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Národní p�edmluva 

Informace pro uživatele 

Pokyn je ur�en pro ty, kdo se podílejí na zpracování produktových norem, aby upozornil na environmentální 
problémy, které se mohou vyskytnout v pr�b�hu všech fází životního cyklu produktu od t�žby surovin p�es výro-
bu, distribuci a užití až po nakládání s produktem po skon�ení jeho životnosti, v�etn� kone�ného odstran�ní. 
P�ístup „krok za krokem“, který bere v úvahu celý životní cyklus produktu, tak umožní, �ešení environmentálních 
problém� spojených s produktem již v pr�b�hu zpracování normy.  

Souvisící normativní dokumenty 

ISO 14001 zavedena v �SN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky 
s návodem pro použití 

ISO 14040 zavedena v��SN EN ISO 14040 (01 0940) Environmentální management – Posuzování životního 
cyklu – Zásady a osnova 

ISO 14044 zavedena v��SN EN ISO 14044 (01 0944) Environmentální management – Posuzování životního 
cyklu – Požadavky a sm�rnice 

ISO 14050 zavedena v �SN ISO 14050 (01 0950) Environmentální management - Slovník 

Vypracování technické normaliza�ní informace 

Zpracovatel: MT Konzult, I�O 49071548, Ing. Marie Tichá 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Gabriela Šimonová 
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P�edmluva 

CEN (Evropská komise pro normalizaci) vytvá�í �ást specializovaného systému pro evropskou normalizaci. 
Národní orgány, které jsou �leny CEN, se ú�astní vývoje evropských norem prost�ednictvím technických komisí 
vytvo�ených p�íslušnou organizací tak, aby �ešily specifické oblasti technických �inností. Práce se ú�astní také 
vládní i nevládní organizace, s nimiž CEN navázal pracovní kontakt.  

Následující publikaci ISO Guide 64 „Pokyn pro za�len�ní environmentálních aspekt� do norem produkt�“ se 
CEN rozhodl adoptovat, jakožto nový CEN Guide 4:2008. Toto vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (CEN 
Guide 4.2005).   

V porovnání s p�edchozím vydáním vykazuje tato revidovaná verze nové znaky:  

- podrobný systematický p�ístup založený na principu uvažování ve smyslu životního cyklu  

- rozší�ený environmentální kontrolní seznam  

- �etné p�íklady možných environmentálních opat�ení pro každou fázi životního cyklu, v�etn� omezení a p�í-
padných výb�r�, které závisí na podstat� závažných environmentálních dopad� a rozsahu normy (p�íklady 
odkazují jak na ISO, tak na CEN normy). 

- doporu�ení pro vývoj environmentálních odv�tvových pokyn� (p�íloha A).  

Guide ISO 64 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 207, Environmentální management.   

Další pomoc pro za�len�ní environmentálních aspekt� do norem je k dispozici na CEN Environmental Helpdesk 
(CEN/EHD), kontaktovat lze prost�ednictvím www.cen.eu/sh/ehd.  
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Úvod 

Každý produkt má dopad na životní prost�edí v pr�b�hu všech fází životního cyklu, nap�. t�žby zdroj�, získávání 
surovin, výroby, distribuce, užití (aplikace), op�tovného užití, nakládání s výrobkem po skon�ení jeho životnosti, 
v�etn� kone�né likvidace. Tyto dopady se r�zní od nepatrných po velmi závažné; mohou být krátkodobé nebo 
dlouhodobé a vyskytují se na globální, regionální nebo lokální úrovni. Opat�ení v produktových normách mají 
vliv na environmentální dopady produkt�. 

Pot�eba redukovat potenciální environmentální dopady produktu, které se mohou objevit v pr�b�hu všech fází 
životního cyklu, je zjevná všude na sv�t�. Potenciální environmentální dopady produkt� mohou být redukovány 
tím, že environmentální problémy budou zohledn�ny v produktových normách. 

Pokyn je ur�en pro ty, kdo se podílejí na zpracování produktových norem, aby upozornil na environmentální 
problémy a podpo�il tak udržitelný mezinárodní obchod, ale není ur�en pro vytvo�ení bezcelního obchodu. Ne-
p�edpokládá se, že se auto�i norem stanou experty na životní prost�edí, ale pomocí tohoto pokynu by m�li: 

� identifikovat a pochopit základní environmentální aspekty a dopady vztahující se k danému produktu, a 

� stanovit, kdy je a kdy není možné �ešit environmentální otázky pomocí produktové normy. 
 
V pr�b�hu životního cyklu daného produktu mohou být zjišt�ny r�zné environmentální aspekty. Nicmén� identi-
fikace t�chto aspekt� a p�edvídání jejich dopad� je komplexní proces. P�i tvorb� produktové normy je d�ležité 
se ujistit, že vyhodnocení, jak mohou produkty ovlivnit životní prost�edí v r�zných fázích svého životního cyklu, 
je provedeno již na za�átku tvorby normy. Výsledky tohoto hodnocení jsou d�ležité pro specifikaci opat�ení v 
norm�. O�ekává se, že auto�i produktových norem budou brát aktivn� v úvahu všechny p�íslušné národní, regi-
onální nebo lokální zákonná opat�ení. 

Pokyn navrhuje p�ístup „krok za krokem“, založený na principu uvažování ve smyslu životního cyklu (viz také 
3.2.1.), ve snaze zmírnit nep�íznivé environmentální dopady zp�sobené produkty, jak je znázorn�no v obrázku 
1. 
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Obrázek 1 – P�ístup „krok za krokem“ pro zahrnutí environmentálních opat�ení do produktových norem 
založený na zp�sobu uvažování ve smyslu životního cyklu 
 

P�ístupy uvedené v kapitole 3 pomáhají tv�rc�m norem zjistit, jak je možné vytvo�it efektivní návrh, který by 
p�isp�l ke zlepšení životního prost�edí prost�ednictvím produktové normy a jak zmírnit potenciální nep�íznivé 
environmentální dopady produktu. 
 
D�ležité je pochopit, jak se produkt chová ve vztahu k životnímu prost�edí b�hem svého životního cyklu kv�li 
rozhodnutí, zda je možné a vhodné zvažovat environmentální problémy v produktové norm�. T�mito otázkami 
se zabývá kapitola 4, kde je vysv�tleno, které environmentální aspekty jsou relevantní pro psaní norem „CO“. 
 
Pomocí nástroje (environmentální kontrolní seznam) m�že tv�rce produktových norem posoudit významné envi-
ronmentální aspekty produktu, což je založeno na dostupnosti environmentálních informací, znalosti produktu a 
životního prost�edí a aplikaci uvažování ve smyslu životního cyklu, jak je uvedeno v kapitole 5 a 6, který odka-
zuje na postupy JAK identifikovat environmentální aspekty a dopady a navrhnout environmentální opat�ení 
v produktových normách. N�které vhodné p�íklady, z již existujících morem, jsou uvedeny v p�íloze B. 
 
Výstupem, založeným na t�chto informacích a dodate�né p�íru�ce, m�že být návrh environmentálních opat�ení 
v produktových normách. 
 

 

O�ekávání zainteresovaných stran, soulad s le-
gislativou, omezení spot�eby p�írodních zdroj�, 
prevence zm�ny klimatu, prevence zne�išt�ní, 
ekonomický prosp�ch. 
 

Úvod 

P
R
O
� 

Základní principy a p�ístupy, environmentální 
aspekty produktu a jejich vztah 
k environmentálním dopad�m produktu. 
 

Kapitola 3 a 4 

C
O 

Environmentální kontrolní seznam, zdroje infor-
mací, p�íru�ka pro navrhování environmentálních 
opat�ení, zvyšování environmentálního pov�domí. 
 

Kapitola 5 a 6 

J
A
K 

Produktové normy, v�etn� opat�ení vztahujících se 
k produkt�m, integrované environmentální pro-
blémy, environmentální zlepšení a environmentál-
ní pov�domí. 
 

Výstup 

 

Uvažování ve smyslu životního cyklu 
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Pokyn pro zohledn�ní environmentálních problém� v produktových normách 

1 Rozsah 

 
Tento pokyn pomáhá p�i zohledn�ní environmentálních problém� v produktových normách. Má sloužit p�ede-
vším autor�m produktových norem. Jeho zám�rem je: 

� nazna�it vztah mezi opat�eními v produktových normách a environmentálními aspekty a dopady produktu, 

� pomáhat p�i navrhování, �i revizi opat�ení v produktových normách, aby byly zmírn�ny potenciální nep�íz-
nivé dopady v r�zných fázích celého životního cyklu produktu.  

Poznámka 1 viz p�íloha B s p�íklady 

� zd�raznit, že brát v úvahu environmentální problémy v produktových normách je komplexní proces, vyžadující vyváže-
né konkuren�ní priority, 

� doporu�it použití uvažování ve smyslu životního cyklu p�i definování environmentálních opat�ení u produktu, pro který 
je norma navrhována a 

� podpo�it budoucí vývoj d�ležitých odv�tvových pokyn� zohled�ujících environmentální problémy v produktových nor-
mách prost�ednictvím tv�rc� norem, v souladu s principy a p�ístupy v tomto pokynu. 

Poznámka 2 viz p�íloha A 
 

Vždy, když je navržena nová produktová norma, nebo je stávající produktová norma revidována, nebo je její 
revize navržena, doporu�uje se projektovým manažer�m a vedoucím/organizátor�m jejich technických komisí, 
za�ít aktivn� tohoto pokynu využívat. Krom� toho by m�li odborníci v každé fázi procesu vývoje normy zahrnout 
environmentální problémy do svých komentá��. 
 
Aby bylo možné vzít v úvahu rozmanitost produkt� a jejich specifické environmentální dopady, stejn� jako po-
t�ebné environmentální znalosti, je vhodné, aby auto�i norem svoji práci konzultovali s odborníky v oblasti život-
ního prost�edí. Projektovým manažer�m a vedoucím/organizátor�m jejich technických komisí se doporu�uje vzít 
v úvahu ostatní významné, odv�tvové návody a environmentální opat�ení uvedené v souvisejících normách. 
 
Pokyn se nezabývá bezpe�ností a zdravím p�i práci, nebo bezpe�ností spot�ebitele jako samostatnými nebo 
specifickými aspekty životního cyklu produktu, pokud se úzce nevztahují k environmentálním problém�m. Auto�i 
norem mohou najít návody, týkající se t�chto problém�, v jiných pokynech.  
 
Poznámka 3: viz ostatní pokyny uvedená v seznamu literatury 
 

2 Termíny a definice 

Pro ú�ely tohoto dokumentu platí následující termíny a definice 
 

2.1 životní prost�edí 

prost�edí, ve kterém organizace provozuje svou �innost a zahrnující ovzduší, vodu, p�du, p�írodní zdroje, rostli-
ny a živo�ichy, lidi a jejích vzájemné vztahy 

POZNÁMKA V této souvislosti se "prost�edí" rozši�uje za hranice organizace do globálního systému. 

(ISO 14050:-1 definice 3.1) 

2.2 environmentální problémy 

cokoliv, co se týká environmentálních aspekt� a dopad� 

2.3 environmentální opat�ení 

jakýkoliv požadavek, doporu�ení nebo prohlášení v norm�, které jsou zam��eny na environmentální problémy 

2.4 zainteresovaná strana 

osoba nebo skupina mající zájem na výkonnosti nebo výstupu organizace nebo systému 
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(ISO 14001:2004, definice 3.13) 

2.5 životní cyklus 

po sob� jdoucí provázaná stádia produktového systému od získávání surovin nebo tvorby p�írodních zdroj� ke 
kone�nému zneškodn�ní 

(ISO 14050:---1i definice 7.1) 

POZNÁMKA  Výraz „produktový systém“ je definovaný a dále popsaný v ISO 14040 

2.6 uvažování ve smyslu životního cyklu 

LCT 
zvážení všech významných environmentálních aspekt� (produktu) b�hem celého životního cyklu (produktu) 

(Guide IEC 109:2003, definice 3.10) 

2.7 prevence zne�išt�ní  

užití postup�, praktik, technik, materiál�, produkt�, služeb nebo energie pro zamezení, zmírn�ní nebo kontrolu 
(samostatn� nebo v kombinaci) tvorby emisí �i vypoušt�ní jakéhokoliv zne�išt�ní nebo odpadu, pro zmírn�ní 
environmentálních dopad� (2.10) 

POZNÁMKA Prevence zne�išt�ní m�že zahrnovat omezení nebo odstran�ní zdroje, zm�nu procesu, produktu nebo 
služby, efektivní využití zdroj�, náhradu materiálu a energie, op�tovné užití, obnovu, recyklaci, a zpracování odpadu 

(ISO 14050: definice 3.11) 

2.8 produkt 

jakékoliv zboží, nebo služba 

2.9 environmentální aspekty produktu 

prvek produktu, který m�že b�hem životního cyklu ovliv�ovat životní prost�edí 

2.10 dopad produktu na životní prost�edí 

jakákoliv zm�na v  životním prost�edí, která je pln� nebo �áste�n� d�sledkem environmentálního aspektu pro-
duktu 

2.11 produktová norma 

norma, která specifikuje požadavky, které má spl�ovat produkt, nebo skupina produkt�, aby byl zp�sobilý pro 
daný ú�el. 

