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Economical 

Environmental 

Social 

The world is moving towards 
sustainable economies 

STANDARDIZATION is the platform to 
achieving sustainable economy 

Presenter
Presentation Notes
The entire world is concerned about sustainability (which has environmental, social and economic aspects). In fact, “GREEN” / “SUSTAINABILITY” is not a slogan, but a concept that affects national economies.Every developed country makes efforts to create a sustainable economy, meaning, keeping economic growth without affecting its natural resources (WATER, ENERGY, LAND). This is not something that you don’t already know.BUT – what some of you might not know is that STANDARDIZATION is the platform to achieving this goal.My purpose today is to convince you and to show you that STANDARDIZATION is the key to technology, to innovation, and eventually to a GREEN ECONOMY. 



MACRO-Economic research works 
Germany 
2000 - 0.9 % of GDP  
2011 - 0.7 – 0.8 % of GDP 
France (2009) 
0.81 % of GDP 
Australia (2006) 
0.8 % of GDP 

Economic value of standardization 

Presenter
Presentation Notes
Standardization has been proven as useful to economical growth - several MACRO econometric research works done by economists from several national standardization bodies are the proof.You can see that standards have been proven to increase at least 1% of national GDPs. 



1.25 billion $ (annually) - Israeli trade increase  
0.8 billion $ (annually) - Israeli export increase 
* According to Moenius model, applying 2009 data 

Economic value of standardization - Israel 

Presenter
Presentation Notes
A report submitted to the Ministry of finance (at 2007 and then a further investigation was done at 2010 was based on the economic model of MOENIUS.For the purposes of the report, the activity in the Israeli standardization arena was investigated (during the years 2007to 2010) and its MACRO-economic importance to the Israeli economy was studied.  



Example 
Water field 
Israeli export (2006) – 600 million $ 
Israeli export (2011) – 2.5 billion $ 
 

Assumption: 0.81 – 1% is contributed by standards 
 

Standards contributed ~ 200 million $ to the Israeli export in 2011. 
* No micro-economic research has been done 
** Planned for 2013 

Economic value of standardization - Israel 

Priority should be given to promoting standardization 
where Israel has a relative advantage –  
Water, Energy and GREEN technologies 

Presenter
Presentation Notes
According to a report submitted to the Ministry of finance (at 2007 and then a further investigation was done at 2010),The report was based on the economic model of MOENIUS.ב- 2006 היצוא הישראלי בתחום המים עמד על כ- 600 מליון דולר, כאשר בסוף שנת 2010 התקרב לכ- 1.7 מיליארד ובסוף 2011 הגיע ל- כ 2.5 מיליארד דולר.מתוך הנחה שתרומת התקינה עומדת על כ-0.8 עד 1% מהתל"ג הלאומי, ניתן להעריך שכ- 200 מיליון דולר לייצוא הישראלי בתחום המים הוא בזכות התקינהיש לתת עדיפות לקידום תקינה בין-לאומית  למוצרי יצוא שבהם יש לישראל יתרון יחסי 



The way to sustainable economy 

“ISO 14001 and ISO 50001 are models for how to approach 
sustainability in practice and in management…Sustainability is the 
right priority. Wisely managing a world of finite resources is one of 
the key societal challenges we face… In a global market, I can’t think 
of a challenge more important for us to undertake. As we develop the 
standards framework, it will also unleash innovation and creativity”. 
 

Dr. Patrick Gallagher - US Under Secretary of Commerce for Standards and 
Technology and Director of NIST 
 

“standards and conformance play a critical role in the economy. 
…US Department of Commerce figure that standardization impacts 
more than 80 % of global commodity trade. The jury’s still out on 
what that will mean for 2012, but in 2011, that 80 % impact came to 
more than 13 trillion US dollars”.  
 

Jim Pauley, Chair of ANSI's Board of Directors 

ISO’s 35th General Assembly - 9/2012 

Presenter
Presentation Notes
דברים שנאמרו באסיפה הכללית של ISO שהתקיימה בספטמבר האחרון.אין ספק שתקינה לקיימות תוביל את העולם כולו לכלכלה בריאה ולמשק ירוק.



World energy giant talks Standardization 

“Both ISO 9001:2008 (quality) and ISO 14001:2004 (environment) 
management system standards are fully integrated in Petrobras” 
 

Maria das Graças Silva Foster, Chief Executive Officer of Petrobras, 
20 November 2012  

PETROBRAS - How does the 4th largest energy company in the 
world ensure business competitiveness? 
 

