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Předmluva  Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je
celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle
vypracovávají 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.

 
Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány
v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.  International Standards are drafted in accordance with the

rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování
mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO
k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas
alespoň 75 % hlasujících členů.

 

The main task of technical committees is to prepare
International Standards. Draft International Standards
adopted by the 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.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto
dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO
nelze činit odpovědnou 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. ISO shall not be held responsible for identifying any
or all such patent rights.

ISO 14066 byla vypracována technickou komisí
ISO/TC 207, Environmentální management, subkomisí
SC 7, Management skleníkových plynů a související
aktivity.

 
ISO 14066 was prepared by Technical Committee
ISO/TC 207, Environmental management,
Subcommittee SC 7, Greenhouse gas management and
related activities.

 

Úvod  Introduction
Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na
odbornou způsobilost validačních a ověřovacích týmů pro
podporu správců programů na skleníkové plyny (GHG),
regulačních orgánů a validačních a ověřovacích orgánů.
V zájmu dosažení konzistence na mezinárodním trhu
a v zájmu zachování důvěry veřejnosti ke zprávám a jiným
hlášením, které se týkají skleníkových plynů, existuje
potřeba určit požadavky na odbornou způsobilost
validačních a ověřovacích týmů.

 

This International Standard specifies competence
requirements for validation teams and verification teams
for the benefit of greenhouse gas (GHG) programme
administrators, regulators, validation bodies and
verification bodies. To achieve consistency in the
international marketplace and maintain public confidence
in GHG reporting and other communications, there is
a need to define competence requirements for validation
teams and verification teams.

 



Požadavky na validační a ověřovací orgány jsou stanoveny
v ISO 14065. Norma ISO 14065 vyžaduje, aby validační
a ověřovací orgány stanovily a udržovaly postupy pro
odbornou způsobilost pracovníků provádějících různé
validační a ověřovací činnosti v rámci určeného týmu.
Úlohou validačního nebo ověřovacího orgánu je zajistit,
aby týmy měly potřebnou odbornou způsobilost pro účinné
provádění validačního nebo ověřovacího procesu. Tato
mezinárodní norma zahrnuje zásady pro zajišťování
odborné způsobilosti validačních a ověřovacích týmů.
K podpoře těchto zásad existují obecné požadavky
založené na činnostech, které validační nebo ověřovací
týmy musí být schopny provádět, a na požadované
odborné způsobilosti pro jejich plnění.

 

Requirements for GHG validation bodies and GHG
verification bodies are established in ISO 14065.
ISO 14065 requires that validation bodies and verification
bodies establish and maintain a procedure to manage the
competence of its personnel undertaking the various
validation or verification activities within the team
appointed for the engagement. It is the role of the
validation or verification body to ensure that teams have
the necessary competence to effectively complete the
validation or verification process. This International
Standard includes principles for ensuring competence of
validation teams and verification teams. Supporting these
principles are general requirements based on the tasks
that validation teams or verification teams need to be able
to perform and the competence required to do so.

Tato mezinárodní norma bude užívána společně
s ISO 14065 jako základ pro posuzování a uznávání
odborné způsobilosti validačních a ověřovacích týmů.

 
This International Standard can be used in conjunction
with ISO 14065 as the basis for assessing and recognizing
the competence of validation teams and verification
teams.

Uživatelům této mezinárodní normy se u kvantifikace
a podávání zpráv o skleníkových plynech doporučuje
odkazovat na ISO 14064-1 a ISO 14064-2, a u validace
a ověřování skleníkových plynů na ISO 14064-3.

 
Users of this International Standard are encouraged to
refer to ISO 14064-1 and ISO 14064-2 for GHG
quantification and reporting and to ISO 14064-3 for GHG
validation and verification.

 
Obrázek 1 ukazuje vztahy mezi použitím této mezinárodní
normy a ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3
a ISO 14065.

 
Figure 1 shows the relationships between the application
of this International Standard and ISO 14064-1, ISO 14064-
2, ISO 14064-3 and ISO 14065.

 

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

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

1 Předmět normy  1 Scope

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na
odbornou způsobilost validačních a ověřovacích týmů. Tato
mezinárodní norma doplňuje implementaci ISO 14065.

 
This International Standard specifies competence
requirements for validation teams and verification teams.
This International Standard complements the
implementation of ISO 14065.

Tato mezinárodní norma není spojena s žádným
specifickým programem na skleníkové plyny (GHG).
V případě, že je uplatňován konkrétní program na
skleníkové plyny, doplňují požadavky na odbornou
způsobilost tohoto programu požadavky této mezinárodní
normy.

 

This International Standard is not linked to any particular
greenhouse gas (GHG) programme. If a particular GHG
programme is applicable, competence requirements of
that GHG programme are additional to the requirements of
this International Standard.

POZNÁMKA Požadavky na řízení a podporu odborné
způsobilosti pracovníků jsou specifikovány
v ISO 14065:2007, kapitola 6.

 
NOTE Requirements for the management and support of
personnel competence are specified in ISO 14065:2007,
Clause 6.

 

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.
 