POZNÁMKA 1 Produktová norma m�že zahrnovat jako dodatek k požadavk�m pro zp�sobilost, p�ímo, nebo pomocí 
odkazu, aspekty jako je terminologie, vzorkování, testování, balení a zna�ení a n�kdy požadavky týkající se zpracování. 

POZNÁMKA 2  Produktová norma m�že a nemusí být úplná, podle toho, zda specifikuje všechny, nebo pouze �ást ne-
zbytných požadavk�. V tomto ohledu je možné rozlišovat mezi normami rozm�rovými, materiálovými a technickými, podle 
jejich vydání.  

(ISO/IEC Guide 2:2004, definice 5.4) 

2.12 autor norem 

jakákoliv osoba, která se podílí na p�íprav� norem 
 

3 Základní principy a p�ístupy 

3.1 Obecn� 

Tato kapitola obsahuje základní principy a p�ístupy, které by m�li vzít v úvahu auto�i norem. 
 

3.2 Principy 

3.2.1 Uvažování ve smyslu životního cyklu 

3.2.1.1 Principy 
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Auto�i norem by m�li vzít v úvahu závažné environmentální aspekty a dopady ve všech stádiích životního cyklu 
produktu (viz obrázek 2). 
 

3.2.1.2 Vysv�tlení 

Obrázek 2 zobrazuje �ty�i hlavní (ale ne jediné) fáze životního cyklu produktu: 

�  t�žba (materiálu) 

�  výroba 

�  užití 

�  konce životnosti 

Proces, jako je nap�íklad doprava, zásobování energií a další služby jsou zobrazeny ve st�edu obrázku, protože 
nepat�í do jedné ur�ité fáze životního cyklu produktu; spíše jsou �asto mezi tyto fáze zahrnovány. Vstupy a vý-
stupy mohou mít potenciální význam pro všechny tyto fáze a procesy. 

Zp�sob uvažování ve smyslu životního cyklu znamená zohlednit všechny environmentální aspekty produkt� ve 
všech fázích životního cyklu. Jednotlivá zlepšení zam��ená na ur�itou fázi životního cyklu mohou negativn� 
ovlivnit environmentální dopady v dalších fázích životního cyklu produktu. Auto�i norem by si m�li být v�domi, 
že úvahy týkající se environmentálních dopad� jednotlivé fáze negativn� nezm�ní nebo neovlivní: 

� celkovou zát�ž environmentálních dopad� vztahujících se k produktu; 

� ostatní aspekty týkající se lokálního, regionálního nebo globálního životního prost�edí. 

 

P�ÍKLAD Nahrazení �išt�ní rozpoušt�dly horkou vodou a rozprašováním, vedlo ke zvýšení spot�eby energie ve fázi 
výroby. 

To je d�ležité zejména v p�ípadech, kdy je rozsah produktové normy omezen a použitelné jsou pouze ur�ité 
fáze. 

Aplikací zp�sobu uvažování ve smyslu životního cyklu mohou být identifikovány významné fáze a významné 
environmentální aspekty produktu. Ty by pak m�ly být zajišt�ny environmentálními opat�eními v norm�, a m�ly 
by zcela záviset na podstat� produktu. 

Úvahy o zahrnutí environmentálních opat�ení by se m�ly objevit hned na samém za�átku procesu vývoje pro-
duktové normy. 
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Konec života 

 
 

Doprava 
Zásobování energií 

Další služby 
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Obrázek 2 Uvažování ve smyslu životního cyklu 
 

 

3.2.2 Efektivní využití p�írodních zdroj� 

3.2.2.1 Princip 

 
P�i navrhování opat�ení v produktových normách by se m�li auto�i norem snažit omezit �erpání p�írodních zdro-
j� s p�ihlédnutím k jejich nedostatku. 

3.2.2.2 Vysv�tlení 

 
Tato zásada znamená zvýšení efektivity ú�innosti ve spot�eb� využití zdroj� b�hem všech fází životního cyklu 
produktu. Mimo jiné sem pat�í výb�r a spot�eba surovin, spot�eba vody a energie a využívání p�dy, stejn� jako 
spot�eba dalších materiál� a obnovené energie z odpadu. 
 
Vedle environmentálních dopad� souvisejících s vyt�žením a spot�ebou zdroje, je �erpání neobnovitelných 
zdroj�, p�edevším ložisek nerostných surovin a fosilních paliv, neudržitelné. Vy�erpání zdroje se vztahuje také 
na �erpávání obnovitelných zdroj� rychleji, než je schopnost jejich obnovy. 
 
Lidská �innost m�že mít také dopad na biodiverzitu a míru op�tovného dopln�ní biologických populací, což 
m�že p�ípadn� vést k vážnému ubývání nebo úplnému vyhynutí druh�. 
 
Pokud je to pro životní prost�edí prosp�šné, m�li by auto�i norem dát p�ednost obnovitelným zdroj�m, stejn� 
jako r�zným možnostem nakládání s odpadem po skon�ení životnosti. 

 
Je zde rovn�ž n�kolik opat�ení souvisejících s energií. Pat�í sem zm�na výkonnosti vybraného zdroje a efektivní 
využívání energie. 

 

3.2.3 Prevence zne�išt�ní 

3.2.3.1 Principy 

Auto�i norem by m�li vzít v úvahu nutnost prevence zne�išt�ní ve všech fázích životního cyklu. 
 

3.2.3.2 Vysv�tlení 

Opat�ení v normách mohou pomoci p�i prevenci zne�išt�ní. Prevence zne�išt�ní m�že mít mnoho podob a m�-
že být zahrnuta do všech fází životního cyklu produktu. Nap�íklad, kdykoliv je to možné a realizovatelné, by 
m�ly být nebezpe�né, toxické nebo jinak škodlivé látky a materiály uvád�né v produktových normách nahrazeny 
jinými, mén� škodlivými látkami a materiály. 

S tím také souvisí podpora hierarchického p�ístupu k prevenci zne�išt�ní, což znamená up�ednost�ovat pre-
venci zne�išt�ní hned u zdroje, dosáhnout výroby bez odpadu a emisí omezením nebo odstran�ním zdroje 
(v�etn� environmentáln� vhodného designu a vývoje, materiálovými náhradami, pozm�n�ním procesu, produk-
tu nebo technologie a efektivním využitím �i úsporou energie a materiálových zdroj�). 

Krom� toho by m�ly být vzaty v úvahu následující možnosti prevence zne�išt�ní: 

� interní op�tovné užití nebo recyklace (op�tovné užití nebo recyklace materiál� uvnit� procesu nebo 
v za�ízení) 

� externí op�tovné užití nebo recyklace (transfer materiál� mimo místo, za ú�elem op�tovného užití nebo 
recyklace) 

� obnova a zpracování (obnova energie z toku odpadu v míst� nebo mimo n�j, nakládání s emisemi, uvol�o-
vání odpadu v míst� nebo mimo n�j za ú�elem snížení jeho environmentálních dopad�) 
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3.2.4. Prevence a minimalizace environmentálních rizik 

3.2.4.1. Principy 

Auto�i norem by m�li vzít v úvahu pot�ebu omezit rizika pro životní prost�edí a m�li by zvážit následky a pravd�-
podobnost r�zných náhod a nehod. 

3.2.4.2. Vysv�tlení 

Podle tohoto pokynu je míra rizika kombinací pravd�podobnosti nebo p�edpokladem události (náhody nebo 
nehody) a jejích následk�. 

Po zjišt�ní škodlivých vliv� na životní prost�edí p�i výrob�, užití a odstran�ní produktu, by m�la následovat pre-
vence náhod a nehod a minimalizace následk� pro životní prost�edí, v�etn� lidského zdraví. 

Prevence a minimalizace environmentálních rizik souvisí s identifikací potenciálních možností toho, co je pláno-
váno �i požadováno a s managementem t�chto rizik, pro zkvalitn�ní rozhodnutí a výstup�. Principy a postupy 
použité organizací pro prevenci a minimalizaci rizik mohou pomoci vytvo�it hodnotné vstupy pro další opat�ení 
týkající se prevence a minimalizace rizik spojených s aplikací produktových norem. 

P�i tvorb� produktových norem by m�la být zohledn�na prevence a minimalizace environmentálních rizik v sou-
ladu s ostatními. 

Pat�í sem nap�íklad: 

� omezení rizik pro lidské zdraví vztahujících se na mimopracovní náhody a nehody; 

� omezení nebo vyvarování se použití nebezpe�ných látek, a� už se jedná o složky produktu nebo katalyzá-
tor p�i výrob�; 

� identifikace a vhodný management nevyhnutelných rizik vztahujících se k procesu; nebo 

� možnost kontrolovaného nebo nekontrolovaného úniku nebezpe�né látky b�hem používání �i demontáže. 

3.2.5. Princip p�edb�žné opatrnosti 

3.2.5.1. Princip 

P�i tvorb� opat�ení v normách by auto�i norem m�li vzít v úvahu princip p�edb�žné opatrnosti. 

3.2.5.2. Vysv�tlení 

Tam, kde jsou hrozby vážných nebo nevratných škod na životním prost�edí nebo lidském zdraví opodstatn�né, 
nem�l by být jako d�vod pro odkládání za�azení environmentálního opat�ení do norem uvád�n nedostatek v�-
decké jistoty. 

Podle principu p�edb�žné opatrnosti je lépe zabránit �innosti bez v�decké jistoty, než pokra�ovat v podez�elé 
�innosti, která je nebo není kontrolována. 

Namísto otázek typu jaká škodlivina je p�ijateln�jší, pokládají se podle princip p�edb�žné opatrnosti následující 
otázky: 

� jak velké kontaminaci lze zabránit 

� jaké jsou alternativy k tomuto produktu nebo �innosti 

� je v�bec tento produkt nebo �innost nezbytná? 

Princip p�edb�žné opatrnosti se zam��uje na možnosti a �ešení, spíše než na rizika. 
 

3.3 P�ístupy 

3.3.1. Návrh produktu 

3.3.1.1. P�ístup 

Auto�i norem by m�li brát co možná nejvíce v úvahu environmentální aspekty návrhu produktu, protože návrh 
produktu je nejsiln�jším nástrojem, který zabra�uje p�ípadným environmentálním dopad�m ve všech fázích 
životního cyklu produktu. 
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3.3.1.2 Vysv�tlení 

Existuje n�kolik p�ístup� k navrhování produktu, které berou v úvahu prvky ochrany zdroje a prevenci zne�išt�ní 
(viz 3.2.). Používají se v r�zných produktových odv�tvích. P�i vývoji produktových norem by m�li auto�i tyto p�í-
stupy znát (nap�. Design for Environment DFE) 

POZNÁMKA Integrace environmentálních aspekt� do návrhu a vývoje produktu m�že být také ozna�ena jako Environ-
mentally Conscious Design (ECD), eco-design, environmentální �ást správcovství produktu, atd. 

Úvahy zahrnují: 

� výb�r materiálu, 

� efektivitu materiálu a energie, 

� op�tovné užití materiál�, recyklaci a obnovu, 

� výrobu, 

� užití a údržbu produktu a 

� nakládání na konci životnosti. 

Pozornost je v�nována ISO/TR 14062, který poskytuje informace o zahrnutí environmentálních aspekt� do pro-
cesu návrhu produktu; m�že být použit jako návod na aplikaci v normalizaci. 

3.3.2 Užití produktu 

3.3.2.1 P�ístup 

Auto�i norem by m�li vzít v úvahu potenciální požadavky na údržbu a užití produktu v praxi stejn� jako jeho 
nezám�rné užití a vliv na životní prost�edí. 

