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Аккредиттеу, метрология, стандарттау, сəйкестікті 
бағалау жəне нарықты бақылауды қоса алғанда, сапа 
инфрақұрылымының басқа құралдарымен бірге бұл 
өзгерісті қолдай алады. Сəйкестікті бағалау бойынша 
бөгде қызметтер (сынақтар, инспекция, 
сертификаттау, валидация жəне верификация) 
өнімдердің, қызметтер мен жүйелердің көрсетілген 
немесе мəлімделген талаптарға сəйкестігін 
қамтамасыз етеді. Сəйкестікті бағалау органының 
(СБО) аккредитациясы оның нəтижелері сенімді жəне 
нақты екендігіне сенімділік береді. Стандарттарға 
сəйкестігін тексеру арқылы аккредиттеу 
тұтынушыларды қорғайды жəне саудадағы техникалық 
жəне экономикалық кедергілерді жояды, өнімдер мен 
қызметтерге жаһандық деңгейге жетуге мүмкіндік 
береді. 

IAF (MLA) көпжақты тану туралы келісімге жəне ILAC 
(MRA) өзара тану туралы келісімге қол қойған тараптар 
«Бір рет аккредиттелген, барлық жерде қабылданған» 
мақсатымен бір-бірін аккредиттеуді баламалы деп 
таниды. ILAC MRA жəне IAF MLA қамқорлығымен 
аккредиттеу жəне аккредиттелген сəйкестікті бағалау 
қызметтері планетаны қорғауға бағытталған саясат пен 
іс-əрекеттерді жүзеге асыруға айтарлықтай үлес қосады.

Аккредиттелген сəйкестікті бағалау қоршаған ортаны 
қорғауға ықпал ете алады, көмірқышқыл газының деңгейі 
белгіленген шектеулерге сəйкес келеді; өнеркəсіптік 
шығарындылар рұқсат етілген шектерде; жəне органикалық 
тағамдардың бақылануы айқындығын білдіреді. Польшаның 
аккредиттеу орталығы (PCA) аккредиттелген зертханалар 
топырақ пен топырақ үлгілерін ластаушы заттарға тексеріп, 
жерді пайдалану, құнарландыру жəне қалпына келтіру 
туралы шешім қабылдауға көмектеседі, сонымен қатар 
Бейжіңдегі 2022 жылғы Қысқы Олимпиада ойындарының 
Ұйымдастыру комитеті көміртекті бейтараптыққа ұмтылып, 
Қытай Ұлттық аккредиттеу қызметі (CNAS) аккредиттеген 
сертификаттау органы сертификаттаған тұрақтылықты 
басқару жүйесін қолданды.

Əлемдік экономика негізінен сау экожүйелер қамтамасыз ететін табиғи ресурстарға тəуелді, 
дегенмен біз осы экожүйелерді қатты күйзеліске ұшыратып, ресурстарды қауіпті мөлшерде 
тұтынуды жалғастырамыз. Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) 2019 жылғы қоршаған орта 
бойынша ресурстарының жаһандық болжамы ресурстарды өндіру жəне қайта өңдеу 
биоалуантүрліліктің 90% жоғалуына жəне судың жетіспеуіне себеп болып табылатынын 
жəне парниктік газдардың (ПГ) жалпы шығарындыларының шамамен 50% - ына ықпал 
ететінін көрсетті. Ұзақ мерзімді экономикалық өсу үшін ресурстарды аз тұтынатын жəне 
климаттың өзгеруін азайтуға жəне көміртекті жоюға бағытталған өндірістің неғұрлым тұрақты 
түрлеріне айтарлықтай көшу қажет.

Біздің ғаламшардың есебінен орын алып отырған экономикалық өсім алысқа бармайды. 
Біздің міндетіміз-планетамыздың шегінде барлық адамдардың қажеттіліктерін 
қанағаттандыру. Бұл өршіл, бірақ сыни көзқарасты жүзеге асыру үкіметтерден, бизнестен, 
азаматтық қоғамнан жəне адамдардан прогресс деп түсінетінімізді өзгертуді жəне 
адамдардың таңдауын, өмір салтын жəне мінез-құлқын өзгерту үшін жаңашылдықты талап 
етеді.

