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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací 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 organizace s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce
spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v
elektro-technice.
Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly danými direktivami ISO/IEC, část 2.
Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají příslušným orgánům členů k hlasování. Vydání mezinárodní
normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.
Ve výjimečných případech, kdy technická komise shromáždí jiné údaje než jsou normálně publikované
jako mezinárodní normy („nejmodernější“ například), může rozhodnout většinou hlasů svých členů o
publikování technické zprávy. Technická zpráva je výhradně informativní a není třeba jí revidovat do
té doby, než jsou poskytované údaje uznány za neplatné nebo neužitečné.
Zvláštní pozornost je věnována možnosti, že některá část mezinárodních norem může být předmětem
patentování. ISO nemá být považována za zodpovědnou za identifikaci takových nebo jakýchkoliv
jiných patentových práv.
ISO/TR ISO 14047 byla připravena technickou komisí ISO/TC 207, Environmentální management,
Subkomisí SC 5, Posuzování životního cyklu.
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Úvod
Zvýšené povědomí důležitosti ochrany životního prostředí a možného environmentálního významu
1
produktového systému zvýšilo zájem o vývoj metod pro lepší porozumění tohoto významu. Jedním ze
způsobů, který byl za tímto účelem vyvinut je posuzování životního cyklu (LCA).
Hodnocení dopadu životního cyklu (LCIA) je třetí fází posuzování životního cyklu, jejím účelem je
ohodnotit výsledky inventarizační analýzy životního cyklu produktového systému (LCI) pro lepší
pochopení jejich environmentálního významu. Modeluje vybrané environmentální problémy nazvané
kategorie dopadu, pomocí indikátorů kategorie, jež pomáhají shromažďovat a vysvětlovat výsledky
LCI, popisuje agregované emise nebo užité zdroje pro každou kategorii dopadu tak, aby reflektovala
potenciální environmentální dopady.
Tato technická zpráva poskytuje příklady, které popisují použití ISO 14042, Environmentální management
- Posuzování životního cyklu - Hodnocení dopadu životního cyklu. Je zde použito několik příkladů, které
se týkají klíčových oblastí ISO 14042 pro zvýšení porozumění uvedeným požadavkům.
_______________
1

V této technické zprávě zahrnuje termín „produktový systém“ také systém služeb.
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1 Předmět normy
Tato technická zpráva poskytuje příklady, které ilustrují současnou praxi při posuzování dopadu
životního cyklu v souladu s ISO 14042. Jsou zde uvedeny pouze příklady všech možných „cest“, jak
naplnit zásady dokumentu ISO 14042. Ty zobrazují klíčové body hodnocení dopadů životního cyklu
(LCIA) - fáze LCA.
POZNÁMKA Příklady uvedené v této technické zprávě nejsou jediné; existují i jiné příklady pro ilustraci popsaných
metodologických problémů.
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