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Předmluva  Foreword
Tento dokument (EN ISO 14045:2012) vypracovala
technická komise ISO/TC 207 Systémy environmentál-
ního managementu.

 
This document (EN ISO 14045:2012) has been prepared by
Technical Committee ISO/TC 207 “Environmental
management”.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu
2012 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání,
a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit
nejpozději do listopadu 2012.

 

This European Standard shall be given the status of
a national standard, either by publication of an identical
text or by endorsement, at the latest by November 2012,
and conflicting national standards shall be withdrawn at
the latest by November 2012.

 
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.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evrop-
skou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České
republiky, 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, France, Germany, Greece,
Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

Oznámení o schválení  Endorsement notice
Text ISO 14045:2012 byl schválen CEN jako
EN ISO 14045:2012 bez jakýchkoliv modifikací.  The text of ISO 14045:2012 has been approved by CEN as

a EN ISO 14045:2012 without any modification.
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Úvod  Introduction
Posuzování eko-efektivity je nástrojem kvantitativního
managementu, který umožňuje studium environmen-
tálních dopadů životního cyklu produktového systému
současně s hodnotou produktového systému pro zainte-
resovaný subjekt.

 
Eco-efficiency assessment is a quantitative management
tool which enables the study of life-cycle environmental
impacts of a product system along with its product system
value to a stakeholder.

V rámci posuzování eko-efektivity jsou environmen-
tální dopady hodnoceny pomocí posuzování životního
cyklu (LCA) jak je stanoveno v dalších mezinárodních
normách (ISO 14040, 14044). Proto posuzování eko-
efektivity sdílí s LCA mnoho důležitých principů, jako je
perspektiva životního cyklu, ucelenost, pojetí funkční
jednotky, iterativní podstata, transparentnost a priority
vědeckého přístupu.

 

Within eco-efficiency assessment, environmental impacts
are evaluated using Life Cycle Assessment (LCA) as
prescribed by other International Standards (ISO 14040,
14044). Consequently, eco-efficiency assessment shares
with LCA many important principles such as life cycle
perspective, comprehensiveness, functional unit approach,
iterative nature, transparency and priority of scientific
approach.

Hodnota produktového systému může být vybrána proto,
aby vyjadřovala, například efektivitu jeho zdrojů, výroby,
doručení nebo užití, nebo jejich kombinaci. Hodnota může
být vyjádřena v monetárních termínech nebo dalších
hodnotových aspektech.

 
The value of the product system may be chosen to reflect,
for example, its resource, production, delivery or use
efficiency, or a combination of these. The value may be
expressed in monetary terms or other value aspects.

Klíčové cíle této mezinárodní normy jsou:  The key objectives of this International Standard are to:
• stanovit jasnou terminologii a obecný metodický rámec pro
posuzování eko-efektivity;  establish clear terminology and a common metho-

dological framework for eco-efficiency assessment;
umožnit praktické využití posuzování eko-efektivity pro širokou
škálu produktových systémů (včetně služeb);  enable the practical use of eco-efficiency assessment for a wide

range of product (including service) systems;
 
• poskytnout jasný návod pro interpretaci výsledků posuzování
eko-efektivity;  provide clear guidance on the interpretation of eco-efficiency

assessment results;
podpořit transparentní, přesné a informativní podá-
vání zpráv o výsledcích posuzování eko-efektivity.  encourage the transparent, accurate and informative reporting

of eco-efficiency assessment results.
1 Předmět normy  1 Scope



Tato mezinárodní norma popisuje zásady, požadavky
a pokyny pro posuzování eko-efektivity systémů včetně:  

This International Standard describes the principles,
requirements and guidelines for eco-efficiency assessment
for systems, including:

1. definice cíle a rozsahu posuzování eko-efektivity;  1. the goal and scope definition of the eco-efficiency
assessment;

3. posuzování životního prostředí;  3. the environmental assessment;
4. posuzování hodnoty produktového systému;  4. the product system value assessment;
5. kvantifikace eko-efektivity;  5. the quantification of eco-efficiency;
6. interpretace (včetně záruky kvality);  6. interpretation (including quality assurance);
7. podávání zpráv;  7. reporting;
8. kritického přezkoumání posuzování eko-efektivity.  8. critical review of the eco-efficiency assessment.
Požadavky, doporučení a pokyny pro konkrétní výběr
kategorií dopadu na životní prostředí a hodnot nejsou
zahrnuty. Zamýšlené použití posuzování eko-efektivity je
zvažováno v průběhu fáze definice cílů a rozsahu, ale
skutečné využití výsledků je mimo rozsah této mezi-
národní normy.

 

Requirements, recommendations and guidelines for
specific choices of categories of environmental impact and
values are not included. The intended application of the
eco-efficiency assessment is considered during the goal
and scope definition phase, but the actual use of the
results is outside the scope of this International Standard.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


