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Úvod

Introduction

Změna klimatu je považována za jeden z největších
problémů, kterému budou muset čelit národy, vlády,
obchodní sféra a lidé v průběhu příštích desítek let. Změna
klimatu má dopad jak na člověka, tak i na přírodní systémy a může vést k podstatným změnám ve
využívání zdrojů, ve výrobě a v ekonomických aktivitách.
V reakci na to se tvoří mezinárodní, regionální, národní
i místní iniciativy s cílem omezovat atmosférické koncentrace skleníkových plynů. Tyto iniciativy věnované problematice skleníkových plynů kladou důraz na stanovení,
monitorování, vykazování a ověřování emisí a propadů
skleníkových plynů.

Climate change has been identified as one of the greatest
challenges facing nations, governments, business, and
citizens for the coming decades. Climate change has
implications for both human and natural systems and
could lead to significant changes in resource use,
production, and economic activity. In response, international, regional, national, and local initiatives are being
developed and implemented to limit greenhouse gas
(GHG) concentrations in the Earth,s atmosphere. Such
GHG initiatives rely on the quantification, monitoring,
reporting, and verification of GHG emissions and/or
removals.

Celkovým cílem validačních nebo ověřovacích činností
týkajících se skleníkových plynů je poskytnout jistotu všem
stranám, které se spoléhají na výrok o skleníkových plynech. Strana vydávající výrok o skleníkových
plynech je odpovědná za shodu s požadavky příslušné
normy nebo programu na skleníkové plyny. Validační nebo
ověřovací orgán je odpovědný za vyhotovení objektivního
posouzení a za poskytnutí oznámení o validaci nebo ověření týkajícího se výroku odpovědné strany
o skleníkových plynech, založeném na důkazech. Tato
mezinárodní norma poskytuje požadavky na orgány, které
provádějí validaci nebo ověřování skleníkových plynů
s použitím normy ISO 14064-3 nebo jiných příslušných norem nebo specifikací. Obsahuje řadu zásad, které
by tyto orgány měly být schopny prokázat a poskytuje specifické požadavky, které odpovídají těmto zásadám. Obecné požadavky se vztahují k záležitostem jako
jsou právní a smluvní ujednání, povinnosti, nestrannost
managementu a otázky odpovědnosti a financování.
Zvláštní požadavky zahrnují opatření týkající se struktur,
požadavků na zdroje a odbornou způsobilost, managementu informací a záznamů, validačních a ověřovacích
procesů, odvolání, stížností a systémů managementu.

The overall aim of GHG validation or verification activities
is to give confidence to all parties that rely upon a GHG
assertion. The party making the GHG assertion is
responsible for conformity with requirements of the
relevant standard or GHG programme. The validation or verification body is responsible for completing an
objective assessment and providing a validation or
verification statement concerning the responsible party,s
GHG assertion based on evidence. This International
Standard provides requirements for bodies that undertake
GHG validation or verification using ISO 14064-3 or other
relevant standards or specifications. It contains a number
of principles that these bodies should be able to
demonstrate and provides specific requirements that
reflect these principles. General requirements relate to
matters such as legal and contractual arrangements,
responsibilities, the management of impartiality, and
issues of liability and financing. Specific requirements
include provisions related to structures, resource requirements and competencies, information and records management, validation and verification processes, appeals,
complaints, and management systems.

Tato mezinárodní norma poskytuje správcům programů na
skleníkové plyny, regulačním a akreditačním orgánům
základ pro posuzování a uznávání odborné způsobilosti validačních a ověřovacích orgánů. Může být rovněž
použita jinými způsoby, jako je vzájemné posouzení
v rámci skupin validačních nebo ověřovacích orgánů nebo
mezi takovými skupinami.

This International Standard provides GHG programme
administrators, regulators, and accreditors with a basis for
assessing and recognizing the competence of validation
and verification bodies. It can also be used in other ways,
such as in peer assessment within groups of validation or
of verification bodies or between such groups.

Obrázek 1 a příloha A zobrazují vztahy mezi použitím této mezinárodní normy a norem ISO 14064-1,
ISO 14064-2, ISO 14064-3 a ISO 14066.

Figure 1 and Annex A show relationships between the
application of this International Standard and ISO 14064-1,
ISO 14064-2, ISO 14064-3, and ISO 14066.

Obrázek 1 – Rámec pro používání ISO 14065 s ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3 a ISO 14066

Figure 1 – Framework for using ISO 14065 with ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3, and
ISO 14066
1 Předmět

1 Scope

Tato mezinárodní norma specifikuje zásady a požadavky
na orgány, které provádějí validaci nebo ověřování výroků
o skleníkových plynech (GHG).

This International Standard specifies principles and
requirements for bodies that undertake validation or
verification of greenhouse gas (GHG) assertions.

Tato norma není navázána na žádný program pro skle-

It is GHG programme neutral. If a GHG programme is
applicable, the requirements of that GHG programme are
additional to the requirements of this International
Standard.

níkové plyny. V případě, že je uplatňován program na skleníkové
plyny, doplňují požadavky tohoto programu požadavky této
mezinárodní normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

