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Management environnemental – Information environnementale quantitative – Lignes directrices et
exemples

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 14033:2019. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 14033:2019. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument poskytuje směrnici pro systematický a metodický sběr a přezkum kvantitativních
environmentálních informací a dat o systémech. Podporuje používání norem environmentálního
managementu a příslušných zpráv.

Tento dokument se zabývá otázkami souvisícími s definováním, shromažďováním, zpracováním,
interpretováním a prezentováním kvantitativních environmentálních informací.

Dokument je použitelný pro všechny organizace, bez ohledu na jejich velikost, typ, umístění, strukturu,
činnosti, pro-
dukty, úroveň rozvoje a bez ohledu na to, zda mají nebo nemají zaveden systém environmentálního
managementu.
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