— Джойс Мсуя, атқарушы директордың міндетін атқарушы, БҰҰ Қоршаған орта жөніндегі 
бағдарламасы.
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Стандарттарды қолдану ұйымдарға экологиялық таза 
əдістерді енгізуге көмектеседі, ал сəйкестікті аккредиттелген 
бағалау ұйымдардың талаптарды ұстануға жəне орындауға 
кепілдік береді. Бүкіл əлемде схема иелері сəйкестікті 
бағалаудың əртүрлі сызбаларын жасады, олар бойынша 
аккредиттеу органдары экологиялық параметрлерге 
сəйкестікті қамтамасыз ету үшін аккредиттеу береді. 
Экономика ішіндегі реттеушілер де ұқсас схемаларды 
əзірлеп жатыр. Аккредиттеу органдары, реттеуші органдар, 
басқа схема иелері жəне сəйкестікті бағалау органдары осы 
тұрақтылық экожүйесіне өз үлестерін қосады.
Ауаның, судың жəне топырақтың ластануы қоршаған ортаға 
да, адам денсаулығына да айтарлықтай теріс əсер етеді. 
Ластану қоршаған ортаға көптеген əсер етуі мүмкін, соның 
ішінде су мен топырақтың қышқылдануы, егіннің 
зақымдануы, климаттың өзгеруі, фотосинтездің төмендеуі, 
азық-түлік тізбегіндегі уыттылықтың жинақталуы, 
балдырлардың зиянды гүлденуі, балықтардың 
феминизациясы, түрлердің жойылып кетуі жəне басқалары.

ISO 45001 «Денсаулық сақтау жəне еңбек қауіпсіздігі 
менеджменті жүйелері. Талаптар жəне қолдану жөніндегі 
нұсқаулық» стандарты ұйым ластануды, климаттың өзгеру 
салдарын жұмсарту мен бейімделуді, сондай-ақ 
ресурстарды пайдалану мен тиімділігін қоса алғанда, 
қызметке қатысты барлық экологиялық мəселелерді 
ескеруді талап етеді. Экологиялық менеджмент жүйесін 
пайдалану ұйымдарға экологиялық көрсеткіштерді 
жақсартуға, нормативтік талаптарға сай болуға жəне су мен 
энергияны тұтынуды азайту сияқты нəтижелермен 
шығындарды азайтуға көмектеседі.
Нидерланды үкіметі голландиялық ауыл шаруашылығының 
қоршаған ортаға əсерін азайту үшін 2018 жылы «On the way 
to PlanetProof» деп аталатын сапаны ерікті сертификаттау 
схемасын іске қосты. Схема ішкі жəне халықаралық саудаға 
арналған тамақ өнімдері мен гүл өсіруге арналған. Бұл 
белгісі бар өнімдер энергетика мен климат, өсімдік 
шаруашылығы, топырақ, тыңайтқыштар, жануарлардың 
саулығы мен денсаулығы, ландшафт пен биоəртүрлілік, 
қалдықтар мен материалдарды пайдалану, сондай-ақ су 
саласындағы 100-ден астам талаптарға сəйкес келуі керек. 
Бұл тез дамып келе жатқан тұрақты даму белгісі 2017 
жылы 300-ге жуық фермерлерден, бағбандардан жəне 
басқа да кəсіпорындардан 2021 жылы бағдарламаға 
қатысатын 2800-ден астам кəсіпорынға дейін өсті.
.

АККРЕДИТТЕУ: СТАНДАРТТАРДЫ ҰСТАНУ 
АРҚЫЛЫ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Бүгінгі планетаның алдында тұрған негізгі қауіптердің бірі-биоəртүрліліктің жоғалуы, сондықтан көптеген ғалымдар 
түрлердің табиғи жойылу жылдамдығынан бірнеше есе тез жойылып кететіндігімен келіседі. БҰҰ-ның Қоршаған ортаны 
қорғау бағдарламасы биоəртүрліліктің жоғалуының төрт негізгі себебін тізімдейді: ластану, тіршілік ету ортасының жоғалуы, 
климаттың өзгеруі жəне ресурстарды шамадан тыс пайдалану.