3.3.2.2 Vysv�tlení 

Spot�eba vody nebo energie b�hem „uživatelské fáze“ spot�ebi�e m�že zp�sobit nejv�tší environmentální do-
pady v život� produktu. U mnohých spot�ebi�� využívajících vodu a energii p�evládají environmentální dopady 
uživatelské fáze. Opat�ení pro efektivní využití vody a energie, která jsou sou�ástí produktové normalizace, 
mohou sice snížit environmentální dopady t�chto produkt�, ale zlepšení jsou �asto jednostranná. 

3.3.3 Vým�na informací o ekologicky šetrném výrobku 

3.3.2.1 P�ístup 

Auto�i norem by m�li p�isp�t k zajišt�ní vým�ny d�ležitých environmentálních informací v rámci p�edm�tu nor-
my.  

3.3.3.2 Vysv�tlení 

Komunikace se zákazníky (soukromými nebo profesionálními) o zamýšleném užití produktu vyžaduje stále více 
informací týkajících se rovn�ž environmentálních aspekt�. Mezinárodní normy ISO 14020, ISO 14021, ISO 
14024 a ISO 14025 poskytují principy, p�íklady a opat�ení pro environmentální zna�ení, nap�. environmentální 
prohlášení o produktu. O�ekává se, že sou�ástí t�chto dokument� budou doporu�ení pro užití v�etn� údržby a 
opravy a nakládání s výrobkem po skon�ení doby jeho životnosti. 

P�i psaní produktových norem je d�ležité v�d�t, že existuje mnoho národních a mezinárodních norem pro ko-
munikaci charakteristik ekologicky šetrných výrobk�.  

4 Environmentální aspekty, které je t�eba zvážit, pro systematické zohled�ování 
environmentálních problém� v produktových normách 

4.1. Obecná opat�ení 

Aby bylo možné stanovit, jak mají auto�i produktových norem identifikovat environmentální aspekty, je t�eba 
pochopit, jak se produkt b�hem svého životního cyklu chová v interakci s životním prost�edím. P�íklady envi-
ronmentálních aspekt� produktu zahrnují: 

� emise do ovzduší, 

� vypoušt�ní do vody a p�dy, 
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� využití surovin, 

� spot�ebu energie a vody a 

� využívání území. 

Pro každý identifikovaný produktový environmentální aspekt existují dopady na životní prost�edí. Environmen-
tální aspekty jsou spojeny s dopady prost�ednictvím vztahu „p�í�ina - následek“. P�íklady environmentálních 
dopad�, které mohou být pozitivn� nebo negativn� ovlivn�ny opat�eními v produktových normách se týkají: 

a) zm�ny klimatu (prost�ednictvím emisí skleníkových plyn�) 
b) zne�išt�ní ovzduší (prost�ednictvím emisí nekontrolovaných/nekontrolovatelných nebo náhodných �ástic a 

toxických plyn� do ovzduší) a  
c) vy�erpání neobnovitelných zdroj� (spot�ebou fosilních paliv a rud) 

Pro adekvátní posouzení environmentálních problém� by m�li auto�i produktových norem pochopit význam 
závažných environmentálních aspekt� zvažovaného produktu. Návod na doporu�ený p�ístup je v kapitole 5.  

Environmentální dopady produktu se vztahují ke vstup�m, které jsou užity a spot�ebovány, k zahrnutým proce-
s�m a k výstup�m vzniklým ve všech fázích životního cyklu produktu. Mohou být pozitivn� ovlivn�ny aplikací 
základních princip� a p�ístup� uvedených v kapitole 3. 

Všechny environmentální aspekty produktu uvedené v této kapitole, se také vztahují na služby. U n�kterých 
služeb nem�že být uvažování ve smyslu životního cyklu použito p�ímo. 
 

4.2. Vstupy 

4.2.1. Obecn� 

Vstupy zahrnují spot�ebu zdroj�, což mohou být p�írodní materiály (nap�. nerosty, voda, plyn, ropa, uhlí, d�evo), 
dále ty, které pochází z pr�myslového prost�edí (nap�. recyklované materiály, koprodukty, meziprodukty, ener-
gie), nebo z využívání území. 

 Z praktických d�vod� mohou být tyto r�zné zdroje rozd�leny zhruba na „materiály“, „vodu“, „energii“ a „využí-
vání území“. 

4.2.2. Materiály 

Materiálové vstupy hrají významnou roli ve všech fázích životního cyklu, od t�žby surovin až po kone�né od-
stran�ní. Mohou mít za následek mnoho r�zných dopad� na životní prost�edí. Tyto dopady zahrnují vy�erpání 
zdroj�, nežádoucí využívání p�dy a vystavení životného prost�edí nebo lidí nebezpe�ným materiál�m. Materiá-
lové vstupy mohou také p�isp�t k produkci odpadu, emisím do ovzduší nebo vypoušt�ní do p�dy a vody. 

4.2.3. Voda 

Nedostatek vody, p�edevším sladké, z povrchových nebo podzemních zdroj�, je na mnoha místech sv�ta kritic-
ký. V oblastech, kterých se to týká, je pot�eba pe�liv� zvážit efektivní využití vody v r�zných fázích životního 
cyklu produktu. Krom� toho, dostupnost vody tam, kde je pot�ebná, vyžaduje energii na její dopravu.  

Ochrana p�írodních habitat� a biodiverzity oceán�, jezer a �ek je rovn�ž d�ležitá. Zne�išt�ní vody, narovnání 
�í�ních koryt a úprava b�eh� m�že zni�it p�irozenou vodní flóru a faunu. 

POZNÁMKA Zne�išt�ní dusíkem a fosforem (nap�. kv�li nadm�rnému hnojení ve vnitrozemí) m�že vést k eutrofizaci 
vodních t�les, což ohrožuje organizmy v dot�ené oblasti. 

4.2.4. Energie 

Vstupy energie jsou vyžadované tém�� ve všech fázích životního cyklu. Zdroji energie jsou v�tšinou fosilní a 
nukleární paliva, obnovený odpad, hydroelektrická, geotermální, solární a v�trná energie a energie z biomasy. 
Každý zdroj energie má sv�j vlastní soubor environmentálních dopad�.  

4.2.5. P�da 

Využívání území m�že vést ke snížení biodiverzity a m�že ovlivnit kvalitu p�dy, jejíž obnova trvá dlouho. I p�es 
velkou snahu obnovit zni�ené oblasti, m�že obnova p�írodní rovnováhy a toku ekosystému trvat p�íliš dlouhou 
dobu, nebo se nemusí nikdy vrátit do normálního stavu. 
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4.3. Výstupy 

4.3.1. Obecn� 

Výstupy vzniklé v pr�b�hu životního cyklu produktu v�tšinou zahrnují meziprodukty a koprodukty, emise do 
ovzduší, vypoušt�ní do vody a p�dy, odpadní materiály a další úniky. 

4.3.2. Emise do ovzduší 

Emise do ovzduší zahrnují úniky plyn�, páry nebo �ástic do ovzduší. Úniky (nap�. prach a toxické, korozivní, 
ho�lavé, výbušné, kyselé nebo zapáchající látky) mohou negativn� ovlivnit floru, faunu a lidi. Krom� toho, kyselý 
déš� m�že zp�sobit škodu na architektonických a archeologických hodnotách. Mohou také p�isp�t k dalším 
environmentálním dopad�m, jako je zm�na klimatu, poškození stratosférického ozónu nebo tvorba fotochemic-
kého smogu. Emise do ovzduší zahrnují úniky z kontrolovaných i nekontrolovaných zdroj�, úniky �išt�né i ne�iš-
t�né a úniky z normálních proces�, stejn� jako náhodné úniky. 

POZNÁMKA 1 Nekontrolované úniky mohou být pr�saky, výpary, nebo úniky p�i nehodách. 

POZNÁMKA 2 Zm�na klimatu je zp�sobená skleníkovými plyny. Skleníkové plyny, které p�ispívají nejvíce ke klimatickým 
zm�nám, jsou oxid uhli�itý, metan, oxid dusný, fluorid sírový, �áste�n� fluorované uhlovodíky (HCFs) a zcela fluorované 
uhlovodíky (PFCs). 

4.3.3 Vypoušt�ní do vody 

Vypoušt�ní do vody zahrnuje vypoušt�ní látek do drenáží, kanalizace nebo vodního toku. Vypoušt�ní živin a 
toxických, patogenních, korozivních, radioaktivních, perzistentních, kumulativních látek, nebo látek spot�ebová-
vajících kyslík, m�že zp�sobit zvýšení negativních dopad� na životní prost�edí, v�etn� r�zných zne�išt�ní vod-
ních ekosystém� a zhoršení kvality vody. Vypoušt�ní do vody zahrnuje kontrolované i nekontrolované zdroje, 
vypoušt�ní �išt�ných i ne�išt�ných odpad� a vypoušt�ní z b�žných provoz�, stejn� jako nahodilé vypoušt�ní. 

POZNÁMKA Nekontrolované úniky mohou být pr�saky, nebo úniky p�i nehodách. 

4.3.4 Vypoušt�ní do p�dy 

U všech vypoušt�ní a ukládání do p�dy, stejn� jako u využívání p�dy, by m�l být zvážen environmentální do-
pad. Vypoušt�ní totiž obsahuje nebezpe�né i bezpe�né materiály, v závislosti na jejich koncentraci a použití. 
Jejich p�ípadné dopady je t�eba zvážit ve vztahu ke kvalit� p�dy a podzemní vody. 

Vypoušt�ní do p�dy zahrnuje kontrolované i nekontrolované zdroje, dále �išt�né i ne�išt�né vypoušt�ní a vy-
poušt�ní z b�žných provoz�, stejn� jako vypoušt�ní nahodilé. 

POZNÁMKA Nekontrolované úniky mohou být pr�saky, nebo úniky p�i nehodách. 

4.3.5 Odpad 

Odpadní materiály a produkty mohou být rozd�leny do následujících širších kategorií: 

� ty, které jsou ur�eny ke kone�nému odstran�ní, nap�. spálení bez získání energie nebo skládkování; 

� ty, které jsou shromážd�ny po užití a hodí se pro obnovu v�etn� recyklace; 

� ty, které vzniknou b�hem výrobního procesu a p�ed sb�rem nejsou p�edm�tem dalšího zpracovávání nebo 
využití. 

Regionální a národní regulativy se mohou vztahovat na následné zpracování odpadu, produkt� a materiál�. 

4.3.6 Meziprodukty a koprodukty 

Zváženy by m�ly být i další výstupy, nap�. energie získaná z odpadu (odpad s vysokou výh�evností), recyklova-
ný materiál, vedlejší produkty a recyklovaná voda. 

4.3.7 Ostatní úniky 

Ostatní úniky se týkají hluku, vibrací, radiace a tepla. 

4.4 Další závažné problémy 

4.4.1 Rizika pro životní prost�edí z nehod nebo nezám�rného užití 

Je mnoho druh� environmentálních dopad�, které se mohou vyskytnout v pr�b�hu životního cyklu produktu a 
jako následek exploze, srážek, úkap� z nádob a dalších nehod. 

K environmentálním dopad�m dochází také v d�sledku zám�rného nebo náhodného nesprávného užití, nap�í-
klad když produkt není použit v souladu s pokyny nebo ú�elem, pro který je vytvo�en, nap�. 
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� zvyšování doporu�ené dávky agrochemikálií, což m�že zp�sobit kontaminaci p�dy a vody; 

� riziko spojené s pr�sakem chemikálií z nehod dopravních prost�edk�; 

� energetické ztráty v d�sledku špatného používání ledni�ek, klimatizace atd. 

4.4.2 Informace pro zákazníky 

Spolehlivé, srozumitelné, porovnatelné a pravdivé informace mohou zákazníky informovat o závažných envi-
ronmentálních aspektech produktu. Pokud je tato informace závažná, opat�ení s ní související by m�la být za-
hrnuta do normy, nap�., která informace je nezbytná (klasifikace a obsah/vypušt�ní nebezpe�ných látek, efekti-
vita energie, atd.) V závažných p�ípadech, musí být vzaty v úvahu omezující požadavky na formát takové infor-
mace.  

Tyto informace by m�ly být snadno dostupné již p�ed nákupem. 

POZNÁMKA ISO 14021, 14024 a 14025 obsahuje požadavky týkající se environmentálních zna�ení a deklarace. Na 
tyto normy by také mohly být odkazy v sekci norem, týkající se informací pro zákazníka. 
 

5 Identifikace environmentálních aspekt� produktu pomocí systematického 
p�ístupu 

5.1 Obecn� 

Auto�i produktových norem by m�li, na základ� uvažování ve smyslu životního cyklu, stanovit postup pro sys-
tematické vyhodnocování závažných environmentálních aspekt� produktu. 

