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Greenhouse gas management and related activities – Framework including principles and
requirements for assessing and reporting investments and financing activities related to climate
change

Gestion des gaz a effet de serre et activités associées – Cadre comprenant les principes et les
exigences pour l,évaluation et la déclaration des investissements et des activités de financement au
regard du changement climatique

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 14097:2021. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 14097:2021. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument stanovuje obecný rámec, včetně zásad, požadavků a návodu pro hodnocení, měření,
monitorování a podávání zpráv o investicích a finančních činnostech v souvislosti se změnou klimatu
a přechodem
na nízkouhlíkové hospodářství. Hodnocení zahrnuje:

–    soulad (nebo nesoulad) investičních a finančních rozhodnutí přijatých finančníkem se směřováním
k nízkouhlíkovému hospodářství, s adaptačními cestami a klimatickými cíly;

–    dopad investičních a úvěrových rozhodnutí finančníka na činnosti vedoucí k dosažení klimatických
cílů, jako je mitigace a adaptace, v reálné ekonomice;

–    rizika pro vlastníky finančních aktiv (například soukromé akcie, kótované akcie, dluhopisy, půjčky)
vyplývající ze změny klimatu.

Tento dokument poskytuje finančníkovi návod, jak:

–    stanovit cíle a metriky, které mají být použity ke sledování pokroku souvisejícího s nízkouhlíkovým
směřováním investorů;

–    určit nízkouhlíkové a adaptační trajektorie investorů;

–    dokumentovat příčinnou souvislost nebo vazbu mezi opatřeními v oblasti klimatu a jejich výstupy



a dopady.

Tento dokument je použitelný pro finančníky, to jest investory a věřitele, a poskytuje návod pro
podávání zpráv následujícím třetím stranám: akcionářům, klientům, tvůrcům politik, orgánům
finančního dohledu a nevládním
organizacím.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN a TNI

ČSN EN ISO 14064-1 (01 0964) Skleníkové plyny – Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení
a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace

ČSN EN ISO 14064-2 (01 0964) Skleníkové plyny – Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení,
monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty

ČSN EN ISO 14064-3:2019 (01 0964) Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem na ověřování
a validaci prohlášení o skleníkových plynech

ČSN EN ISO 14067 (01 0967) Skleníkové plyny – Uhlíková stopa produktů – Požadavky a směrnice
pro kvantifikaci

ČSN EN ISO 14090:2020 (01 0990) Adaptace na změnu klimatu – Zásady, požadavky a směrnice

ČSN ISO 15489-1 (97 1500) Informace a dokumentace – Správa dokumentů – Část 1: Pojmy
a principy

TNI 01 0350 (01 0350) Management rizik – Slovník (Pokyn 73)

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Mgr. Anna Mezuliáníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

 

 

 



 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