Тұтынушылар экологиялық проблемалар туралы көбірек 
білетіндіктен, өнімнің тұрақтылығы маңызды саралау 
факторы бола алады, өйткені тұрақты өнімдер 
бəсекелестік артықшылыққа ие болады. PlanetProof 
жолында жеткізушілер мен клиенттерге фермердің, 
бағбанның немесе бизнестің бизнеске жəне ұлттық 
экономикаға пайда əкелетін тұрақты жұмыс істеуіне 
кепілдік береді.
1,6 миллиардтан астам адамның өмір сүруі ормандарға 
байланысты, бірақ 2015 жылдан 2020 жылға дейін бүкіл 
əлемде жыл сайын 10 миллион гектар орман басқа жер 
пайдалану түрлеріне ауыстырылды. Малайзия пальма 
майын сертификаттау жөніндегі Малайзия кеңесіне тиесілі 
Малайзияның тұрақты пальма майын сертификаттау 
схемасы (MSPO) арқылы пальма майын өндіруде орманды 
кесуге қарсы күресуде. MSPO схемасы ішкі заңнамаға жəне 
ратификацияланған халықаралық конвенцияларға 
негізделген Малайзияның Ұлттық схемасы болып 
табылады. Ұлттық деңгейде тұрақты дамуды қамтамасыз 
ету бойынша күш-жігерді тиімді іске асыру, 2020 жылдан 
бастап MSPO схемасы міндетті болды жəне Малайзия 
стандарттар департаментінің аккредиттеу бағдарламасы 
шеңберінде əрекет етеді. Орманды кесу мəселесін 
шешумен қатар, MSPO схемасы Малайзия экономикасына 
ықпал етеді, тұтынушыларға пальма майының экологиялық 
жəне əлеуметтік тұрғыдан жауапты түрде өндірілуін 
қамтамасыз етеді.
Климаттық дағдарыс-адамзат алдында тұрған ең өткір 
мəселелердің бірі. Жапонияда улы газ бен оттегі 
концентрациясын қоса алғанда, қоқыс жағатын 
зауыттардың пайдаланылған газдарын өлшеу газ 
талдағыштармен қатаң бақыланады. Өлшеу туралы Заңға 
жəне қоршаған орта министрлігінің басшылығына

сəйкес, газ анализаторлары метрологиялық бақылауды 
қамтамасыз ету үшін сертификатталған стандартты 
газдарды қолдана отырып, мерзімді калибрлеуді қажет 
етеді. Газ қоспалары құрамының стандартты үлгілерін 
«Жапондық калибрлеуге қызмет көрсету жүйесі» (JCSS) 
шеңберінде эталондық материалдардың аккредиттелген 
өндірушілері ұсынады. Бұл газдар ұлттық өлшеу 
стандартына сəйкес келетіндіктен, жоғары сенімді өлшеу 
нəтижелерін алуға болады. Аккредиттелген зертханаларға 
жеткізілетін JCSS газ қоспаларының құрамының стандартты 
үлгілері сенімді өлшеу нəтижелеріне ықпал етеді жəне 
климаттың өзгеруі жағдайында атмосфераны басқаруға 
көмектеседі. (SDG13).
Қоршаған орта, содан кейін əлемдік экономика алдында 
тұрған қиындықтар көп. Алайда, стандарттар мен 
аккредиттелген сəйкестікті бағалау адамның қоршаған 
ортаға əсерін азайтуға көмектеседі, өйткені біз тұрақты даму 
мақсаттарына қол жеткізуге тырысамыз.
IAF MLA жəне ILAC MRA қол қоюшыларының 
сауалнамасында респонденттер 2021 жылы IAF MLA жəне 
ILAC MRA тиісті бағыттары аясында Қоршаған орта/Орнықты 
даму секторларында жұмыс істейтін немесе қызмет 
көрсететін төмендегі CAB * санын аккредиттеді.

ISO/IEC 17020
~ 7,152

ISO/IEC 17065
~ 1,974

ISO 17034
~ 137

ISO/IEC 
17029

~ 5

ISO/IEC 
17021-1
(EnMS)
~ 440ISO 14065

~ 308

ISO/IEC 17021-1
(EMS)
~1,521

ISO/IEC 
17043
~ 462

ISO/IEC 17025
~ 50,507
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* Цифрлар жуықтап берілгеніне назар аударыңыз.
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АККРЕДИТТЕУ ЖƏНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
ОРНЫҚТЫЛЫҚ
Əр түрлі стандарттар мен схемалар кəсіпорындарға, өнеркəсіптерге жəне реттеуші органдарға экологиялық қауіпсіз 
саясатты жүзеге асыруға көмектеседі. Осы стандарттарға аккредиттелген сəйкестікті бағалау олардың құзыретті 
жəне дəйекті қолданылуына кепілдік береді.