By applying International Standards aimed at ensuring quality 
and operational efficiency 

Presenter
Presentation Notes
Petróleo Brasileiro S.A. or Petrobras  is a semi-public Brazilian multinational energy corporation headquartered in Rio de Janeiro.Petrobras was founded in 1953.Petrobras controls significant oil and energy assets in 18 countries in Africa, North America, South America, Europe and Asia, is the biggest company in Brazil in the field of natural gas, biofuels, and electric energy.



ISO 14051 Environmental management - 
Material flow cost accounting (MFCA) 

MFCA Concept 
 Turning waste into gold - How to increase productivity while 

reducing environmental impact 

 Boosting organization’s economic and environmental 
performance. 

 Tracing waste, emissions and 

non products 

Presenter
Presentation Notes
הרעיון הוא לכמת מבחינת ערך כלכלי את החומרים שהכנסתי למערכת לצורך ייצור מוצר, לעומת התוצר. למשל, אם השקעתי 100 קילו של חומרי גלם וקיבלתי 70 ק"ג של תוצר, זה אומר שיש לי 30 ק"ג של פסולת. מה אני יכולה לעשות כדי לתעל את הפסולת?



Sustainability and standards ??? 

 Technology and Innovation - Key factors to economic growth 
 R&D Expenditure - Innovation index 

Israel’s total expenditure on R&D (2012) 
4.5% of its GDP - The highest in the world 

  Standardization 

Technology Development 

Green Economy 

Presenter
Presentation Notes
Now we know that standards has a direct impact over national economies. The missing link is sustainability and sustainable economy? The answer is TECHNOLOGY and Technological development.Science, Technology and Innovation are the 3 main factors that contribute to economical growth (in both developed and developing countries). R&D (done both in the academy and in the industry) has a direct impact on technological development and therefore has a direct impact on national economies.The total expenditure of a country on R&D activities is considered to be its index of innovation and technological development.  העולם הגיע להבנה שתקינה היא חלק אינטגראלי מפיתוח טכנולוגי ומעבר לכך, תקינה צריכה להשתלב כבר בשלבי הפיתוח הראשוניים. כי מה זה בעצם תקינה? שולחן עגול סביבו יושבים טובי המומחים בעולם (בתחום מסויים) וחולקים מהידע שלהם לצורך גיבוש מסמך שהינו מפרט טכני. למה לא להשתמש בידע הזה כחלק מפיתוח טכנולוגי של מוצר מסוים או של טכנולוגיה מסויימת?  וחובה על מפתחי טכנולוגיות להבין את זה.



Sustainability 
(Environment) 

Energy 

Waste 

Recycling Pollution 

Water 

Renewable 
energy 

Energy 
Efficiency 

LCA & 
Green 

Labelling 

Smart 
Grid Water 

Crisis 

Information 
Technology 

(IT) 

GHG 
emissions 

Green 
Building 

CNG 

Desalination 

Grey 
Water 

Green 
Transportation 

Water, Soil, Air 
quality 

International Standardization 

Presenter
Presentation Notes
בהקשר של סביבה וקיימות לתקינה יש המון פתרונות והיא מכסה למעשה את כל הנושאים.המגוון הטכנולוגי כיום הוא עצום וכמעט לא קיימת טכנולוגיה שלא מטופלת במסגרת תקינה. קצב התקינה עומד בצורה טובה מאד אל מול קצב הפיתוח הטכנולוגי והתקינה הישראלית לא נופלת אל מול התקינה הבינלאומית וכיום כמעט ולא קיימת טכנולוגיה סביבתית שאינה מטופלת במסגרת תקינה.



Driving Force to Israeli standards preparation: 
 Reach energy independence 

 Secure energy and water resources 

 Increase national use of renewable-source energies 

 Improve national energy efficiency 

 Give answer to the needs of the Israeli economy 

 Reduce Greenhouse gas emissions 

 Promote Israeli market 

 Promote Israeli innovative technologies 

Israeli Standards - Energy field 

Presenter
Presentation Notes
התקינה הישראלית בתחום האנרגיה והסביבה התפתחה לאורך השנים ובמיוחד בשנים האחרונות עלה קצב הפיתוח שלה.