Pomocným nástrojem pro spln�ní tohoto úkolu je environmentální kontrolní seznam, založený na dostupnosti 
environmentálních informací, produktové a environmentální expertíze a aplikaci uvažování ve smyslu životního 
cyklu. 

Kompletní kontrolní seznam umož�uje identifikaci fází životního cyklu produktu, ve kterých se vyskytují závažné 
environmentální aspekty a kde by m�la být opat�ení do produktové normy zahrnuta. 

Kontrolní seznam m�že být také použit pro kontrolu, zda by m�ly �i nem�ly být vydané normy revidovány, p�e-
devším zda existuje environmentální d�vod pro revizi normy. 
 

5.2 Sb�r údaj� pro identifikaci environmentálních aspekt� a dopad� produktu 

Identifikace environmentálních aspekt� a dopad� vztahujících se k životnímu cyklu produktu a zp�sobu, jak je 
produktová norma ovliv�uje, je komplexní záležitost a je t�eba ji konzultovat s odborníky na životní prost�edí. 
Pokud je to možné, m�ly by být stávající environmentální informace použity pro identifikaci a vyhodnocení envi-
ronmentálních aspekt� a dopad� produktu. 

Zdroje užite�ných informací jsou (v po�adí podle preferencí): 

a) p�íslušné odv�tvové pokyny (viz p�íloha A) 
b) studie posuzování životního cyklu (LCA): m�ly by být použity studie v souladu s ISO 14040 a ISO 14044; 

POZNÁMKA LCA je metoda pro posuzování environmentálních aspekt� a potenciálních dopad� spojených s produktem 

� sestavením seznamu d�ležitých vstup� a výstup� systému, 

� vyhodnocením potenciálních environmentálních dopad� souvisejících s t�mito vstupy a výstupy a  

� správnou interpretací výsledk� inventarizace a fáze posuzování dopadu ve vztahu k cíli studie. 

c) studie dopadu na životní prost�edí nebo rizik, zprávy o technických údajích, publikované environmentální 
analýzy nebo studie, nebo seznamy toxických látek vztahujících se k produktu, závažné monitorované úda-
je; 

d) specifikace produktu, údaje o vývoji produktu, bezpe�nostní listy (M/CSDS) nebo energetické a materiálové 
bilance, environmentální prohlášení o produktu; 

e) environmentální a jiné související právní požadavky; 
f) specifické environmentální zásady dobré praxe, národní a mezinárodní politiky, sm�rnice a programy; 
�� zprávy o�������	
������
�
����������
��
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5.3 Environmentální kontrolní seznam 

Environmentální kontrolní seznam (viz tabulka 1) by m�l být náležit� sestaven, aktualizován a p�iložen 
k návrh�m ve všech fázích vývoje normy. Matice uvedená v tabulce 1 je vhodná zvlášt� pro produktové normy. 
V n�kterých p�ípadech, nap�. u služeb nebo p�i zabývání se regionálními nebo odv�tvovými problémy, mohou 
být vhodn�jší jiné nástroje nebo jiný kontrolní seznam. Nap�íklad, fáze životního cyklu mohou být modifikovány 
tak, aby lépe reflektovaly typické kroky poskytování služeb. V dalších p�ípadech, kde je jeden produkt popsán 
sérií norem pokrývajících celý životní cyklus, m�že být vhodn�jší sestavit kontrolní seznam, pro celou �adu, ne 
pro každou jednotlivou normu.  

Smyslem environmentálního kontrolního seznamu je vysv�tlit, zda návrh pokrývá významné environmentální 
aspekty produktu a pokud ano, jak je s nimi v návrhu naloženo. Norma bude publikována bez environmentální-
ho kontrolního seznamu. 

Do kontrolního seznamu by m�ly být zahrnuty následující informace: 

� �íslo dokumentu (pokud existuje), 

� název normy, 

� �íslo technické komise (TC), subkomise (SC), pracovní skupiny (WG), 

� �íslo pracovní položky (pokud existuje), 

� verze environmentálního kontrolního seznamu a  

� datum poslední úpravy environmentálního kontrolního seznamu. 

Matice by m�la být sestavena tak, jak je uvedeno níže, zapojením �len� TC na základ� shromážd�ných údaj� 
(viz 5.2) 

a) Identifikujte každý environmentální aspekt, který je pro produkt závažný. 
b) Do každého polí�ka napište „ano“, pokud se vyskytne závažný environmentální aspekt a „ne“, pokud se 

závažný environmentální aspekt nevyskytne, nebo pokud polí�ko není d�ležité. 
c) Do každého polí�ka, kde je „ano“, zapište, jestli je možné uvést tento environmentální aspekt v norm�. Toto 

polí�ko ozna�te hv�zdi�kami (***). 
d) Napište �ísla kapitol ve správném polí�ku v norm�, kde jsou environmentální aspekty produktu uvedeny. 
e) Použijte samostatné polí�ko („Komentá�“) kde m�žete uvést všechny dodate�né informace. M�žete zde 

uvést krátký popis každého environmentálního aspektu produktu (polí�ka ozna�ená „ano“) a jak je zohled-
n�n (p�ípadn� pro� není). Dále zde m�že být uveden jakýkoliv komentá� týkající se životního prost�edí a 
vztahující se k návrhu normy, stejn� jako odpov�di TC na tento komentá�. 

f) P�i hodnocení r�zných environmentálních aspekt� b�hem životního cyklu produktu je pot�eba p�ijmout sku-
te�nost, že environmentální zát�ž nelze p�esouvat z jedné fáze životního cyklu do druhé, nebo z jednoho 
média do druhého. 

Tabulka 1 — Environmentální kontrolní seznam 
 

�íslo dokumentu (pokud existuje):   Název normy:   TC/SC/WG �íslo: 
 

�íslo pracovní položky (pokud existu-
je): 

Verze environmentálního kontrol-
ního seznamu: 

 

Datum poslední úpravy Environmen-
tálního kontrolního seznamu: 
 

Fáze životního cyklu 
 

E
nv

ir
on

m
en

-
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Získávání 
 

Výroba 
 

Užití 
 

Konec životnosti 
 

Všechny 
fáze 
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Vstupy 

Materiály            

Voda            

Energie            

P�da            

Výstupy 

Emise do 
ovzduší 
 

           

Vypoušt�ní 
do vody 
 

           

Vypoušt�ní  
do p�dy 
 

           

Odpad 
 

           

Hluk, 
vibrace, 
zá�ení, 
teplo 
 

           

Další závažné aspekty 
 

Riziko pro 
životní 
prost�edí 
vycházející 
z  nehod 
nebo ne-
zám�rného 
užití 
 

           

Informace 
pro zákaz-
níka 
 

           

Komentá�: 
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POZNÁMKA 1 Fáze balení se týká primárního balení zpracovaných produkt�. Sekundární a terciární balení pro p�epra-
vu, které se vyskytuje ve všech fázích životního cyklu je zahrnuto do p�epravní fáze. 

POZNÁMKA 2 P�epravu je možné považovat za sou�ást všech fází (viz kontrolní seznam) nebo za samostatnou pod-
fázi. Pro specifické otázky vztahující se k p�eprav� produktu je možné p�idat nové kolonky a/nebo komentá�e. 

 
 

5.4  Vztah mezi environmentálním kontrolním seznamem a konceptem návodu 

 
Poté, co jsou identifikovány významné environmentální aspekty podle environmentálního kontrolního seznamu, 
mohou být pro každý z t�chto aspekt� stanovena opat�ení. Kapitola 6 poskytuje specifický návod, který se vzta-
huje ke kontrolnímu seznamu a využívá níže uvedené matice (viz tabulka 2). 

 

Tabulka 2 — Koncept návodu pro r�zné fáze životního cyklu 

Fáze životního cyklu 
 

Získávání 
 

Výroba 
 

Užití 
 

Konec životnosti 
 

Všechny 
fáze 
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Pod-
kapitola 6.2 6.2 6.3 6.3 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.5 6.5 6.5 6.6 

 
 

6. Návod pro zapojení environmentálních opat�ení do produktových norem 

6.1 Obecn� 

 
Environmentální opat�ení v norm� by m�la pomoct minimalizovat potenciální environmentální dopady v pr�b�hu 
r�zných fází životního cyklu produktu, pokud je to v souladu s požadavky na spln�ní cíle a dalšími kritérii zalo-
ženými na zp�sobu uvažování ve smyslu životního cyklu. 
 
Tabulky 3 až 10 uvád�jí p�íklady možných doporu�ení pro každou fázi životního cyklu, která by se m�la odrazit 
v podob� environmentálních opat�ení, v�etn� omezení a p�íklad� r�zných možností založených na zp�sobu 
uvažování ve smyslu životního cyklu. Podle podstaty závažných environmentálních dopad� a rozsahu normy by 
se m�li auto�i norem rozhodnout, zda tato opat�ení mají být zahrnuta do norem jako požadavky, doporu�ení 
nebo stanoviska. 
 
 P�íklady opat�ení pocházejících z již existujících norem vztahujících se k n�kterým, nebo ke všem fázím život-
ního cyklu, jsou zahrnuty v p�íloze B. 
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6.2 Získávání 

Tabulka 3 uvádí doporu�ení, která by m�la reflektovat environmentální opat�ení vztahujících se k získávání 
surovin, v�etn� energie, získávání p�edzpracovaných materiál� a sou�ástí s ohledem na omezení a p�ípadná 
rozporná rozhodnutí. 
 

Tabulka 3 — Získávání surovin, p�edem zpracovaných materiál� a sou�ástí 

 

Doporu�ení pro opat�ení v normách P�íklady výb�ru alternativ a omezení 

Spot�eba nejmenšího možného množství materiálu. 
 

Rozhodnutí by m�lo být u�in�no v p�ípad�, že je 
v�tší množství materiálu A z bohatých zdroj� po-
rovnáno s malým množstvím materiálu B z velmi 
omezených zdroj�. 

Použití materiálu, který je snadno recyklovatelný nebo 
obnovitelný. 
 

Rozhodnutí by m�lo být u�in�no, když lehký snad-
no manipulovatelný obal, který je likvidován spalo-
váním nebo skládkováním, je porovnán s t�žkým 
pevným obalem, nap�. kartónová krabice nebo 
ocelová plechovka, která je snadno recyklovatelná. 

Použití recyklovaných nebo op�tovn� použitých materi-
ál�. 
 

Jako kritérium by m�la být preferována míra recyk-
lace na konci životnosti, p�ed procentem recyklo-
vaných materiál� v produktu. 
Nedostatek znalostí o kvalit� recyklovaných mate-
riál�, nap�. chemické složení (nebezpe�né látky, 
kontaminanty), m�že omezovat využití t�chto ma-
teriál� 

Využití obnovitelných zdroj� a minimalizace využití 
neobnovitelných surovin. 
 

Toto kriterium platí jen tehdy, když management 
obnovitelných zdroj� zajiš�uje jejich udržitelnost a 
nejsou tedy vy�erpávány rychleji, než se mohou 
obnovit (viz také 4.1). 
 

Kontrola vlastností op�tovn� použitelné varianty pro-
duktu. 
 

Rozhodnutí by m�la být u�in�na v p�ípad�, že zno-
vu použitý produkt spot�ebuje více energie než 
nový produkt. 
 

Omezení spot�eby nebezpe�ných látek pro nevyhnutel-
nou funk�ní pot�ebu se speciálním z�etelem na toxické 
a velmi toxické, stejn� jako na karcinogenní, mutagenní 
a reprotoxické látky. 

Rozhodnutí by m�lo být u�in�no, jestliže existují 
stopy nebezpe�ných látek rozpušt�né 
v recyklovaných materiálech. V takových p�ípadech 
je t�eba vzít v úvahu dostupnost t�chto rozpušt�-
ných nebezpe�ných látek pro živé organizmy.  
 

T�íd�ní surovin pro optimalizaci trvanlivosti a životnosti. 
 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí. 
Žádné p�íklady nejsou uvedeny 

Využití normalizovaných prvk�, �ástí, sou�ástí pro 
snadn�jší užití, op�tovného užití nebo recyklaci. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí. 
Žádné p�íklady nejsou uvedeny 

Minimalizace po�tu r�zných materiál�. 
 

Žádná omezení nebo sporná rozhodnutí / Žádné 
p�íklady nejsou uvedeny 

Op�tovné použití sou�ástí v produktu nebo z jiného 
produktu. 
 