Сынақ пен калибрлеуге қатысатын ISO/IEC 17025 
аккредиттелген зертханалар судың, ауаның жəне 

топырақтың сапасын, шу мен қалдықтардың 
деңгейін талдау арқылы ластануды өлшеуге 

көмектеседі, сонымен қатар энергия тиімділігін 
талдау арқылы шығарындыларды азайтуға 

көмектеседі

СЫНАУ ЖƏНЕ КАЛИБРЛЕУ

СЕРТИФИКАТТАУ

Аккредиттелген сертификаттау қызметі тұрақты əдістер 
мен қоршаған ортаны қолдауда маңызды рөл атқарады. 
Бағдарлама мыналарды қамтиды:

• ISO/IEC 17021-1 стандарттары бойынша менеджмент
жүйесін сертификаттау, мысалы: ISO 14001 (EMAS),
ISO 50001 (En), ISO 46001 (WEMS), PEFC орманды
басқару.

• Өнімді ISO/IEC 17065 стандарттары бойынша
сертификаттау, мысалы: GOTS, Тоқыма биржасы, 
органикалық схемалар, GLOBALG.A. P., Friend of the 
Sea, PEFC Chain of Custody, Carbon Trust стандарты, 
эко-таңбалау жəне жасыл құрылыс стандарттары.

• ISO/IEC 17024 стандартын қолданатын
қызметкерлерді сертификаттау, мысалы: қоршаған 
ортаны қорғау мамандары, эко таңбалаумен 
айналысатын персонал жəне энергия аудиторлары.

ВАЛИДТТЕУ  ЖƏНЕ ВЕРИФИКАТТАУ

ISO/IEC 17029 сəйкес аккредиттеу ISO 14064-1 
жəне 14064-2 (парниктік газдар), ISO 14067 
(өнімнің көміртегі ізі), ISO 14046 (су ізі) жəне 
VERRA жəне CORSIA сияқты жеке схемалар 

сияқты стандарттарды қолдайды.

СТАНДАРТТЫ ҮЛГІЛЕРДІ 
ƏЗІРЛЕУШІЛЕР 

ISO 17034 бойынша аккредиттеу қоршаған 
ортаға байланысты параметрлерді 

бақылау үшін сынақтар мен инспекциялар 
кезінде пайдаланылатын СО өндірісіне 
қатысатын стандартты үлгілерді (СҮ) 

өндірушілердің құзыреттілігін растайды

ISO/IEC 17043 сəйкес аккредиттеу су мен топырақ 
сияқты қоршаған ортаға байланысты пəндерде 
біліктілікті тексеру бағдарламаларын əзірлеуге 
жəне жүргізуге қатысатын біліктілікті тексеру 
жеткізушілерінің (БТ) құзыреттілігіне кепілдік 
береді. 

Инспекциялық органдар ISO / IEC 17020 
көмегімен қауіпсіздікті бақылау жəне 

қоршаған ортаны қолдау үшін 
атмосфералық ауа мен көлік 

шығарындыларының сапасын тексеру 
сияқты қызмет түрлеріне аккредиттелген.

ИНСПЕКЦИЯБИОБАНКИНГ

Аккредиттеу ISO 20387 енгізу 
арқылы адам, жануарлар, 

микроорганизмдер, өсімдіктер 
мен саңырауқұлақтар сияқты 

биологиялық үлгілерді сақтайтын 
биобанкинг институттарына сенім 

береді

БІЛІКТІЛІКТІ ТЕКСЕРУ 
ПРОВАЙДЕРЛЕРІ
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КЛИМАТТЫҢ ӨЗГЕРУІНЕ ҚАРСЫ КҮРЕСТЕ 
АККРЕДИТТЕУ