Israeli government - Initiative, Leading, Funding 

7/2010 - National Energy Efficiency Program - Reducing 
Electricity Consumption (2010-2020) 

Promoting Israeli standardization: 

 Energy efficiency 

• Building 

• Industry 

• Home appliances 

 Renewable Energies 

Israeli Standards - Energy field 

2011 - National program to develop technologies to 
reduce use of petroleum in transportation (2011 - 2020)  

Presenter
Presentation Notes
חלק גדול מהיכולת לקדם ולפתח תקינה בתחומים של אנרגיה וסביבה נובע מההבנה של ממשלת ישראל (בדומה להבנה של יתר העולם) שבכוחה של תקינה להוביל משק לצמיחה ירוקה ולכלכלה חזקה שאינה באה ע"ח דלדול משאבי טבע.ואכן, בזכות הממשלה שעוזרת לקדם פרויקטי תקינה במיוחד בתחומים של טכנולוגיות סביבה ואנרגיה (משרד האנרגיה, משרד הגנת הסביבה, משרד התחבורה, משרד התמ"ת ועוד אחרים) ובזכות והמימון של פרויקטים אלה, אנחנו היום במצב שקצב הכנת התקנים הישראליים גדול מאי פעם.



Israeli Standards - Energy field 

Smart Grid 

CNG 

PVs 

WTs 

Energy Efficiency and RE Technologies 

SI 50001 - Energy Management systems 

LNG 

Industrial Equipment Transportation Building 

Electric Vehicle 

Alternative fuels 

Energy rating: 
Commercial refrigerators, 
Walk-in coolers and 
freezers, Furnaces, Fans 

Energy assessments: 
Cogeneration systems, 
Pumping systems, Steam 
systems, Compressed-air 
systems 

GSHPs – Ground 
Source Heat Pumps 

Energy in Buildings 

Sustainable Building 

Water Source Heat 
Pumps - Performance 



The standard allows the user to: 
 

   Have control over energy demand vs. consumption 
   Measure efficiency of energy consuming systems 
   Identify systems with irregular energy consumption 

Energy Management systems SI/ISO 50001 

"The ISO 50001 standard could eventually influence up 
to 60% of the world’s energy demand” 
US DoE, May 2011 

Plan, Do, Check, Act 

Essence: maintain and increase energy efficiency over time 

Presenter
Presentation Notes
The Israeli standard 50001 adopts ISO 50001 and is the leading standard in the energy field.The idea behind the standard is that in order to get efficient (and to keep efficiency levels over time and to increase them), you need to have an organized systems that controls energy supply vs. Energy demand at all times. This is a management system that allows you to track all energy consuming systems in your organization, to measure their consumption and to identify those who have irregular consumption. The standard is applicable to all organizations, from an office to an enterprise, no matter what size it is. A circular process where you always get improved.



Energy Efficiency 

Management Standards 
Energy performance assessment of ;  
 Process heating systems 
 Pumping systems 
 Steam systems 
 Compressed air systems 
 Cogeneration systems 

System Standards 
 

 Industrial furnaces - energy balance measurement and 
efficiency calculation 

 Fans - Efficiency classification 
 Home appliances - Efficiency classification 

Presenter
Presentation Notes
We distinguish between “management” standards which specify how to assess a systems and “system” standards which specify methods to measure energy balance and efficiency.  



Renewable Energy 

 Solar thermal systems 
      Installation, safety, performance measurement and requirements 

Wind Turbines 
Photovoltaic cells 
      Design, Installation (mechanical, electrical), safety, performance               
  measurement, electricity quality, acoustics 

Geothermal Heat Pumps 
      Design, Installation, performance measurement 

 Sustainable Building 

 Green Transportation 



 ISO/ TC 180 Solar Energy 
 IEC/ TC 82 PV systems 
 IEC/ TC 117 Solar thermal electric plants 
 IEC/ TC 88 Wind Turbines 
 ISO/ TC 248 Bio Energy 
 ISO/ TC 255 Bio Gas 
 ISO/ TC 252 Natural gas fuelling stations for vehicles 
 IEC/TC 69 EV - Electric road vehicles 

 

 15 Israeli companies are being internationally represented 

 19 Israeli delegates internationally represent Israel 

International Activities 

Presenter
Presentation Notes
לא רק התקינה הישראלית וקצב הכנת התקנים הישראליים השתנה בתחומי האנרגיה והסביבה.גם המעורבות של ישראל בזירת התקינה הבינלאומית "קפצה מדרגה" בשנים האחרונות.במטרה לקדם תעשייה ישראלית וטכנולוגיות ישראליות בעולם, ישראל מנצלת את פלטפורמת התקינה הבינלאומית ושולחת (במסגרת פרויקט ביוזמה ובמימון של משרד התמ"ת) להשתתף בישיבות של וועכדות תקינה בינלאומיות בחו"ל בתחום האנרגיה.הרעיון הוא כמובן ש:התקנים הבינלאומיים יהיה "מחר" תקנים ישראליים.תקנים ישראליים יוגשו כיוזמות להכנת תקנים בינלאומיים וע"י כך טכנולוגיות ישראליות יקודמו בעולם.



