптар мен басшылық;

12. ISO/TC 207 / SC 7/WG 13 Radiative forcing management (Радиациялық әсерді басқару).

Өз кезегінде ДК 7 ISO/TC 207/SC 7 Greenhouse gas management and related activities 

(парникті газдар және аралас қызмет түрлері өз құрылымында 12 жұмыс тобы бар):



Жұмысқа
қатысыңыз
№103 ТК