Климаттың өзгеруі саласындағы мақсаттарға қол жеткізу 
үшін ұйымдар тиімді жəне тиімді процестерге ие болуы 
керек. Шығарындыларға қатысты өтініштерді негіздеу үшін 
салыстырмалы жəне тексерілетін мəліметтердің болуы жəне 
сол өтініштерді тəуелсіз тексеру маңызды. Аккредиттеу СРО 
бейтарап, техникалық сауатты жəне ISO 14065 «Қоршаған 
орта туралы ақпаратты валидациялау жəне 
верификациялау жөніндегі органдарға қойылатын жалпы 
қағидаттар мен талаптар» жəне ISO/IEC 17029 «Сəйкестікті 
бағалау. Валидация жəне верификация жөніндегі 
органдарға қойылатын жалпы қағидаттар мен талаптар» 
сəйкесетіндігін растай алады.
Тағы бір стандарт, ISO 50001 «Энергияны басқару жүйелері. 
Талаптар жəне қолдану жөніндегі нұсқаулық», қоршаған 
ортаның нашарлауын болдырмауда маңызды рөл атқарады, 
өйткені көптеген ұйымдар энергияны тұтынуды азайту, 
энергия тиімділігін арттыру жəне жалпы энергия тұтынуды 
оңтайландыру үшін энергияны басқару жүйелерін енгізеді. 
Бұл шаралар экономикалық пайда мен экологиялық 
көрсеткіштердің жақсаруын қамтамасыз етеді. 

Жаңартылатын энергияны тиімді пайдалану 
сонымен қатар жалпы шығарындыларды азайту 
жəне шығарындылардың нөлдік деңгейіне жету 
жолындағы маңызды қадам болып табылады. 
Аккредиттелген сəйкестікті бағалау қызметтері 
«жасыл» энергетикада маңызды рөл атқара 
алады, мысалы, энергияны қалпына келтіру 
қондырғыларын сертификаттау, жел жəне күн 
электр станцияларын тексеру жəне теңіздегі жел 
электр станцияларын сертификаттау. 
Аккредиттелген сынақ зертханалары жел қуаты 
бойынша немесе жаңа жел қондырғыларының 
алаңдары үшін көлеңке мен шу болжамы 
бойынша сараптамалық қорытындылар 
дайындайды. Осылайша, аккредиттелген 
қызметтер нарыққа "жасыл" энергияны шығаруға 
жəне регенеративті электр станцияларын 
пайдалану қауіпсіздігін арттыруға ықпал етеді.

Климаттың өзгеруі қоршаған ортаға да, əлемдік экономикаға да қауіп төндіреді. 
Температураның жоғарылауы, теңіз деңгейінің көтерілуі жəне ауа-райының қолайсыздығы 
инфрақұрылымға зиян келтіруі, адам денсаулығына əсер етуі жəне ауыл шаруашылығы мен 
балық аулауға теріс əсер етуі мүмкін. Ұзақ мерзімді экономикалық өркендеу климаттың өзгеруін 
жеңілдетуді жəне оларға бейімделуді талап етеді, бұл экономикалық қызметтің «климаттық 
қолайлы» немесе «көміртекті бейтарап» болып өзгеруіне байланысты. Аккредиттелген сынақ, 
өлшеу жəне валидация жəне верификация қызметтерін пайдалану энергия тиімділігі 
бағдарламаларында, жаңартылатын энергия көздері мен көміртегі шығарындыларына баға 
белгілеу, төмен көміртекті даму жобаларын қаржыландыру жəне төмен көміртекті шешімдер 
мен схемалардың алға жылжуын ынталандыру, ICAO CORSIA сияқты көміртегі 
шығарындыларын азайту сияқты мемлекеттік саясатта орталық рөл атқара отырып, климаттың 
өзгеру қаупіне жаһандық реакцияны күшейтеді.
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CORSIA

Халықаралық авиация үшін көміртегі шығарындыларын 
өтеу жəне азайту схемасы (CORSIA) – бұл 
Халықаралық 
Азаматтық авиация ұйымы жасаған Ғаламдық 
қолданылатын схема.
(ICAO) .   
БҰҰ климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобының (IPCC) алтыншы бағалау есебіне сəйкес, 2019 жылы 
авиация қызметі жаһандық көміртегі шығарындыларының жалпы көлемінің 2,76% құрады жəне болашақта бұл көрсеткіш 
күрт өседі деп болжануда. CORSIA ICAO Ассамблеясы 2010 жылы қабылдаған екі өршіл мақсатқа жауап ретінде құрылды: 
2050 жылға дейін энергия тиімділігін жылына 2% - ға арттыру жəне 2020 жылдан бастап көміртегі бейтарап өсуге қол 
жеткізу.