International Activities – New Horizon 

 Small WT certification - Israeli proposal to establish a new SC 

under WT CAC - Approved, 8.11.2012 

 Super Capacitors - NWIP to submit to IEC 

 Energy Storage - Attract stakeholders to join the new 

committee 

 MSP (Mediterranean Solar Plan) - Regional standard for PV 

Energy Rating  

 Alternative fuels 

 Fuel cells 

 Smart Grid 

Presenter
Presentation Notes
מבט לעתיד.



 Standardization - Engine to economic growth 
 Standardization dev. rate = Technology dev. Rate 
 Israeli standardization - A platform for regulation 
 International standardization arena: 
 key to innovation and technology promotion 
 Key to marketing 
 Do not give the floor to your competitors 
 Engagement of the industry and academy to become 

involved both in: 
 Israeli Standardization arena 
 International standardization arena   

To Sum it Up… 



michal_ph@sii.org.il 

Thank you !!! 



Life-cycle thinking - Standards address Life-cycle 
impacts of products, processes and services 

Extraction of resources 

Distribution 
Re-use 

Final Disposal 

ISO Guide 82 on Sustainability 

Presenter
Presentation Notes
תקינה בתחום הסביבה והקיימות היא נרחבת ומקיפה. התקן הראשון שאתייחס אליו הוא למעדה מדריך שמסביר לכותבי התקנים כיצד להתייחס להשלכות סביבתיות, כלכליות וחברתיות של מוצר, שירות או תהליך.במהלך חיי מוצר יש מספר שלבים: ייצור המוצר, השימוש במוצר וסוף חיי המוצר. כל שלב כזה מערב בתוכו השפעות כלכליות, חברתיות וסביבתיות להן יש להתייחס כאשר כותבים תקן עבור רותו מוצר.נתחיל בייצור המוצר מחומרי הגלם שלו, אז תחילה יש להביא את חומרי הגלם למפעל, לרכוש אותם, אח"כ תהליך הייצור עצמו. ברגע שהמוצר מוגמר יש להפיץ אותו למשתמשים: שינוע והובלה. השימוש עצמו במוצר, אילו השפעות יש לו על הסביבה? ברגע שהמוצר סיים את תפקידו מבחינת המשתמש, האם ניתן למחזר אותו כדי לעשות בו שימוש חוזר או שיש להביא אותו לגריטה? לכל השלבים האלה יש מגוון רחב של השפעות ויש לדעת כיצד להתייחס אליהן בעת כתיבת התקן למוצר.דוגמאות לתשומות (inputs): גודל צריכת משאבים כמו אנרגיה, מים, חומרי גלם, שימוש בקרקע.דוגמאות לתפוקות (output): פליטות לאוויר בעת הייצור או השימוש במוצר, למשל פליטות גזי חממה, ייצור פסולת, רעש, נזק לקרקע בעת חלחול חומרים מזיקים בהליך הייצור והפירוק הסופי. 



Environmental aspects 
 Keeping resource depletion to minimum 
 Water 
 Energy 
 Land use (food, biodiversity loss, deforestation) 
 Materials, toxic substances, waste 
 

Social aspects - Local laws and regulation 
 Urban design - Green building, Ecological village, Smart cities 
 Sustainable transportation 
 Sustainable agriculture 