Rozhodnutí by m�la být u�in�na v p�ípad�, že zno-
vu použitá sou�ástka spot�ebuje více energie nebo 
zvýší environmentální dopady ve srovnání s novou 
sou�ástkou.  

Minimalizace spot�eby energie a emisí skleníkových 
plyn� b�hem t�žby surovin. 

Sporné rozhodnutí m�že nastat nap�íklad p�i použi-
tí oceli nebo hliníku v silni�ních a železni�ních do-
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 pravních prost�edcích, kde spot�eba energie ve fázi 
užití m�že být kritickým environmentálním aspek-
tem. 

Popis kritéria chování, který zahrnuje environmentální 
chování, spíše než použité materiály nebo látky. 

Toto obvykle vyžaduje komplexní specifikaci danou 
výrobcem a další testování produktu. 

Kritéria technického a environmentálního chování 
mohou být ve vzájemném rozporu. 

 

6.3 Produkce 

V tabulkách 4 a 3 jsou uvedena doporu�ení, která by m�la být reflektována v environmentálních opat�eních 
týkajících se zpracovávání a obalování produktu spole�n� s opat�eními vyplývajícími z omezení a p�ípadných 
sporných rozhodnutí.  
 

Tabulka 4 — Výroba 

Doporu�ení pro opat�ení v normách P�íklady výb�ru alternativ a omezení 

Minimalizace využití energie a následné emise skle-
níkových plyn� b�hem výroby. 

Výb�ry alternativ by se m�ly týkat proces� s nízkou 
energetickou náro�ností pro doru�ení produktu 
s nižší výkonností a energeticky náro�n�jším proce-
sem pro doru�ení produktu s dobrým environmentál-
ním chováním p�i užívání. 

P�i zvažování výb�ru výroby nebo výrobního za�ízení 
výrazné up�ednost�ování za�ízení, které minimalizuje 
environmentální dopady, nap�. nízkoenergetické 
�erpadlo nebo obnovu tepla z odpadu. 

V n�kterých p�ípadech nem�že nové za�ízení pln� 
nahradit sou�asné, kv�li dlouhé životnosti, dokonce 
ani v p�ípad�, že nové za�ízení má menší environ-
mentální dopad. 

Specifikace pomocných materiál�, které umožní mi-
nimální zne�išt�ní ve výrobní fázi. 
 

Takovému opat�ení by mohla být dána p�ednost p�ed 
využitím odpadu jako pomocného materiálu, nap�. 
v ocelárenském nebo cementárenském pr�myslu. 

Specifikace ošet�ení povrchu s minimálním zne�išt�-
ním, nap�. up�ednostnit vodou �editelné nát�ry p�ed 
nát�ry �editelnými rozpoušt�dly. 
 

Pokud je chování nát�ru �editelného vodou horší, 
než nát�ru �editelného rozpoušt�dly, je pot�eba pro-
vést výb�r alternativ. 

Nát�r �editelný vodou m�že vyžadovat zacházení, 
které je energeticky náro�n�jší. 

P�edkládání a využívání produktových test�, které 
minimalizují environmentální dopady. 

Žádná omezení nebo sporná rozhodnutí/Žádný p�í-
klad není uveden. 

 
 
 
 

Tabulka 5 — Balení 

Doporu�ení pro opat�ení v normách P�íklady výb�r� alternativ a omezení 

Minimalizace poškození, ztráty a zni�ení použitím 
vhodného typu balení. 

Týká se to obalového materiálu, který spot�ebuje 
mnoho surovin a/nebo je obtížné ho recyklovat. 

Op�tovné užití nebo recyklovatelný obalový materiál. Pokud sb�r a zp�tný odb�r použitých obal� pro op�-
tovné užití nebo recyklaci vyžaduje zna�né úsilí, 
nebo pokud se na recyklaci spot�ebovává velké 
množství energie nebo fosilních paliv, pak by m�l být 
proveden výb�r. 
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6.4 Užití produktu 

 

6.4.1 Obecn� 

 
Tato fáze životního cyklu je n�kdy energeticky nejnáro�n�jší. P�estože autor norem nem�že kontrolovat použití 
produktu, mohou environmentální opat�ení výrazn� ovlivnit environmentální dopady produktu b�hem fáze užití. 
 
Tato opat�ení zahrnují  
 
� opat�ení, která minimalizují environmentální dopady b�hem b�žného užívání (viz. 6.4.2); 

� opat�ení, která p�ispívají k vyšší životnosti produktu a minimalizují škodlivé environmentální dopady b�hem 
údržby a oprav (viz. 6.4.3); a 

� opat�ení vztahující se k využití dopl�kových produkt� (viz. 6.4.4). 

 

6.4.2 B�žné použití 

V tabulce 6 jsou uvedena doporu�ení, která by m�la být reflektována v environmentálních opat�eních norem, 
která se vztahují k b�žnému použití, spole�n� s úvahami týkajícími se omezení a p�ípadných sporných rozhod-
nutí.  
 

Tabulka 6 — B�žné použití 

Doporu�ení pro opat�ení v normách P�íklady výb�r� alternativ a omezení 

Odstran�ní funkce stand-by, možnost odpojení ze 
sí�ového zdroje (vypnutím) nebo snížení spot�eby 
energie ve stavu stand-by. 

Výb�ry alternativ by m�ly být provedeny na základ� 
funk�nosti a otázek bezpe�nosti. 

Informativní zna�ení na produktu, pro jeho energetic-
ky efektivní použití. 

Výb�ry alternativ se týkají množství p�iložených in-
formací, aniž by jimi byla etiketa p�etížena. 

Minimalizace celkové spot�eby energie a snížení 
emisí skleníkových plyn� b�hem užití. 

Žádná omezení nebo sporná rozhodnutí nejsou 
známa/Žádný p�íklad není uveden. 

Minimalizace spoušt�cí doby produktu. 
 

Výb�ry alternativ by se m�l týkat funk�nosti, nap�. 
funkce oh�ívání. 

Zkvalitn�ní izolace pro redukci tepelných ztrát. Je pot�eba optimalizovat množství izola�ního materi-
álu, jehož výroba má environmentální dopady. 

Použití lehkých sou�ástek, nap�. u dopravních pro-
st�edk� a seka�ek. 
. 

Sporné rozhodnutí kolem spot�eby energie na výrobu 
lehkých kov� a problém� recyklace plast� a kompo-
zitních materiál�. 

Minimalizace spot�eby vody v pr�b�hu fáze užití, 
které by bylo možné dosáhnout bu	 snížením celko-
vé spot�eby vody, nebo op�tovným užitím vody; 
v uživatelském pokynu by m�la být uvedena t�ída 
normalizované spot�eby vody. 

Sporné rozhodnutí by mohlo nastat v p�ípad�, že 
úspory vody je možné dosáhnout pouze za použití 
chemikálií nebo energie. 
 

Minimalizace množství odpadu vzniklého používáním 
produktu. 

Žádná omezení nebo sporná rozhodnutí nejsou 
známa/Žádný p�íklad není uveden 
 

Ujišt�ní se, že nebezpe�né látky nejsou nezajišt�né, 
zvážení všech p�ípadných scéná�� únik� (emise do 
ovzduší, vnit�ní ovzduší a vypoušt�ní do p�dy a vo-
dy). 

Minimalizace spot�eby nebezpe�ných látek bez ztráty 
funk�nosti a opat�ení uvedená ve vhodn� sestave-
ném pokynu pro použití a odstran�ní produktu. 

Minimalizace hladiny hluku z produktu b�hem užití; Rozhodnutí by m�lo být u�in�no s ohledem na 
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Na produktu nebo v uživatelské p�íru�ce by m�la být 
uvedena normalizovaná t�ída hluku.  

tlouš�ku izola�ní vrstvy a environmentální dopady 
izola�ního materiálu. 
 

Poskytnutí návodu v pokynech pro používání, nap�. 
pokyn pro uživatele výrobku by m�ly poskytovat ra-
dy, jak minimalizovat riziko neplánovaného použití a 
negativních environmentálních dopad� 

Žádná omezení nebo sporná rozhodnutí nejsou 
známa/Žádný p�íklad není uveden 
 

 

6.4.3 Trvanlivost, údržba a oprava produktu 

 
V tabulce 7 jsou uvedena doporu�ení, která by m�la být reflektována v environmentálních opat�eních normy, 
týkající se trvanlivosti produktu, údržby a opravy, spolu s opat�eními vyplývajícími z omezení a p�ípadných 
sporných rozhodnutí. 
 

Tabulka 7 — Trvanlivost, údržba a oprava produktu 

 

Doporu�ení pro opat�ení v normách P�íklady výb�r� alternativ a omezení 

Prodloužení p�edpokládané životnosti produktu. 
 

Toho lze n�kdy dosáhnout pouze úpravou povrchu, 
která vyžaduje nebezpe�né materiály, nap�. Cr (VI). 

Zvýšení odolnosti proti korozi. M�že vyžadovat dodate�nou úpravu povrchu. 

Navržení produktu tak, aby byl snadno �istitelný 
a/nebo se snadno nezne�istil. 

M�že vyžadovat dodate�nou úpravu povrchu. 
 

Využití sou�ástek, které se dají snadno vym�nit. 
 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

Minimalizace zne�išt�ní b�hem procesu �išt�ní, 
opravy a údržby. 

Vztahuje se na procesy, ve kterých je pot�eba použít 
další produkty b�hem �išt�ní, opravy nebo údržby. 

Realizace spoj�, které umožní snazší p�ipojení a 
odpojení, nap�. p�i opravách 

Vztahuje se na produkty, u kterých je možné výrazn� 
prodloužit životnost opravou. 

Zajišt�ní jednoduchého p�ísunu sou�ástek p�i oprav� 
a vým�n�. 

To m�že znamenat zv�tšování produktu, což zna-
mená vyšší environmentální dopady ve fázích získá-
vání surovin a výroby. 

Zajišt�ní použití normalizovaných nástroj� pro údrž-
bu. 
 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

Zajišt�ní dostupnosti náhradních díl�. 
 

Týká se výrobk�, které obsahují sou�ástky s nízkou 
životností nebo �astou poruchovostí. 

Zajišt�ní možností modernizace nebo zlepšení pro-
duktu. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

Zahrnutí návodu do pokynu pro opravu a údržbu; 
v�etn� servisních interval�. 

Vztahuje se na produkty, u kterých m�že být délka 
životnosti výrazn� zvýšena opravami. 

Minimalizace pot�eby údržby a úpravy povrchu. Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

 

6.4.4 Využití dopl�kových produkt� 

V tabulce 8 jsou uvedena doporu�ení, která by m�la být reflektována v environmentálních opat�eních normy, 
týkající se použití dopl�kových produkt� spole�n� s opat�eními vyplývajícími z omezení a p�ípadných sporných 
rozhodnutí. 
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POZNÁMKA P�íklady dopl�kových produkt� zahrnují detergenty ur�ené pro my�ky nebo filtry na kávovary. 
 

Tabulka 8 — Použití dopl�kových produkt� 

Doporu�ení pro opat�ení v normách P�íklady výb�r� alternativ a omezení 

Specifikace t�chto dopl�kových produkt�. Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

P�iložení pokyn� a minimální využití dopl�kových 
produkt�. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

Podpora minimální spot�eby vody a propagace její 
recyklace tam, kde je to možné. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

Vytvo�ení dopl�kových produkt� tak, aby byly op�-
tovn� použitelné, recyklovatelné, znovu plnitelné a 
biologicky odbouratelné. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

Snižování spot�eby sou�ástek na jedno použití, po-
kud nejsou výhodné pro životní prost�edí. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

Používání normalizovaných sou�ástek a produkt� 
(nap�. zásobování energií, konektor�) jako dopl�ko-
vých produkt�. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

 
 

6.5 Konec životnosti 

Na konci životnosti m�že být produkt bu	 znovu použit/obnoven nebo odstran�n (po úprav�, kdykoliv je t�eba), 
p�ípadn� po rozebrání a dalších procesech. Nejlepší volba pro životní prost�edí závisí v tomto kroku životního 
cyklu na mnoha faktorech, v�etn� dostupnosti lokální infrastruktury odpadového hospodá�ství, vlastnos-
tech/d�ležitosti a biologické odbouratelnosti toku odpadu a nakonec, nikoliv v poslední �ad�, na možnostech 
vybraných pro produkt na po�átku projektování. Zam��ení se na fázi konce životnosti by nikdy nem�lo ohrozit 
environmentální optimalizaci produktu z hlediska perspektivy celého životního cyklu. 
 