CORSIA схемасы əуе кемелерін пайдаланушылардан екі негізгі міндеттемелерді орындауды талап ете отырып, 
авиацияның климаттың өзгеруіне əсерін жоюға бағытталған, олар: 2019 жылдан бастап CO2 жылдық шығарындыларын 
бақылау, есеп беру жəне тексеру (MRV) жүйесін енгізу; жəне 2021 жылдан бастап олардың CO2 шығарындыларын өтеу. 
Көміртегі шығарындыларын өтеуге ICAO бекіткен парниктік газдар шығарындылары жөніндегі бағдарламалар шеңберінде 
шығарылған шығарындылар бірліктерін сатып алу арқылы қол жеткізілуі тиіс. Операторлар сонымен қатар CORSIA 
талаптарына сəйкес келетін отынды пайдалану арқылы шығарындыларды өтеу қажеттілігін азайта алады. CORSIA 
бағдарламасы БҰҰ-ның Тұрақты даму күн тəртібіне сəйкес келеді жəне CORSIA-ны жүзеге асырудың арқасында авиация 
саласы климаттың өзгеруіне қарсы іс-қимылдарды қолдауға жəне экономикалық тұрақтылыққа ұмтылады.

CO2 шығарындылары туралы сенімді есеп беру үшін ISO 14065 аккредиттелген үшінші тарап сертификаттау органдары 
қажет. Мысалы, Мексиканың Ema аккредиттеу органы CORSIA-ны дамыту жəне алға жылжыту мақсатында байланыс жəне 
көлік министрлігінің Федералды азаматтық авиация агенттігімен, ұлттық əуе көлігі палатасымен (CANAERO) жəне 
халықаралық əуе көлігі қауымдастығымен (IATA) ынтымақтасады.

Кенияның азаматтық авиация басқармасы (KCAA) 2021 жылғы ICAO CORSIA форумында CORSIA схемасын енгізу 
барысында алынған мəселелер мен сабақтар туралы айтып, ынтымақтастыққа ерекше назар аударды. Кенияның 
аккредиттеу қызметі қазіргі уақытта KCAA сияқты ұйымдарға талаптарды орындауға көмектесу үшін ISO/IEC 17029 
стандартына негізделген схеманы əзірлеуде.

 
Испанияда Испанияның нарықтар жəне бəсекелестік 
жөніндегі ұлттық комиссиясының (CNMC) энергетика 
жөніндегі директораты ENAC Испанияның ұлттық 
аккредиттеу органымен бірлесіп UNE EN-ISO/IEC 
17020 негізінде когенерациялық қондырғылардың 
энергия тиімділігі жағдайларын тексеру үшін 
аккредиттеу схемасын жасады. Бұл схема 
когенерациялық қондырғылардан қондырғының қол 
жеткізген тиімділігін растайтын тəуелсіз тəуелсіз 
үшінші Тараптың инспекциялық органы берген 
сертификатты ұсынуды талап етеді. Энергия 
тиімділігінің ең төменгі мəндеріне жеткен кезде зауыт 
сыйақы алады.
Біріккен Корольдіктің аккредиттеу қызметі (UKAS) 
2006 жылы микрогенерацияны сертификаттау 
схемасын (MCS) əзірлеуді қолдады. UKAS бұл 
схеманы, сондай-ақ күн, жел жəне толқындық 
энергия қондырғыларын тексеретін сынақ жəне 
инспекциялық органдарды аккредиттейді. MCS 

аккредитациясы соңғы пайдаланушыларға жаңартылатын 
энергия өнімдерінің мақсатына сəйкес келетіндігіне жəне 
орнатушылар оларды орнатуға құзыретті екендігіне 
сенімділік береді. Сол сияқты, жаңартылатын энергия 
жүйелерін тəуелсіз тексеру жəне сынау инновациялық жəне 
ықтимал тиімді технологиялардың нарыққа шығуына 
мүмкіндік бере отырып, олардың əлеуетін ашуға 
көмектеседі.

