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Předmluva                                                              Foreword
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.

 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.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v
souladu s pravidly uvedenými ve
Směrnicích ISO/IEC, část 3.

 International Standards are drafted in
accordance with the rules given in the
ISO/IEC Directives, Part 3.



Návrhy mezinárodních norem přijaté
technickými komisemi se rozesílají
příslušným orgánům členů k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje
souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 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.

Mezinárodní norma ISO 14024 byla
připravena technickou komisí ISO/TC 207
Environmentální management, subkomisí
SC 3, Environmentální značení.

 International Standard ISO 14024 was
prepared by Technical Committee ISO/TC
207, Environmental management,
Subcommittee SC 3, Environmental labelling.
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Úvod                                                                         Introduction

Existuje mnoho přístupů k
environmentálnímu značení. Tato
mezinárodní norma se týká programů
environmentálního značení typu I, které
udělují své environmentální značky
výrobkům, které splňují předem stanovené
požadavky. Značka tak identifikuje
výrobek, který je určen k tomu, aby mu
byla dána přednost z pohledu životního
prostředí v rámci určité kategorie výrobků.
Programy environmentálního značení typu I
jsou dobrovolné, mohou být vedeny
veřejnou nebo soukromou agenturou a
mohou být národní, regionální nebo
mezinárodní.

 There are a number of approaches to
environmental labelling. This International
Standard relates to Type I environmental
labelling programmes which award their
environmental label to products which
meet a set of predetermined requirements.
The label thus identifies products which
are determined to be environmentally
preferable within a particular product
category.
Type I environmental labelling
programmes are voluntary, can be
operated by public or private agencies
and can be national, regional or
international in nature.
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