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Předmluva

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CENELEC/TC 111X Životní prostředí.

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) 2013-07-16
 
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-07-16

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.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který dostal CENELEC od Evropské Komise a od
Evropského sdružení volného obchodu; dokument podporuje základní požadavky evropské směrnice
2011/65/ES.

Vztah tohoto dokumentu ke směrnici je popsán v informační příloze ZZ, která je nedílnou součástí
dokumentu.
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Úvod

Některé látky obsažené v elektrických a elektronických výrobcích jsou omezovány právními předpisy
a/nebo specifikacemi zákazníků. Výrobci finálních výrobků tudíž musí být schopni prokázat, že jejich
výrobky dodržují předepsaná omezení pro tyto látky.

Pro výrobce polykomponentních výrobků je neproveditelné, aby na všech materiálech, které jsou
obsaženy ve finálním výrobku, testoval omezení, stanovená pro „homogenní materiál“. Výrobci proto
spolupracují se svými dodavateli, aby dosáhli shody a vypracovali dokumentaci jako doklad o shodě.
Tento přístup znají velmi dobře jak průmysl, tak správní orgány.

Cílem této evropské normy je specifikovat technickou dokumentaci, kterou výrobce musí vyhotovit,
aby doložil shodu s požadovaným omezením látek. Tímto postupem evropská norma podporuje
směrnici 2011/65/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. 6. 2011, o omezení použití některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

Tato evropská norma může být rovněž použita k prokázání shody s nařízeními k jiným látkám kdekoliv
na světě.

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma specifikuje technickou dokumentaci, kterou výrobce musí vyhotovit, aby doložil
shodu s požadovaným omezením látky.

Dokumentace systému řízení u výrobce není předmětem této evropské normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


