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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro
normalizaci) je celosvětovou federací
národních normalizačních orgánů (členů
ISO). Mezinárodní normy obvykle
připravují 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 organizace s nimiž
ISO navázala pracovní styk. ISO úzce
spolupracuje s Mezinárodní
elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v
elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v
souladu s pravidly uvedenými ve
Směrnicích ISO/IEC, část 3.
Návrhy mezinárodních norem přijaté
technickými komisemi se rozesílají
příslušným členům k hlasování. Vydání
mezinárodní normy vyžaduje souhlas
alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 14021 byla
připravena technickou komisí ISO/TC 207
Environmentální management, subkomisí
SC 3, Environmentální značení.
Příloha A této mezinárodní normy slouží
pouze pro informaci.

 Foreword
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.
International Standards are drafted in
accordance with the rules given in the
ISO/IEC Directives, Part 3.
Draft International Standards adopted by
technical committees are circulated to the
member bodies for voting. Publication as
an International Standard requires
approval by at least 75% of the member
bodies casting a vote.
International Standard ISO 14021 was
prepared by Technical Committee ISO/TC
207, Environmental management,
Subcommittee SC 3, Environmental
labelling.
Annex A of this International Standard is
for information only.
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Úvod
Rozšířenost environmentálních tvrzení
vyvolala potřebu norem pro
environmentální značení, které vyžadují,
aby při vývoji takových tvrzení byly vzaty
v úvahu všechny odpovídající aspekty
životního cyklu výrobku.
Vlastní environmentální tvrzení mohou být
vydána výrobci, dovozci, distributory,
maloobchodníky nebo kýmkoli, kdo může
mít z takového tvrzení prospěch.
Environmentální tvrzení týkající se
výrobku mohou mít podobu sdělení,
značek nebo obrazců na výrobku nebo na
obalu výrobku, nebo v dokumentaci k
výrobku, v technických bulletinech, v
reklamě nebo propagaci, v tele-
marketingu a nebo prostřednictvím
digitálních nebo elektronických médií jako
je internet.
Ujištění o spolehlivosti je u vlastních
environmentálních tvrzení
nepostradatelné. Je důležité aby ověřování
bylo správně vedeno, aby se zabránilo
negativním účinkům na trh, jako jsou
obchodní překážky nebo nekalá soutěž,
které mohou vzniknout z nespolehlivých
nebo klamavých environmentálních tvrzení.
Metodika hodnocení, používaná těmi, kteří
vytvářejí environmentální tvrzení by měla
být jasná, průhledná, vědecky zdravá a
dokumentovaná, tak aby ti, kteří kupují
nebo případně mohou koupit výrobek
mohli být ujištěni o správnosti tvrzení.

 Introduction
The proliferation of environmental claims
has created a need for environmental
labelling standards which require that
consideration be given to all relevant
aspects of the life cycle of the product
when such claims are developed.
Self-declared environmental claims may
be made by manufacturers, importers,
distributors, retailers or anyone else likely
to benefit from such claims.
Environmental claims made in regard to
products may take a form of statements,
symbols or graphics on product or
package labels, or in product literature,
technical bulletins, advertising, publicity,
telemarketing, as well as digital or
electronic media, such as the Internet.

In self-declared environmental claims, the
assurance of reliability is essential. It is
important that verification is properly
conducted to avoid negative market
effects such as trade barriers or unfair
competition, which can arise from
unreliable and deceptive environmental
claims. The evaluation methodology used
by those who make environmental claims
should be clear, transparent, scientifically
sound and documented so that those who
purchase or may potentially purchase
products can be assured of the validity of
the claims.
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