V tabulce 9 jsou uvedena doporu�ení, která by m�la být reflektována v environmentálních opat�eních normy, 
týkající se proces� kone�né fáze životnosti produkt�, spolu s opat�eními vyplývajícími z omezení a p�ípadných 
sporných rozhodnutí. 
 

Tabulka 9 — Konec životnosti 

Doporu�ení pro opat�ení v normách P�íklady výb�r� alternativ a omezení 

Zna�ení r�zných sou�ástek pro snadné t�íd�ní. Lze doporu�it pouze pro velké sou�ástky, které se 
dají rozebrat. 

Umíst�ní nerecyklovatených a materiál� na jedno 
použití do takové pozice v produktu, aby je bylo 
možné snadno odstranit. 

Není nezbytné, aby byl produkt rozebrán na kousky a 
rozt�íd�n bez p�edchozí demontáže. 
 

Vyhýbání se použití neodd�litelných kompozitních 
materiál�. 

Kompozitní materiály mohou p�ispívat k optimalizaci 
životního prost�edí b�hem celého životního cyklu, 
nap�. snížením hmotnosti. 

Minimalizace �asu a krok� p�i demontáži. 
 

Platí pouze pro produkty, které obvykle podléhají 
demontáži. 

Zajišt�ní vysoké míry sb�ru. Týká se pouze malých produkt�, které se vyráb�jí ve 
velkých sériích (plechovky, baterie, atd.). 

Minimalizace po�tu r�zných použitých materiál�. Je t�eba vzít v úvahu technologie t�íd�ní (magnetické 
t�íd�ní, elektromagnetické t�íd�ní, atd.). 
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Vylou�ení sou�ástek, složek, dopl�kových materiál� 
a povrchových úprav, které mohou být p�ekážkou 
v op�tovném užití nebo recyklaci. 

Takové sou�ástky mohou významn� p�isp�t 
k environmentálnímu chování produktu. 

Použití normalizovaných prvk�, �ástí a sou�ástek pro 
usnadn�ní op�tovného užití. 

Vhodné pouze pro sou�ástky, které se �asto použí-
vají jako samostatné díly. 

Zajišt�ní jednoduché demontáže nebo t�íd�ní nebez-
pe�ných a vzácných látek nebo materiál�. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

Vylou�ení použití perzistentních nebezpe�ných látek, 
pokud nejsou kv�li funk�nosti nepostradatelné. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

Provád�ní instruktáže a/nebo používání zna�ení 
ur�ených pro kone�né uživatele, pro správné zachá-
zení s produktem na konci životnosti, kdy je t�eba 
rozlišit nebezpe�ný a bezpe�ný odpad. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 
 

Op�tovné užití recyklovatelného obalového materiá-
lu. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

 
 

6.6 Doprava 

Produktové normy mohou st�ží vytvo�it seznam všech opat�ení pro sestavení logistického �et�zce, nicmén� 
návrh produkt� m�že významnou m�rou ovlivnit dopady dopravy na životní prost�edí v každé fázi životního 
cyklu. Návrh produktu m�že napomoci úsporám ve spot�eb� surovin a energie zp�sobem, který zajiš�uje efek-
tivní distribuci, p�i�emž bere v úvahu dopravní vzdálenosti mezi r�znými místy produktového �et�zce, od zpra-
covatele k distributorovi/obchodníkovi/uživateli a místa týkající se proces� na konci životnosti. 
 
R�zné faktory, které ovliv�ují environmentální aspekty balení a distribuce, jsou uvedeny v tabulce 10. 
 

Tabulka 10 — Doprava 

 

Doporu�ení pro opat�ení v normách P�íklady výb�r� a omezení 

Navrhování produktu kv�li úspo�e energie p�i jeho 
p�eprav�. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

Pot�eba úspor p�i doprav�, nap�. p�i údržb� a oprav�, 
získávání dopl�kových produkt�, nebo nakládání 
s produktem na konci životnosti/odstran�ní a p�i op�-
tovném užití/recyklaci/obnov�. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 
 

Výb�r vhodného zp�sobu dopravy (silni�-
ní/železni�ní/vodní/vzdušné). 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

Minimalizace ztrát a poškození použitím vhodného 
obalu pro p�epravu. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

Co nejefektivn�jší používání obal� (váha, rozsah, 
nákladní/p�epravní jednotka, možnost op�tovného 
užití, obnovitelnost). 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

Úspora surovin, p�edzpracovaných materiál� a sou-
�ástek souvisejících s p�epravou. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 

Zajišt�ní vhodného zna�ení produktu, balení a do-
pravní jednotky. 

Žádná známá omezení nebo sporná rozhodnutí 
/Žádný p�íklad není uveden. 
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P�íloha A 
(informativní) 

Tvorba odv�tvového pokynu pro životní prost�edí 

 
A. 1 Obecn� 

V n�kterých odv�tvích by mohlo být vhodné vytvo�it odv�tvový pokyn pro životní prost�edí, který rozvádí infor-
mace uvedené v tomto pokynu. Takový odv�tvový pokyn by se mohl zam��it na environmentální problémy cha-
rakteristické pro dané odv�tví a poskytnout autor�m norem dopl�kové a podrobn�jší informace, nap�. uvedením 
p�íklad�, které jsou pro dané odv�tví specifické, zam��ené na zp�sob, jak zohlednit environmentální problémy v 
normách p�íslušného odv�tví. 
 
POZNÁMKA Odv�tvové  pokyny již existují v CEN, pro hliník a svá�ení, a také v ISO, pro plasty (viz bibliografie). CEN 
vyvinul více odv�tvových pokyn� pro plynárenskou infrastrukturu, využití plynu, ochranu zdraví a tlaková za�ízení. Jsou 
voln� dostupné na webových stránkách CEN Environmental Helpdesk (CEN/EHD): http://www.cen.eu/sh/ehd . 

Odv�tvový pokyn je jako obvykle navržen skupinou odborník� s environmentální a technickou kvalifikací 
v ur�itém odv�tví, spolu s p�edstaviteli organizací spot�ebitel� daného odv�tví, nevládními organizacemi (NGO) 
nebo dalšími skupinami.  

Doporu�uje se, aby odv�tvové pokyny byly uvád�ny jako samostatné dokumenty. Nicmén�, m�ly by korespon-
dovat s principy, p�ístupy a doporu�eními, které jsou uvedeny v tomto pokynu. Krom� toho by mohlo být užite�-
né zachovat v odv�tvových pokynech stejné uspo�ádání jako v tomto pokynu a uvést v nich d�ležitý obsah.  

Následující specifická doporu�ení pro tvorbu odv�tvového pokynu jsou uspo�ádána stejným zp�sobem, jako 
v hlavní �ásti tohoto pokynu, aby byla zajišt�na kompatibilita s tímto pokynem, s cílem zlepšit jeho použitelnost. 
 

A. 2 Doporu�ení pro úvod, rozsah, odkazy a definice 

Pro odv�tvové pokyny m�že být vhodný následující úvodní text. 

“Tento dokument je pokynem pro posuzování environmentálních problém� odv�tvových norem. Jeho cílem je 
poskytnout vhodný nástroj t�m, kdo se zabývají normalizací, ale nejsou nutn� experty v oblasti životního pro-
st�edí. Odv�tvové pokyny pro životní prost�edí mohou používat technické komise (TC) a pracovní skupiny (WG) 
v odv�tví, jako nástroj pro zvažování environmentálních aspekt� souvisejících s normami.“ 
 
Další text by m�l, pokud možno, obsahovat informace o odv�tví a skupin� zabývající se životním prost�edím v 
odv�tví. 

Rozsah, odkazy a definice by m�ly korespondovat s tímto pokynem. M�že být p�idán dopl�ující text, nap�. od-
kazy charakteristické pro daný sektor. 
 

A. 3 Doporu�ení týkající se základních princip� a p�ístup� 

V odv�tvových pokynech jsou rovn�ž uvedeny základní principy a metody. Pro autora norem zde také m�že být 
uveden dopl�kový návod týkající se princip� a jejich významu. Dále zde mohou být uvedeny úvahy týkající se 
konkretizace doporu�ení s ohledem na odv�tví, nebo na další doporu�ení. 
. 

A. 4 Doporu�ení týkající se environmentálních aspekt� 

A. 4.1 Obecn� 

Základem pro identifikaci hlavních environmentálních problém� je popsat v odv�tvovém pokynu cílen�ji a p�es-
n�ji hlavní environmentální aspekty odv�tví. V tomto smyslu se doporu�uje použít p�íklady z vlastního odv�tví.  

V této �ásti by m�lo být konkrétn� uvedeno, u kterého opat�ení v produktové norm� je nejv�tší pravd�podob-
nost, že ovlivní environmentální dopady produktu. P�íklady jsou v�tšinou cenné. 
 

A. 4.2 Vstupy 
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A. 4.2.1 Materiály 

V odv�tvovém pokynu je t�eba pe�liv� popsat velkou spot�ebu materiál� nebo použití látek významných z hle-
diska životního prost�edí. Krom� toho by m�l být také zvážen potenciál pro využití recyklovaných materiál�. 
 

A. 4.2.2 Voda 

Pokud mají produkty v odv�tví velkou spot�ebu vody b�hem všech fází životního cyklu, pak by m�lo být 
v odv�tvovém pokynu uvedeno, jak tento problémem �ešit. 
 

A. 4.2.3 Energie 

Energie je �asto významným environmentálním aspektem, kterým se mohou normy zabývat. Nap�íklad, pokud 
mají produkty v odv�tví velkou spot�ebu energie b�hem užití, m�lo by být v odv�tvovém pokynu uvedeno, jak 
problém �ešit. Jedním p�íkladem je zavedení t�íd energetické náro�nosti, aby bylo možné produkty mezi sebou 
snadno porovnat. 
 

A. 4.2.4 Využívání p�dy 

Pokud dochází k intensivnímu využití p�dy v jedné nebo všech fázích životního cyklu produktu, pak by m�lo být 
v odv�tvovém pokynu uvedeno, jak tento problémem �ešit, vždy s ohledem na nejlepší postupy obd�lávání p�-
dy. 
 

A. 4.3 Výstupy 

A. 4.3.1 Emise do ovzduší a vypoušt�ní do p�dy a vody 

V odv�tvovém pokynu by m�lo být hlavn� uvedeno, jak se vypo�ádat s problémem, kdy dochází k emisím nebo 
vypoušt�ní b�hem užití produktu. V odv�tvovém pokynu mohou být uvedeny p�íklady jak minimalizovat emise a 
vypoušt�ní z produktu. Další možností je stanovit t�ídy pro r�zné úrovn� emisí a únik�, aby bylo možné produk-
ty mezi sebou porovnat.  
 

A. 4.3.2 Odpad 

Pokud v pr�b�hu životního cyklu produktu vznikne v odv�tví velké množství odpadu, pak by m�ly být v odv�tvo-
vém pokynu uvedeny p�íklady, jak minimalizovat nebo recyklovat odpad, nap�. možnosti recyklace/obnovy 
energie materiál� (v�etn� specifikace opat�ení, která umož�ují jednoduchou demontáž produktu po užití) a p�í-
padná environmentální rizika b�hem recyklace, obnovy energie a likvidace. 
 

A. 4.3.3 Ostatní úniky 

Krom� výše uvedených, by m�ly být další úniky, nap�. hluk, radiace, p�edm�tem zájmu v konkrétních odv�tvích 
a m�ly by být �ešeny sou�asn�. 
 

A. 5 Doporu�ení týkající se schémat 

Doporu�uje se, aby byla v odv�tvovém pokynu používána schémata pro vizualizaci, nap�. životní cyklus produk-
tu v ur�itém odv�tví, jeho environmentální aspekty a jejich vzájemná závislost. Environmentální kontrolní se-
znam (viz 5.3) je p�íkladem jak poskytnout p�ehled environmentálních aspekt� produktu a/nebo produktové 
norm�.  
 

A. 6 Doporu�ení týkající se identifikace environmentálních aspekt� produktu pomocí systematického 
p�ístupu 

Environmentální kontrolní seznam je pomocným nástrojem pro �ešení environmentálních problém� systematic-
kým zp�sobem a proto by m�l být doporu�ován odv�tvovými pokyny. M�že být p�izp�soben tak, aby vyhovoval 
specifickým problém�m odv�tví, nap�. je možné p�idat další závažné pod-fáze nebo environmentální aspekty. 
V odv�tvovém pokynu by mohl být uveden p�íklad kompletního kontrolního seznamu.  

