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Environmental management – Guidelines on the assurance of environmental reports

Management environnemental – Lignes directrices sur l,assurance des informations figurant dans
les rapports environnementaux

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 14016:2020. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 14016:2020. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument poskytuje zásady a směrnice pro ověřování environmentálních informací, které
organizace zahrnuje do svých environmentálních zpráv.

Dokument lze použít pro ověřování dalších typů zpráv, za předpokladu, že je věnována zvláštní
pozornost identifikaci kompetencí, kterou ověřovatel potřebuje.

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9000:2016 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 14001:2016 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky
s návodem pro použití

ČSN EN ISO 14031 (01 0931) Environmentální management – Hodnocení environmentální výkonnosti –
Směrnice

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/IEC 17029:2020 (01 5261) Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační
a ověřovací orgány



ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Směrnice

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.