Сондықтан климаттың өзгеруіне қарсы күресте аккредиттеу 
жəне аккредиттелген қызметтер өнеркəсіп үшін де, көміртегі 
шығарындыларын азайту жəне өтеу жөніндегі саяси 
шаралар үшін де маңызды жəне маңызды емес рөл 
атқаратыны белгілі болды.
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ТҰЙЫҚ ЦИКЛ ЭКОНОМИКАСЫН ҚОЛДАЙТЫН 
АККРЕДИТТЕУ
Экономикалық қызметтің қоршаған ортаға əсерін азайту жəне ұзақ мерзімді экономикалық өсуді қолдау үшін бүкіл əлемдегі 
елдер сызықтық экономикадан тұйықталған цикл экономикасына ауысады. Тұйықталған цикл экономикасы-бұл өндіріс пен 
тұтыну қоршаған ортаға зиян тигізбейтін экономикалық модель, өйткені ол қалдықтарды өндіруді жəне ресурстарды 
пайдалануды қысқартатын жөндеу, қайта пайдалану, қайта өндіру жəне қайта өңдеуге бағытталған. 

Тұйықталған цикл экономикасының артықшылық 
тары:
• •Өнімнің тұрақты өмірлік циклінің экологиялық,

экономикалық жəне əлеуметтік аспектілерін ескереді.
• Жаңа бизнес-модельдер мен бизнес-сервистерді

қолдайды.
• Шығарындыларды азайтады, табиғи ресурстарды

тұтынуды жəне қалдықтардың пайда болуын азайтады.
• Өндіріс шығындарын азайтады, өйткені қалдықтар жеке

өндіріс процесіне қайтарылуы мүмкін жəне/немесе
оларды басқа өндірістік процестерге шикізат ретінде
сатудан кіріс алу үшін пайдаланылуы мүмкін.

•
•

•

Ол əлеуметтік жеңілдіктермен қамтамасыз етеді, өйткені
ол климаттың өзгеруі мен тұтыну əдеттерін жақсы
түсінуге, экономиканы қоршаған ортамен теңестіруге
мүмкіндік береді.
• Жергілікті ресурстарды қайта пайдалану импортталған
шикізатқа тəуелділікті төмендетуі мүмкін.
• Ұйымдастырушылық брендті жақсартады, өйткені
қалдықтарды басқару үшін экологиялық жауапты
əрекеттер қолданылады.•  

•

Аккредиттелген сəйкестікті бағалау тұйықталған цикл 
экономикасының принциптерін сақтауға жəне іске асыруға 
көмектеседі.
ЕО кемелерді қайта өңдеу ережелерінде тəуелсіз тексерушілер 
ISO/IEC 17020 «Сəйкестікті бағалау. Ұшатын Кемелерді кəдеге 
жаратуға байланысты теріс əсерді төмендету мақсатында 
инспекцияны жүзеге асыратын органдардың əртүрлі типтерінің 
жұмысына қойылатын талаптар. Одаққа мүше мемлекеттердің 
туы. Құзыретті ұйымдар жүргізетін тексеру» стандартына 
сəйкес инспекциялық орган ретінде аккредиттелуі керек 
делінген. реттеушіге жұмыстың тиімді жүргізіліп жатқанына 
сенімділік береді.
Тұрақты даму, экономика жəне аккредиттеу АҚШ қоршаған 
ортаны қорғау агенттігінің (EPA) жұмысында маңызды рөл 
атқарады. 1970 жылы шілдеде құрылған EPA стандарттар мен 
заңдарды, сондай-ақ энергия тиімділігін, қоршаған ортаны 
ұтымды пайдалануды, тұрақты өсуді, ауа мен судың сапасын 
жəне ластануды болдырмайтын бағдарламаларды құру 
арқылы адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғауға 
бағытталған. Тұрақтылықты қолдайтын EPA 
бағдарламаларының екі мысалы:
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• WaterSense®, суды үнемдеу бойынша
бастама, жəне
• EnergyStar®, энергияны үнемдеу
бойынша бастама.