Nicmén� pro n�která odv�tví, služby nebo skupiny produkt� nemusí být kontrolní seznam vhodný a v n�kterých 
p�ípadech již existují r�zné jiné nástroje nebo metody. V takových p�ípadech by m�l být v odv�tvovém pokynu 
tento alternativní nástroj popsán podrobn�.  



TNI 01 0964 

 © Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009                            30 

V odv�tvovém pokynu by dále m�ly být jasn� uvedeny zdroje informací pro odv�tví specifické.  

Pro p�esnou identifikaci a hodnocení environmentálních aspekt� a dopad� je vhodná konzultace s odborníkem 
na tvorbu odv�tvového pokynu. 
 

A. 7 Doporu�ení týkající se zp�sobu jak zahrnout environmentální opat�ení do produktové normy 

V odv�tvových pokynech by všechny úvahy m�ly být zahrnuty do doporu�ení, omezení a p�íklad� znázor�ují-
cích, jak zahrnout environmentální opat�ení do norem specifických pro dané odv�tví. 
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P�íloha B 
(informativní) 

P�íklady environmentálních opat�ení v normách 

 
B. 1 P�íklad, který se vztahuje k fázi získávání materiálu 

B. 1.1 Použití jiného než p�vodního materiálu pro plastové potrubí  

B. 1.1.1 Popis problému 

Pro plastové potrubí je použití jiných než p�vodních materiál�, nap�. recyklovaných plast� �asto omezeno. 
CEN/TS 14541 obsahuje jasné horizontální požadavky na nep�vodní materiály PE, PP a PVC-U, které umož�u-
jí jejich použití za ur�itých podmínek, takže tyto materiály nejsou vylou�eny jako takové, ale musí spl�ovat jasné 
požadavky. 

B. 1.1.2 P�íklad p�evzatý z CEN/TS 14541:2007 týkající se použití jiných než p�vodních materiál� PVC-U, 
PP a PE pro plastové potrubí (netlakové aplikace) 

“4.2 Znovu zpracovatelné materiály z vn�jších zdroj� a recyklovatelné materiály s dohodnutou 
specifikací 
 
P�idání znovu zpracovaných materiál� z vn�jších zdroj� a recyklovaných materiál� s dohodnutou specifi-
kací, které jsou dostupné v odpovídajícím množství a �asových intervalech, k p�vodnímu nebo vlastnímu 
znovu zpracovanému materiálu nebo jejich sm�si, musí být k výrob� trubek povoleno za p�edpokladu, že 
jsou spln�ny následující podmínky: 
 
� specifikace každého materiálu musí být dohodnuta mezi dodavatelem znovu zpracovaného materiá-

lu z vn�jších zdroj� nebo recyklovaného materiálu a výrobcem. Tato specifikace musí obsahovat 
alespo� charakteristiky uvedené v tabulce 1 pro PVC-U, v tabulce 2 PP a tabulce 3 pro PE. Další 
charakteristiky jsou uvedené v prEN 15346 pro PVC, prEN 15345 pro PP a prEN 15344 pro PE. 

 
P�i stanovení podle zkušebních metod uvedených v tabulce 1, tabulce 2 a tabulce 3 pro  PVC-U, PP 
a PE, by m�ly skute�né hodnoty t�chto charakteristik odpovídat dohodnuté hodnot�. 

 
� každá dodávka musí být opat�ena certifikátem podle 3.1 EN 10204:2004, kterým se prokazuje shoda 

s dohodnutou specifikací, vypracovanou bu� dodavatelem, nebo výrobcem a dohodnutou mezi stra-
nami.  

 
POZNÁMKA  Plán kvality dodavatele znovu zpracovatelného materiálu z vn�jších zdroj� nebo 
recyklovatelného materiálu musí vyhovovat EN ISO 9001:2000. 
 
� maximální množství znovu zpracovatelného materiálu z vn�jších zdroj� nebo recyklovatelného mate-

riálu, které se má p�idat, musí být specifikováno výrobcem trubek. 
 
� �množství znovu zpracovatelného materiálu z vn�jších zdroj� nebo recyklovatelného materiálu, které 

je skute�n� p�idáno do každé výrobní série musí výrobce zaznamenat. 
 
� materiálové charakteristiky kone�ného výrobku musí spl�ovat požadavky v p�íslušném výrobkové 

norm�. 
 
� zkoušení typu se musí provád�t na kone�ném výrobku s maximálním specifikovaným množstvím a 

s každým druhem znovu zpracovatelného materiálu z vn�jších zdroj� nebo recyklovatelného materi-
álu podle dohodnuté specifikace. Výsledky odpovídající dohodnuté technické specifikaci se považují 
za pr�kaz shody pro sou�ásti obsahující menší množství znovu zpracovatelného materiálu 
z vn�jších zdroj� nebo recyklovatelného materiálu.“ 
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B. 1.2 Úvahy týkající se konce životnosti ve fázi t�žby  

 
B. 1.2.1 Popis problému 

Dobrým p�íkladem uvažování ve smyslu životního cyklu, v souvislosti s normami, je vzít v úvahu fázi konce ži-
votnosti p�i specifikaci materiál� (fáze získávání). V EN 15312 týkající se víceú�elového sportovního vybavení 
je tento problém �ešen jako podkapitola obecných požadavk� na materiály, která také zahrnuje požadavky týka-
jící se environmentálních problém�. 
 

B. 1.2.2 P�íklad p�evzatý z EN 15312:2007, týkající se voln� dostupného víceú�elového sportovního za�í-
zení 

 
“4.1 Materiály 

(…) 

P�i výb�ru materiálu nebo látky pro toto za�ízení by m�ly být uvedeny pokyny pro p�ípadné odstran�ní 
materiálu nebo látky s ohledem na jakákoliv možná toxická rizika pro životní prost�edí. Zvláštní pozornost 
je t�eba v�novat potenciální toxicit� povrchových úprav“ 

 
B. 2 P�íklady vztahující se k výrobní fázi 
 
B. 2.1 Snížení environmentálních dopad� p�i testování produktu 
 
B. 2.1.1 Popis problému 

Mnoho produktových norem vyžaduje, aby byly produkty p�ed umíst�ním do obchod� ur�itým zp�sobem testo-
vány. N�které z t�chto test�, p�edevším destruktivní, mají výrazný environmentální dopad, nap�. tvorba emisí. 
Normy mohou p�isp�t ke snížení t�chto dopad�. 
 

B. 2.1.2 P�íklad p�evzatý z EN 14180:2003, týkající se sterilizátor� pro zdravotnické ú�ely 

“P�íloha A Zkušební metody 

(…) 

POZNÁMKA 1  P�i sou�asném provád�ní zkoušek, jak je popsáno dále uvedenými zkušebními meto-
dami, se snižuje celkový po�et zkoušek a používaných zkušebních za�ízení. Jako výsledek se m�že sní-
žit kontaminace okolního prost�edí (viz také p�íloha F).” 

 

B. 2.1.3 P�íklad p�evzatý z IRAM 3543:2005, týkající se hasicích p�ístroj� a testy zabývající se jejich hasi-
cím potenciálem 

 
„4 Obecná tvrzení 

(…) 

VÝSTRAHA — Zkoušky s sebou nesou ur�itá rizika a zahrnují látky, které mohou být škodlivé pro zdraví 
a životní prost�edí. Je t�eba provést bezpe�nostní opat�ení na ochranu zam�stnanc� a životního prost�edí 
a vzít v úvahu kone�né uložení jak použitých výrobk�, tak vzniklého odpadu. 

 
4.6 Testovací místa 

(…) 

POZNÁMKA  Doporu�uje se z�ídit b�hem zkoušky systém pro zachycení plynu a vody z mytí, aby 
nedošlo ke zne�išt�ní životního prost�edí.“ 

 

B 2.2 Environmentální dopady obal�  

B. 2.2.1 Popis problému 
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Mnoho produktových norem vyžaduje použití ur�itého typu (primárního) obalu výrobku. Normy by se však také 
m�ly zabývat environmentálními aspekty primárního obalu, nap�. odstran�ním. 
 

B. 2.2.2 P�íklad p�evzatý z ISO 16201:2006, týkající se ur�itých typ� technické podpory osob se zdravot-
ním postižením 

 
“4 Všeobecné požadavky 
 
4.2 Informace poskytované výrobcem 
 
4.2.3 Ozna�ování 
 
Ozna�ení na výrobku/balení/v pokynech založené na bezpe�ném použití environmentálního ovládacího 
systému a/nebo ur�itého jednotlivého za�ízení v systému, musí obsahovat, tam, kde je to vhodné, násle-
dující informace: 

(…) 

g) pokyny k tomu, jak naložit s obalovými materiály vhodným zp�sobem s ohledem na životní prost�edí 
(…)” 

 

B. 2.3 Nebezpe�né látky v recyklovaných materiálech 

B. 2.3.1 Popis problému 

 
Využití recyklovaných materiál� je pom�rn� rozší�eno ve stavebnictví, ale je t�eba zvážit environmentální dopa-
dy zp�sobené nebezpe�nými látkami v recyklovaných materiálech. 
 

B. 2.3.2 P�íklad p�evzatý z JIS A 5731:2002, týkající se revizních šachet a poklop� pro srážkovou vodu 
vyrobených z recyklovaných plast� 

 
“7.1 Recyklované plasty 
 
V p�ípad� použití, nesmí recyklované plasty, na základ� posouzení posledního záznamu, obsahovat složky 
a zne�iš�ující látky (nap�. lepící hmoty), které mají takové množství nebezpe�né látky, že by m�la nep�íznivý 
dopad na lidské zdraví nebo životní prost�edí. Pokud žádné záznamy nejsou k dispozici, pak by m�la zkouš-
ka potvrdit, že nejsou nebezpe�né lidskému zdraví nebo životnímu prost�edí po celou dobu jejich užití. Otáz-
ka které položky podrobit zkoušení a jaké metody použít, by m�la být p�edm�tem vzájemné dohody stran, 
které se podílí na dodání. 

 
7.2 Pomocný materiál 

(…) 

Pomocné materiály jako jsou plniva, ztužovadla, p�ím�si atd. nesmí obsahovat nebezpe�ná množství látky, 
která by negativn� ovliv�ovala kvalitu výrobk� nebo životního prost�edí” 

 

B. 2.4 Zvyšování recyklovatelnosti 

B. 2.4.1 Popis problému 

Pro zvýšení recyklovatelnosti za�ízení je d�ležité správn� zahrnout úvahy o recyklovatelnosti do návrhu výrobku 
nebo do rané výrobní fáze. To vede k souladu zp�sobu odhadování recyklovatelnosti produktu, což celkov� 
odráží reálnou situaci ve spole�nosti týkající se konce �et�zce životního cyklu a ješt� k zajišt�ní návrhá�� 
s dobrým odhadem již v rané fázi výroby. 
 
B. 2.4.2 P�íklad p�evzatý z JIS C 9911:2007, týkající se výpo�tu a zobrazení indikátor� recykla-
ce/op�tovného použití elektronického za�ízení 
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“1 Rozsah 

Tato norma specifikuje metodu výpo�tu a zobrazení indexu pro použití ve fázi návrhu a vývoje elektrického a 
elektronického za�ízení a �ásti týkající se míry recyklovaných zdroj� kv�li vyhodnocení výsledk� t�chto opat-
�ení pro efektivní využití zdroj� ve fázi návrhu/vývoje za�ízení.“ 

 

B. 3 P�íklady vztahující se k fázi užití 

 
B. 3.1 Ochrana prost�edí v chemických laborato�ích 

B. 3.1.1 Popis problému 

 
Evropské normy týkající se chemických látek používaných pro úpravu vody pro lidskou spot�ebu, také uvád�jí 
požadavky na analytické metody. N�které z  norem obsahují informativní p�ílohu, která poskytuje informace o 
zdraví a bezpe�nostních opat�eních a ochran� prost�edí v chemických laborato�ích. Podobná doporu�ení by 
m�la být také zahrnuta do dalších produktových norem zahrnujících metody zkoušení chemikálií, které ma-
jí dopad na životní prost�edí. 
 

