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management.
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prepared by Technical Committee ISO/TC 207
“Environmental management”.
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října 2016 udělit status národní normy, a to
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v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října
2016.

 

This European Standard shall be given the
status of a national standard, either by
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endorsement, at the latest by October 2016,
and conflicting national standards shall be
withdrawn at the latest by October 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky
tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC]
nelze činit odpovědným za identifikaci
jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some
of the elements of this document may be the
subject of patent rights. CEN [and/or
CENELEC] shall not be held responsible for
identifying any or all such patent rights.

Tento dokument nahrazuje EN ISO
14021:2001.  This document supersedes EN ISO

14021:2001.
Tento dokument byl vypracován na základě
mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdru-
žením volného obchodu.

 
This document has been prepared under
a mandate given to CEN by the European
Commission and the European Free Trade
Association
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Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska,
Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal
Regulations, the national standards
organizations of the following countries are
bound to implement this European Standard:
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,
Former Yugoslav Republic of Macedonia,
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg,
Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal,
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EN ISO 14021:2016 bez jakýchkoliv modifikací.  
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Předmluva  Foreword
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
je celo-
světová 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 orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO
úzce spolupracuje s Mezinárodní
elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for
Standardization) is a worldwide federation of
national standards bodies (ISO member
bodies). The work of preparing International
Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body
interested in a subject for which a technical
committee has been established has the right
to be represented on that committee.
International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with ISO, also
take part in the work. ISO collaborates closely
with the International Electrotechnical
Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.

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.
www.iso.org/directives

 

The procedures used to develop this document
and those intended for its further maintenance
are described in the ISO/IEC Directives, Part 1.
In particular the different approval criteria
needed for the different types of ISO
documents should be noted. This document
was drafted in accordance with the editorial
rules of the ISO/IEC Directives, Part 2.
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. www.iso.org/patents

 

Attention is drawn to the possibility that some
of the elements of this document may be the
subject of patent rights. ISO shall not be held
responsible for identifying any or all such
patent rights. Details of any patent rights
identified during the development of the
document will be in the Introduction and/or on
the ISO list of patent declarations received.
www.iso.org/patents

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

 
Any trade name used in this document is
information given for the convenience of users
and does not constitute an endorsement.

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


Vysvětlení 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: Foreword – Supplementary information.

 

For an explanation on the meaning of ISO
specific terms and expressions related to
conformity assessment, as well as information
about ISO,s adherence to the WTO principles
in the Technical Barriers to Trade (TBT) see
the following URL: Foreword – Supplementary
information.

Za tento dokument je odpovědná komise
ISO/TC 207 Environmentální management,
subkomise SC 3 Envi-
ronmentální značení.

 
The committee responsible for this document is
ISO/TC 207, Environmental management,
Subcommittee SC 3, Environmental labelling.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první
vydání (ISO 14021:1999) a je jeho revizí
menšího rozsahu. Zahrnuje rovněž změnu
ISO 14021:1999/Amd 1:2011.

 

This second edition cancels and replaces the
first edition (ISO 14021:1999), of which it
constitutes a minor revision. It also
incorporates the Amendment
ISO 14021:1999/Amd 1:2011.

Úvod  Introduction
Nárůst počtu environmentálních tvrzení vyvolal
potřebu norem pro environmentální značení
vyžadujících, aby při vypracování takových
tvrzení byly vzaty v úvahu všechny odpovídající
aspekty životního cyklu produktu.

 

The proliferation of environmental claims has
created a need for environmental labelling
standards which require that consideration be
given to all relevant aspects of the life cycle of
the product when such claims are developed.

Vydávat vlastní environmentální tvrzení smějí
výrobci, dovozci, distributoři, maloobchodníci
nebo kdokoli jiný, bude-li mít z takového
tvrzení prospěch. Environmentální tvrzení
týkající se produktů smějí mít podobu
vyjádření, značek nebo grafických značek na
produktu nebo na štítcích na obalu nebo
v tištěných materiálech o produktu,
v technických bulletinech, v reklamě,
v propagaci, v tele-
marketingu, jakož i v digitálních nebo
elektronických médiích, jako je např. internet.

 

Self-declared environmental claims may be
made by manufacturers, importers,
distributors, retailers or anyone else likely to
benefit from such claims. Environmental claims
made in regard to products may take the form
of statements, symbols or graphics on product
or package labels, or in product literature,
technical bulletins, advertising, publicity,
telemarketing, as well as digital or electronic
media, such as the Internet.

Ve vlastních environmentálních tvrzeních je
ujištění o spolehlivosti zásadní. Je důležité, aby
se ověřování provádělo řádně a zabránilo se
tak negativním dopadům na trh, jako jsou např.
překážky obchodu nebo nekalá soutěž, které
mohou pocházet z nespolehlivých nebo
klamavých environmentálních tvrzení.
Metodika hod-
nocení, kterou používají ti, kteří vydávají
environ-
mentální tvrzení, má být jasná, transparentní,
vědecky podložená a má být dokumentována
tak, aby ti, kteří nakupují nebo mohou
potenciálně nakupovat produkty, mohli být
ujištěni o oprávněnosti tvrzení.

 

In self-declared environmental claims, the
assurance of reliability is essential. It is
important that verification is properly
conducted to avoid negative market effects
such as trade barriers or unfair competition,
which can arise from unreliable and deceptive
environmental claims. The evaluation
methodology used by those who make
environmental claims should be clear,
transparent, scientifically sound and
documented so that those who purchase or
may potentially purchase products can be
ensured of the validity of the claims.

1 Předmět normy  1 Scope



Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky
na vlastní environmentálních tvrzení, včetně
vyjádření, značek a grafických značek, týkající
se produktů. Popisuje vybrané termíny běžně
používané v environ-
mentálních tvrzeních a vymezuje jejich použití.
Tato mezinárodní norma také popisuje obecnou
metodiku hodnocení a ověřování určenou pro
vlastní environ-
mentálních tvrzení a specifické metody
hodnocení a ověřování určené pro vybraná
tvrzení uvedená v této mezinárodní normě.

 

This International Standard specifies
requirements for self-declared environmental
claims, including statements, symbols and
graphics, regarding products. It further
describes selected terms commonly used in
environmental claims and gives qualifications
for their use. This International Standard also
describes a general evaluation and verification
methodology for self-declared environmental
claims and specific evaluation and verification
methods for the selected claims in this
International Standard.

Tato mezinárodní norma nevylučuje, neruší,
ani nijak nemění právními předpisy
požadované environmentální informace,
tvrzení nebo značení ani žádné jiné pří-
slušné zákonné požadavky.

 

This International Standard does not preclude,
override, or in any way change, legally
required environmental information, claims or
labelling, or any other applicable legal
requirements.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


