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Předmluva  Foreword

Tento dokument (EN 15942:2011) vypracovala technická
komise CEN/TC 350 Udržitelnost staveb, jejíž sekretariát
zajišťuje AFNOR.

 
This document (EN 15942:2011) has been prepared by
Technical Committee CEN/TC 350 “Sustainability of
construction works”, the secretariat of which is held by
AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2012
dán status národní normy, a to buď vydáním identického
textu, nebo schválením k přímému používání, a národní
normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději
do března 2012.

 

This European Standard shall be given the status of
a national standard, either by publication of an identical
text or by endorsement, at the latest by March 2012, and
conflicting national standards shall be withdrawn at the
latest by March 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto
dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN
[a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným 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. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible
for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument podporuje použití pravidel produktové
kategorie (FprEN 15804:2011NP)) pro stavební produkty.
Společně se používají jako prostředek pro vytváření
Environmentálních prohlášení o produktu (EPD).

 
This document, supports the use of Product Category
Rules (FprEN 15804:2011) for construction products.
Together they are used as the means for arriving
Environmental Product Declarations (EPD).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evrop-
kou normu povinny zavést národní normalizační orgány
následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky,
Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska
a Švýcarska.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the
national standards organizations of the following countries
are bound to implement this European Standard: Austria,
Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece,
Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland and the United Kingdom.

 
Úvod  Introduction
Cílem této evropské normy je harmonizovat způsob, jakým
jsou v Evropě prezentována environmentální prohlášení
o produktu (EPD).

 
The aim of this European Standard is to harmonise the way
in which environmental product declarations (EPD) are
communicated in Europe.

Týká se EPD ve stavebním řetězci budovy, kdy jsou
z materiálů a produktů sestavovány nové produkty
a sestavy, a všechny mají vlastní EPD.

 
It is relevant to the use of the EPD in the building chain
where materials and products are assembled into new
products and assemblies, each with their own EPD.

Tato evropská norma usnadní používání dat z EPD na
úrovni budovy a posuzování environmentálních vlastností
budov.

 
This European Standard will improve handling of the data
from EPD at the building level and the assessment of
environmental performance of buildings.

EPD vyjádřené v normalizovaném formátu zjednoduší
komunikaci o environmentálních vlastnostech produktů
mezi podniky (B2B).

 
An EPD expressed in a standardized format will facilitate
the communication of the product's environmental
performance for business-to-business (B2B).

1 Předmět normy  1 Scope



Tato evropská norma platí pro všechny stavební výrobky
a služby související s budovami a ostatními stavbami.
Stanovuje a popisuje formát pro předávání informací
definovaných v FprEN 15804NP1), určených pro komunikaci mezi podniky

(business-to-business), který zajistí jednotné porozumění pomocí konzistentního sdělování informací.

 

This European Standard is applicable to all construction
products and services related to buildings and construction
works. It specifies and describes the communication
format for the information defined in FprEN 15804 for
business-to-business communication to ensure a common
understanding through consistent communication of
information.

POZNÁMKA Tato evropská norma se nezabývá komunikací
mezi podnikem a spotřebitelem a není k tomuto účelu
určena. Komunikace mezi podnikem a spotřebitelem bude
předmětem budoucího dokumentu.

 
NOTE This European Standard does not deal with business
to consumer communication and is not intended for that
purpose. Business to consumer communication format is
planned to be the subject of a future document.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