Sustainability Concept 

Presenter
Presentation Notes
אז כמובן שבהקשר של הסביבה המטרה היא לצמצם למינימום את השימוש במשאבים וע"י כך למנוע את הדלדול שלהם.איך ניתן לעשות זאת? תחילה, בכל מדינה יש את החוקים והרגולציה המקומית שלה שעוזרת לאכוף את הדרישות.עושים שימוש בטכנולוגיות חדשניות כחלופה לטכנולוגיות מיושנות, אם מדברים על תכנון עירוני אז מעבר גדול יותר לבניה ירוקה, כפרים גלובאליים ובסופו של דבר, הצעד הבא הוא ערים חכמות, כאשר הכוונה ב"עיר חכמה" בראש ובראשונה היא לדאוג לרווחת התושבים וכאן בעצם נכנס ההיבט החברתי. אח"כ תחבורה בת קיימא וכמובן חקלאות בת קיימא (כל ההיבטים של שמירה על בתי גידול למניעת הכחדות של הזנים השונים וכו").חשוב לציין שכל רשימת הדברים שציינתי עד כה היא אמנם "מגודרת" בגבולות של סביבה או חברה, אבל ברור שלא ניתן לעשות את ההפרדה הזו באמת כי כל הפרמטרים קשורים תחת אותו מעטה של קיימות: תחבורה ירוקה, עיר חכמה וכל יתר הדברים שרשומים כאן מתקשרים גם לסביבה וגם לכלכלה. ומעל לכל, כל הדברים האלה לא יוכלו להתקיים ללא פיתוח טכנולוגי - בשורה התחתונה, קיימות מושגת ע"י פיתוח טכנולוגי.



Economic growth  ≠  Environmental deterioration 
 Use of Innovative technologies to: 
• Improving standard of living and; 
• Keeping minor environmental damage and resource depletion 
 Ecological economics – Sustainable growth 
 Resource reduction use (water, energy, raw material) through 

economical management, product design (ISO 14051) 
 

Put a price tag on nature 
 Prices encourage alternative products, innovation 
 Identify “Sustainability” as a business opportunity: 
• Reduction of Removal costs 
• Reduction of environmental penalties 

Sustainability Concept 

Presenter
Presentation Notes
מבחינת אספקים כלכליים: דבר ידוע הוא שצמיחה כלכלית פוגעת בסביבה, במשאבי הטבע. באופן טבעי, לעליה באיכות החיים יש מחיר ותמיד המחיר הזה היה פגיעה במשאבים. לכן, צריך שיהיה מנגנון שיוכל לנתק את הקשר בין צמיחה כלכלית ונזק סביבתי ודילדול משאבי הטבע. איך עושים זאת?1. משתמשים בטכנולוגיות חדשניות שיעלו את רמת החיים ללא הגדלת הנזק הסביבתי וניצול משאבי הטבע (למשל, אנרגיה סולרית).2. כלכלה אקולוגית – בניגוד לכלכלה המסורתית, לפיה יש לדאוג לצמיחה ולהקצאת משאבים יעילה, בכלכלה אקולוגית שומרים על צמיחה בת קיימא ולא על גידול מתמיד.3. מחקרים רבים מנסים לצמצם את השימוש במשאבים (מים, אנרגיה, חומרי גלם) הנדרשים לייצור, צריכה וסילוק של יחידת מוצר או שירות ע"י ניהול כלכלי משופר, או ע"י עיצוב המוצר או ע"י שמוש בטכנולוגיות חדשניות. לזכור את 14051 – נגיע לכך בהמשך.לא להתייחס לטבע כמשהו שמקבלים "בחינם".  



Lighting systems 
Heating & Cooling systems 

Building envelope 

SI 5280 Energy in buildings (2012) 

Energy rating of buildings (2011) 

Acoustic standards (2011-2012) 

Energy, water & drainage, material & waste, 
site, recycling, noise, indoor air quality 

Essence: Rating of green building parameters: 

SI 5281 Sustainable building (2011) 

Energy in Buildings 

Presenter
Presentation Notes
Energy in building is a substential field and we’ve just published this year the standard for green building...We’ve began our work from the top of the pyramide going down: we are about to start this year the preparation of a new Israeli standard (SI 5280) to deal with energy issues in buildings and it should cover all systems in buildings (envelope, acclimatization systems, lighting systems and other systems: pumping, water heating and elevators).This new standard is planned to specify minimal requirements and therefore would be a “baseline” standard. We have a complete set of supporting standards to be mentioned in the new standard (acoustics and energy rating of buildings).



Certification Body 
(SII) 

Accreditation Body 
(RVA) 14064-3 

14065 

14066 

ISO14064 Series - GHG 

Factory 

(1) Verification 

(2) Validation 

level: ORGANIZATIONActions at the  
1. A plan to evaluate total GHG emissions 
2. Plan Execution 

level: PROJECTActions at the  
1. A plan to evaluate GHG emissions (per project) 
2. Plan Execution 

14064-1 

14064-2 
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