B. 3.1.2 P�íklad p�evzatý z EN 15039:2006, týkající se ur�itých chemikálií ur�ených pro úpravu vody ur-
�ené pro lidskou spot�ebu 

 
“P�íloha C Zdravotní a bezpe�nostní opat�ení a ochrana prost�edí v chemických laborato�ích 
 

(…) 

Následující p�ehled není vy�erpávající, avšak uživatelé analytických metod, jej mohou použít jako vodít-
ko, pro použití bezpe�ných a vhodných technik. M�li by: 

� zjistit, zda byly dodrženy evropské sm�rnice, evropská legislativa a národní zákony, na�ízení a 
vyhlášky; 

� konzultovat s výrobcem/dodavatelem specifické podrobnosti, jako jsou bezpe�nostní listy a jiná 
doporu�ení; 

(…) 

� být opatrní p�i práci s ho�lavými materiály a látkami, které jsou toxické a/nebo karcinogenní a 
obecn� být opatrní p�i doprav�, slévání, p�elévání, z�e�ování a zacházení s odpady; 

� uchovat, manipulovat a používat chemikálie bezpe�ným a ekologickým zp�sobem, v�etn� che-
mikálií pro laboratorní zkoušky, zkušených vzork�, nepoužitých rozpoušt�del a �inidel, která musí 
být zlikvidována.” 

 

B. 3.2 Údržba a oprava 

B. 3.2.1 Popis problému 

 
Obecn� se dá �íci, že životnost produktu m�že být prodloužena pravidelnou údržbou. U produkt�, které nepod-
léhají rychlým inova�ním cykl�m, je prodloužení životnosti produktu v�tšinou spojeno se zmírn�ním environ-
mentálních dopad�. Možnost snadné opravy a údržby tedy m�že zmírnit environmentální dopady produktu.  

Je t�eba dodat, že proces nebo výrobky používané pro údržbu a opravu mohou mít velké environmentální do-
pady. Tento fakt m�že být vy�ešen zahrnutím opat�ení pro tuto konkrétní fázi životního cyklu do normy. 
 

B. 3.2.2 P�íklad p�evzatý z ISO 16201:2006, týkající se ur�itých technických pom�cek pro postižené 

 
“4 Všeobecné požadavky 

4.2 Informace poskytované výrobcem  
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4.2.1 Všeobecn� 

K dispozici musí být p�inejmenším následující informace v jednojazy�né a srozumitelné podob� a v jed-
nací �e�i (�e�ech) zemí, ve kterých jsou environmentální ovládací systémy nebo za�ízení zahrnující tako-
vý systém prodávány:  

(…) 

j) podrobné informace o náhradních sou�ástkách. 

 (…) 

4.2.2 Pokyny pro použití 

Pokyny by m�ly obsahovat alespo� následující informace: 

(…) 

d) podrobnosti týkající se povahy a �etnosti údržby a pot�ebné kalibrace“ 

 

B. 3.2.3 P�íklad p�evzatý z IRAM 2400:2003, týkající se údržby minerálních elektrických izola�ních olej� 
v servisu 

 
“13 Hygienická a environmentální ochranná opat�ení  

(…) 

POZNÁMKA  V p�ípad� vým�ny nebo dopln�ní oleje se uživateli a majiteli transformátoru nebo za�ízení, 
které obsahuje izola�ní minerální olej, doporu�uje preventivn� uvést množství PCB (polychlorované bifenyly), 
aby byla spln�na právní opat�ení.“ 
 

B. 3.3 Zmírn�ní environmentálních dopad� vztahujících se k dodate�ným produkt�m 

B. 3.3.1 Popis problému 

 
Použití ur�itého produktu také �asto vyžaduje dodate�né produkty, nap�. vodu. Krom� základních environmen-
tálních aspekt� t�chto dopl�kových produkt� je hlavním aspektem vždy množství použitých dopl�kových pro-
dukt�. Tento aspekt by bylo možné zmírnit p�edevším zahrnutím doporu�ení pro uživatele do normy. Na druhou 
stranu, využití dopl�kových produkt� m�že být žádoucí pro zmírn�ní environmentálních aspekt� samotného 
produktu. 
 

B. 3.3.2 P�íklad p�evzatý z EN 14180:2003 sterilizátory pro léka�ské ú�ely 

 
“4.2 Návrh a konstrukce 

4.2.3 Evakua�ní systém 

4.2.3.1 Sterilizátor musí být opat�en systémem k odstran�ní vzduchu, vodní páry a formaldehydu.(…) 

POZNÁMKA Vakuové systémy v�tšinou pracují pomocí vody. M�la by se v�novat pozornost užití vo-
dy v takových systémech, jelikož by m�l a být rovnováha mezi užitím zdroj� a z�ed�ním formaldehydu do 
koncentrací neškodných pro okolní prost�edí (viz také p�íloha F)“  

 

B. 4 P�íklady vztahující se k fázi konce životnosti 

B. 4.1 Výb�r vhodného ukon�ení životnosti  

B. 4.1.1 Popis problému 

 
Úvod série evropských norem týkajících se recyklovaných plast� (EN 15342, EN 15343, EN 15344, EN 15345, 
EN 15346 a EN 15347) z r�zných materiál� zd�raz�uje význam uvažování ve smyslu životního cyklu p�i výb�ru 
vhodného konce životnosti. 
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B. 4.1.2 P�íklad p�evzatý ze série norem týkajících se recyklovaných plast� (EN 15342:2007, EN 
15343:2007, EN 15344:2007, EN 15345:2007, EN 15346:2007 a EN 15347:2007) 

“Úvod  

Recyklace plastových odpad� je jedním druhem procesu regenerace materiálu, kterým se šet�í zdroje 
(prvotní suroviny, voda, energie) a sou�asn� minimalizují škodlivé emise do ovzduší, vody a p�dy, rovn�ž 
jako dopady na lidské zdraví. Environmentální dopady recyklace se musí posuzovat b�hem celého život-
ního cyklu systému recyklace (od místa vzniku odpadu po likvidaci kone�ných reziduí). Aby se zajistilo, 
že recyklace p�edstavuje nejlepší environmentální možnost nakládání s dostupnými odpady, m�ly by být 
pokud možno spln�ny n�které nezbytné p�edpoklady: 

� uvažované recykla�ní schéma by m�lo zp�sobovat menší environmentální dopady než alterna-
tivní možnosti regenerace 

� m�lo by být definováno existující nebo potenciální odbytišt�, které bude zjiš�ovat udržitelný pro-
voz pr�myslové recyklace  

� musí být správn� navržena schémata sb�ru a t�íd�ní, aby dodávání soubor� recyklovaného plas-
tového odpadu bylo p�im��en� dob�e slad�no a dostupnými recykla�ními technologiemi a (m�ní-
cími se) pot�ebami identifikovaných odbytiš�, p�ednostn� s minimálními spole�enskými náklady.   

B. 4.2 Požadavky na odstra�ování 

B. 4.2.1 Popis problému 
 
Aby byl pokryt celý životní cyklus produktu, musí produktové normy obsahovat také doporu�ení týkající se od-
stra�ování. Tato doporu�ení by m�la zahrnovat pokyny, jak a kým produkt odstranit. 
 

B. 4.2.2 P�íklad p�evzatý z IEC 60836:2005, týkající se specifikací pro nepoužité izola�ní tekutiny pro 
elektrotechnické ú�ely 

 
“4.2 Požadavky týkající se zdraví, bezpe�nosti, životního prost�edí (HSE) 

 
4.2.2 Odstra�ování 

 
Místní p�edpisy musí být dodrženy. Preferovaným zp�sobem odstran�ní je recyklace zajišt�ná kvalifiko-
vanou smluvní stranou. Odpadní tekutina m�že být spálena. Rozlitá tekutina by m�la být odstran�na po-
mocí savého prost�edku. 

 (…)” 

 
B. 4.3 Výzvy ke spolupráci p�i propagování recyklace 
 
B. 4.3.1 Popis problému 
 
Rozhodujícím faktorem v propagování recyklace galvanických �lánk� je ú�ast uživatel� prost�ednictvím vhod-
ného vedení v uživatelské fázi. 
To vede k  požadavku na výrobce, zahrnout do uživatelských p�íru�ek nebo zna�ení jasný popis tohoto problé-
mu.  
 

B. 4.3.2 P�íklad p�evzatý z JIS C 8705:2006, týkající se uzav�ených nikl-kadmiových dobíjecích baterií  

“11 Výstraha pro manipulaci 

(…) 

d) Požadavek na spolupráci musí být uveden (do manuál�, etiket nebo dalšími vhodnými zp�soby) p�i 
propagaci efektivního používání použitých baterií jako obnovitelného zdroje.” 

 

B. 5 P�íklady vztahující se na všechny fáze životního cyklu 
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B. 5.1 Sb�r environmentálních problém� v horizontální úrovni  

B. 5.1.1 Popis problému 

V n�kterých normách jsou všechna opat�ení nebo doporu�ení spojena v jedné horizontální rovin� nebo 
v p�íloze.  EN 12975-1 týkající se solárních kolektor� pro termální solární systémy, obsahuje informativní p�ílohu 
B o ochran� životního prost�edí. Zahrnuje opat�ení týkající se teplonosné látky, izola�ních materiál� a recyklace 
materiál� z kolektoru vztahujících se k r�zným fázím životního cyklu produktu. 
 
B. 5.1.2 P�íklad p�evzatý z EN 12975-1:2006 o termálních solárních systémech 
 

“P�íloha B Ochrana prost�edí 
 
B. 1 Teplonosná látka 
 
Teplonosná látka by nem�la být toxická, dráždivá pro lidskou k�ži nebo o�i, nesmí zne�iš�ovat vodu a 
m�la by být zcela rozložitelná. 
 
B. 2 Izola�ní materiály 
 
Pro izolaci kolektoru nemají být použité materiály, které byly vyrobeny s použitím CFC (chlorovanými a 
fluorovanými uhlovodíky), nebo tyto izola�ní materiály obsahují. Dále tyto izola�ní materiály nesmí obsa-
hovat složky, které zply�ují p�i klidových teplotách, ur�ené v kapitole 6, které jsou toxické a vážn� dráždí 
lidskou k�ži nebo o�i. 
 
B. 3 Recyklace materiál� z kolektoru 
 
Solární kolektory jsou využívány hlavn� pro úsporu energie a ke snížení emisí. Již návrh kolektoru by být 
tvo�en tak, aby použité materiály mohly být recyklovány. Materiály, které recyklovat nelze, je nutné z ná-
vrhu vylou�it, nebo je použít v nejmenším možném rozsahu. 
 
POZNÁMKA  Informace o t�íd�ní a identifikaci toxických látek lze nalézt nap�. ve Sm�rnici 
67/548/EEC (T�íd�ní, balení, ozna�ování nebezpe�ných látek) a 76/769/EEC (Omezení používání ne-
bezpe�ných látek) a jejich dodatk�.” 

 

B. 5.2 Použití kontrolního seznamu pro systematické posuzování environmentálních aspekt� normy  

B. 5.2.1 Popis problému 

Podobná horizontální rovina jako v EN 12975-1 je zahrnuta do ISO 23747 o spirometrech pro m��ení špi�kové-
ho výdechu. Podle obecného popisu environmentálních aspekt� je environmentální kontrolní seznam zahrnut 
do kone�né normy a indikuje závažné environmentální aspekty pro každou fázi životního cyklu a místo v norm�, 
kde jsou �ešeny.  
 
B. 5.2.2 P�íklad p�evzatý z ISO 23747:2007, týkající se anestetických a respira�ních za�ízení 
 

“1Rozsah 
(…) 
P�i plánování a návrhu produkt�, kterých se tato mezinárodní norma týká, by m�ly být vzaty v úvahu do-
pady na životní prost�edí produktu v pr�b�hu jeho životního cyklu. Environmentální aspekty jsou uvedeny 
v P�íloze E. 
(…) 
 
P�íloha E Environmentální aspekty 
 
Dopady na lokální prost�edí, které jsou zp�sobeny spirometry pro m��ení špi�kového výdechu (…) je izo-
lován p�edevším kv�li následujícím skute�nostem: 

� Dopad na místní prost�edí b�hem provozu, v�etn� b�žné kontroly a se�ízení uživatelem, podle 
uživatelských pokyn� a b�žných postup�; 

� Užití, �išt�ní a odstra�ování náplní b�hem provozu, v�etn� b�žné kontroly a se�ízení uživatelem, 
podle uživatelských pokyn� a b�žných postup�; 
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� Sešrotování na konci životního cyklu. 

Pro zd�razn�ní významu snižování environmentálního b�emene uvádí tato mezinárodní norma požadav-
ky nebo doporu�ení, která mají snížit environmentální dopady vzniklé v pr�b�hu r�zných fází životnosti 
spirometr� pro m��ení špi�kových výdech�. 

Tabulka E. 1 schematicky znázor�uje životní cyklus spirometr� pro m��ení špi�kového výkonu ve vztahu 
k prost�edí. 

[Tabulka E. 1: Environmentální kontrolní seznam] ” 
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