Екі бағдарлама да WaterSense жəне 

EnergyStar талаптарына сəйкес келетін 

өнімдерді сынақтан өткізетін жəне 

сертификаттайтын ұйымдардың құзыреттілігін 

тексеру үшін аккредиттеуді қажет етеді

ISO 14001 аккредитациясы бар

IBM 1995-2014 жылдар аралығында

бүкіл əлем бойынша 2 миллиард фунттан астам АТ 
өнімдерін жинады жəне өңдеді. 2014 жылы

 қайта өңделген соманың 97% - ы қайта 

пайдаланылды, қайта сатылды немесе қайта өңделді.

Тұйықталған цикл экономикасы үшін сапа 
инфрақұрылымының жобасы-2020-2023 жылдары 
Американың сапа инфрақұрылымы, Америка 
мемлекеттерінің ұйымы жəне Германияның ұлттық 
метрология институты іске асыратын QІ4СЕ жобасы, 
жабық цикл экономикасын қолдау үшін Латын Америкасы 
мен Кариб бассейніндегі сапа инфрақұрылымының 
құзыреттерін нығайтуға бағытталған. Сапалы 
инфрақұрылымдық қызметтер жаңа материалдарды, 
өнімдер мен технологияларды зерттеуді қолдау жəне 
өндіріс пен тұтыну модельдерінің қоршаған ортаға əсерін 
анықтау үшін қажет. Жоба сапа инфрақұрылымы мен 
тұйық циклді экономика қатысушылары арасында 
ынтымақтастық пен желілер құруды ілгерілететін жəне 
бақылайтын болады.
Тұйықталған циклді экономика қағидаттарына деген 
қызығушылық артып, этикалық нормаларға сəйкес 
өндірілетін экологиялық таза өнімдер мен қызметтерді 
іздейтін тұтынушылар саны артып келе жатқанда, 
тұрақтылықты дəлелдеу ұйымдар үшін маңызды бола 
түсуде. Аккредиттелген тексеру жəне этикалық растауды 
тексеру бұл мəлімдемеге сенуге болатындығына кепілдік 
бере алады.
Италияда UNI жəне ACCREDIA «Prassi di Riferimento» UNI/
PdR 102:2021 тұрақты даму үшін жауапкершілік туралы 
этикалық мəлімдемелер-UNI ISO/TS 17033: 2020 қолдану 
жөніндегі Нұсқаулық, ұйым тұрақты даму үшін 
жауапкершілік туралы этикалық мəлімдемені жариялау 
кезінде ескеруі керек элементтерді анықтайды

Əлеуметтік жауапты инвестициялар (SRI) деп 
аталатын қоршаған ортаға əсерді азайтуға 

бағытталған осы тəжірибелер мен 
инновацияларды енгізетін компанияларға 
инвестиция салудың үлкен мүмкіндігі бар. 

Францияда мемлекеттік органдар компанияларды 
экологиялық, əлеуметтік жəне 

басқарушылық жауапкершілік 
өлшемдерін (ESG) өз саясатына 
енгізуге, ал жеке тұлғаларды өз 
жинақтарын этикалық, əлеуметтік 
жауапты жəне экологиялық таза 
инвестицияларға салуға 
шақырады

. Cofrac аккредиттелген сəйкестікті бағалау 

осы компаниялар жасаған мəлімдемелерді 

бағалау жəне тексеру арқылы тəжірибені 
қолдауға көмектеседі. Содан кейін компанияларға 
тұтынушыларға ESG мақұлдауына сенімділік беретін 
таңбалау беріледі.

Бүкіл əлемнің экономикалары қоршаған ортаны қорғау 
мақсаттарына қол жеткізу үшін бірікті. Біріккен Ұлттар 
Ұйымы, реттеуші органдар, кəсіби қауымдастықтар 
жəне салалар осы мақсаттарға жету жоспарларын 
жасады. Енді қоршаған ортаны сақтауға, экономиканың 
өсуіне жəне адамдардың əл-ауқатын арттыруға ықпал 
ететін қызметті жауапкершілікпен басқару қажет. Үшінші 
тараптың сəйкестікті бағалау қызметтерін аккредиттеу 
тұрақты, сау ортаны сақтай отырып, бүкіл əлемде 
миллиардтаған адамдарды қамтамасыз ететін тұрақты 
жүйені құру үшін қажетті өнімдердің, қызметтердің жəне 
жүйелердің сəйкестігін қамтамасыз етуге көмектеседі.
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