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Předmluva

Text dokumentu 111/104/CDV, budoucí první vydání normy IEC 62430, vypracovaný v technické
komisi IEC TC 111 Vliv výroby elektrotechnických a elektronických produktů a systémů na životní
prostředí byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62430
dne 2009-05-01.

Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2010-02-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2012-05-01

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62430:2009 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Každý produkt má dopad na životní prostředí. Docházet k němu může v kterékoliv fázi životního cyklu
produktu, případně ve všech jeho fázích – při získávání surovin, výrobě, distribuci, užití, údržbě nebo
po ukončení životnosti. Dopady mohou být zanedbatelné i významné, krátkodobé i dlouhodobé; může
k nim docházet na místní, regionální i globální úrovni, resp. může se jednat o kombinaci všech
možností.

Široké používání elektrických a elektronických produktů vedlo ke zvyšování povědomí o jejich
dopadech na životní prostředí (environmentálních dopadech). Jako důsledek těchto dopadů vznikají
požadavky právních předpisů a rovněž požadavky trhu na design produktu šetrný k životnímu
prostředí (ekodesign).

Cílem ekodesignu je snížit nepříznivé environmentální dopady produktu v průběhu celého životního
cyklu. To může zahrnovat nastavení rovnováhy mezi environmentálními aspekty produktu a jinými
faktory, jako je plánované používání, výkon, cena, prodejnost a kvalita, a volby metod k plnění
právních a prováděcích požadavků způsobem nejšetrnějším k životnímu prostředí. Snaha dosáhnout
těchto cílů může být přínosná pro organizaci, spotřebitele a další partnery. Ekodesign není izolovaná
aktivita designu, přesněji řečeno je to nedílná část existujícího procesu designu. V tomto smyslu
„design“ zahrnuje činnosti spojené s procesy plánování produktu, jeho vývojem, rozhodováním,
a rovněž s tvorbou politiky organizace.

Podnět k vytvoření mezinárodní normy vyšel z běžné situace, do které se dostávají průmyslová
odvětví na globálním trhu, protože prvky, ze kterých se skládá produkt, jsou dodávány z různých
zemí. Mezinárodní norma zajistí odpovídající přístup k řízení životního cyklu.

Tato mezinárodní norma je určena všem, kdo se podílejí na návrhu a vývoji elektrických
a elektronických produktů. Zahrnuje všechny, kdo se podílejí na dodavatelském řetězci bez ohledu na
typ organizace, její velikost, místo a strukturu. Je použitelná pro všechny typy produktů, nové



i upravené. Pro potřeby nepokryté touto normou mohou být vytvořeny sektorové dokumenty. Tato
norma zaručuje shodu v celém elektrotechnickém sektoru, proto je podporováno její použití jako
základního manuálu.

Tato mezinárodní norma stanoví soubor požadavků procesu ekodesignu, vycházejících
z IEC Pokyn 114 a ISO/TR 14062.

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a postupy k integraci environmentálních aspektů do
procesů návrhu a vývoje elektrických a elektronických produktů, včetně jejich kombinací, materiálů
a součástí, z kterých se skládají (dále označeny jako produkty).

POZNÁMKA Existence této normy nebrání jednotlivým sektorům v tvorbě svých vlastních specifičtějších norem a návodů.
Jestliže jsou takové dokumenty tvořeny, doporučuje se, aby tato norma byla využita jako základní manuál k zajištění shody
v celém elektrotechnickém sektoru.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


