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Předmluva

Text dokumentu 111/302/FDIS, budoucího prvního vydání EN 62542, vypracovaný technickou komisí
IEC/TC 111 Environmentální normalizace elektrotechnických a elektronických produktů a systémů, byl
předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62542:2013.

Jsou stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2014-05-01



• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-08-01

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62542:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Definice uvedené v této normě jsou určeny k tomu, aby byly brány v úvahu při tvorbě všech nových
a při aktualizaci stávajících IEC norem, které plní požadavky normalizace a souvisejí přímo nebo
nepřímo s životním prostředím nebo které mohou odkazovat na environmentální aspekty/dopady,
i když se norma netýká výlučně životního prostředí. Kromě toho je cílem této normy, aby byly definice
využívány a harmonizovány v ostatních souvisejících dokumentech.



Tato norma bude pravidelně aktualizována podle vývoje relevantních mezinárodních dokumentů
normalizace.

Kdykoliv to bylo možné, byly uvedené definice převzaty z jiných IEC nebo ISO dokumentů, a to
doslovně, nebo byly v případě potřeby upraveny tak, aby se daly použít ve velkém počtu dokumentů
IEC k životnímu prostředí. Tato norma obsahuje rovněž definice termínů, které by mohly být
požadovány v dokumentech IEC k ochraně životního prostředí a nebyly dosud jinde publikovány.

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma specifikuje obecné termíny a definice, které se v rámci IEC vztahují
k normalizaci v životním prostředí. Slouží jako terminologický slovník, který má být brán v úvahu pro
environmentální aspekty v relevantních dokumentech IEC.

Termíny se týkají environmentálních problémů, důležitých pro elektrotechnické výrobky během jejich
celého životního cyklu, který zahrnuje, ale neomezuje se pouze na

návrh a aspekty dodavatelského řetězce obecně,●

použití a deklaraci materiálů,●

analytiku látek významných z hlediska životního prostředí,●

aspekty týkající se ochrany klimatu,●

spotřebu energie a energetickou účinnost,●

environmentální informace,●

zpracování po ukončení životnosti.●

Tato horizontální norma je v prvé řadě určena pro technické komise, aby ji používaly při přípravě
norem v souladu se zásadami uvedenými v Pokynu 108.

Jednou z odpovědností technické komise je využívat horizontálních norem při přípravě svých
publikací, jsou-li použitelné. Konkrétní obsah této horizontální normy se nepoužije, ledaže je to
výslovně řečeno nebo uvedeno v příslušných publikacích.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


