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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
uvede-
nými ve směrnicích ISO/IEC, část 2      
(viz 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 
(see 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 jakých-
koliv patentových právech identifikovaných
během přípravy tohoto dokumentu budou
uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu
patentových prohlášení obdrže-
ných ISO (viz 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
(see 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.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických
norem, významu specifických termínů a výrazů
ISO, které se vztahují k posuzování shody,
jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje
principy Světové obchodní organi-
zace (WTO) týkající se technických překážek
obchodu (TBT) – viz
www.iso.org/iso/foreword.html.

 For an explanation of the voluntary nature of
standards, the meaning of ISO specific terms
and expressions related to conformity
assessment, as well as information about ISO,s
adherence to the World Trade Organization
(WTO) principles in the Technical Barriers to
Trade (TBT) see
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise
ISO/TC 207 Environmentální management ve
spolu-
práci s technickou komisí CEN/SS S26
Environmen-
tální management Evropského výboru pro
normalizaci (CEN) v souladu s Dohodou
o technické spolupráci mezi ISO a CEN
(Vídeňská dohoda).

 This document was prepared by Technical
Committee ISO/TC 207, Environmental
management, in collabo-
ration with the European Committee for
Standardi-
zation (CEN) Technical Committee CEN/SS
S26, Environmental management, in
accordance with the Agreement on technical
cooperation between ISO and CEN (Vienna
Agreement).

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí
vydání (ISO 14050:2009), které bylo technicky
zrevidováno. Čtvrté vydání je strukturováno
odlišně od třetího vydání. Představuje obecněji
použitelný slovník ter-
minologie environmentálního managementu.

 This fourth edition cancels and replaces the
third edition (ISO 14050:2009), which has
been technically revised. The fourth edition is
structured differently from the third edition. It
presents a more generic vocabulary of
environmental management terminology.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se
tohoto dokumentu mají být adresovány
národnímu normali-
začnímu orgánu uživatele. Úplný seznam
těchto orgánů lze nalézt na adrese     
www.iso.org/members.html.

 Any feedback or questions on this document
should be directed to the user,s national
standards body. A complete listing of these
bodies can be found at
www.iso.org/members.html.
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Komunikace je při zavádění a provozování
systémů environmentálního managementu
důležitá. Tato komu-
nikace bude nejúčinnější, jestliže bude
existovat vše-obecné pochopení používaných
termínů.

 Communication is important in the
implementation and operation of
environmental management systems. This
communication will be most effective if there is
a common understanding of the terms used.

Pro zjednodušení harmonizace termínů
a definicí v oblasti environmentálního
managementu každé ter-
minologické heslo v tomto dokumentu obsahuje
gene-
rický termín a jeho definici. Pro poskytnutí
dalších informací nebo vysvětlení byly pouze
v několika přípa-
dech zahrnuty poznámky k heslu a příklady.

 To simplify the harmonization of terms and
definitions in the field of environmental
management, each ter-
minological entry in this document contains
a generic term and its definition. Notes to
entry and examples have been included only in
a few cases to provide additional information
or clarification.

Terminologie je uspořádána v článcích, z nichž
každý představuje specifickou subdoménu.
Posloupnost ter-
minologických hesel odpovídá pojmovým
diagramům v příloze A.

 The terminology is arranged in subclauses,
each representing a specific sub-domain. The
sequence of the term entries corresponds to
the concept diagrams in Annex A.

Tento dokument byl vypracován v úzké
spolupráci s komisemi a pracovními skupinami
zapojenými do tvorby a revize norem souboru
ISO 14000. Seznam zveřejněných dokumentů ze
souboru norem ISO 14000 je uveden
v bibliografii.

 This document has been developed in close
cooperation with the committees and working
groups involved in the development and
revision of the ISO 14000 family of standards.
A list of published documents in the ISO 14000
family of standards is presented in the
Bibliography.

1 Předmět normy  1 Scope
Tento dokument definuje termíny používané
v doku-
mentech v oblasti systémů a nástrojů
environmentál-
ního managementu na podporu udržitelného
rozvoje. Patří mezi ně systémy managementu,
auditování a jiné druhy hodnocení,
komunikace, studie vzniku stop, snižování
emisí skleníkových plynů a přizpůsobování se
změně klimatu.

 This document defines terms used in
documents in the fields of environmental
management systems and tools in support of
sustainable development. These include
management systems, auditing and other types
of assessment, communications, footprinting
studies, greenhouse gas mitigation and
adaptation to climate change.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


