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CPR : European regulation 305/2011
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Recitels and Articles

For a better understanding of the Regulation:
• RECITELS

are important for the interpretation of the rules given in the 
ARTICLES
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CPD CPR 305/2011

Essential Product Requirements

1. Mechanical resistance and stability
2. Safety in case of fire
3. Hygiene, health and the environment 

(use stage)
4. Safety in use
5. Protection against noise
6. Energy economy and heat retention

Basic Requirements for 
Construction Works

1. Mechanical resistance and stability
2. Safety in case of fire
3. Hygiene, health and the 

environment (life cycle)
4. Safety in use
5. Protection against noise
6. Energy economy and heat 

retention
7. Sustainability use of natural 

resources
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ANNEX 1 in the CPR



CPD CPR 305/2011

CERINȚE ESENȚIALE

1. Rezistență mecanică și stabilitate 
2. Securitatea la incendiu
3. Igienă, sănătate și protecția mediului 
4. Siguranță și accesibilitate în 

exploatare 
5. Protecție împotriva zgomotului 
6. Economie de energie și izolare 

termică 
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ANNEXA 1 ; CPR

CERINȚELE FUNDAMENTALE 
APLICABILE CONSTRUCȚIILOR 
1. Rezistență mecanică și stabilitate 
2. Securitatea la incendiu
3. Igienă, sănătate și mediu 

înconjurător (life cycle)
4. Siguranță și accesibilitate în 

exploatare 
5. Protecție împotriva zgomotului 
6. Economie de energie și izolare 

termică 
7. Utilizare sustenabilă a 

resurselor naturale

ANNEXA 1 ; CPD



CPD CPR 305/2011

Basic Requirements for 
Construction Works

1. Mechanical resistance and stability
2. Safety in case of fire
3. Hygiene, health and the 

environment (life cycle)
4. Safety in use
5. Protection against noise
6. Energy economy and heat 

retention
7. Sustainability use of natural 

resources

7
ANNEX 1 in the CPR

1. The basic requirements for 
construction works set out in 
Annex I shall constitute the basis 
for the preparation of 
standardisation mandates and 
harmonised technical 
specifications.



CPD CPR 305/2011

CERINȚELE FUNDAMENTALE 
APLICABILE CONSTRUCȚIILOR 
1. Rezistență mecanică și stabilitate 
2. Securitatea la incendiu
3. Igienă, sănătate și mediu 

înconjurător (life cycle)
4. Siguranță și accesibilitate în 

exploatare 
5. Protecție împotriva zgomotului 
6. Economie de energie și izolare 

termică 
7. Utilizare sustenabilă a 

resurselor naturale

8
ANNEXA 1

(1) Cerințele fundamentale
aplicabile construcțiilor prevăzute
în anexa I constituie baza pentru
pregătirea mandatelor de 
standardizare și a specificațiilor
tehnice armonizate.



CPD CPR 305/2011
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ETA

Product
Standards

hEN

Product
Standards2. The essential characteristics of 

construction products shall be laid 
down in harmonised technical 
specifications in relation to the basic 
requirements for construction 
works.



CPD CPR 305/2011
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EAD
(ETA)

Product
Standards

hEN

Product
Standards

(2) Caracteristicile esențiale ale 
produselor pentru construcții se 
stabilesc în specificațiile tehnice
armonizate în ceea ce privește
cerințele fundamentale aplicabile
construcțiilor.



Starting point are WORKS (buildings + civil engineering)
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CPR – Recitel 1

• The rules of Member States require that construction works be 
designed and executed so as not to endanger the safety of persons, 
domestic animals or property nor damage the environment. 
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CPR – Recitel 1

• Normele statelor membre impun ca construcțiile să fie proiectate și 
executate în așa fel încât să nu pună în pericol siguranța persoanelor, 
a animalelor domestice și a bunurilor și să nu dăuneze mediului. 
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CPR – Recitel 2

• Those rules have a direct influence on the requirements of 

construction products. Those requirements are consequently 
reflected in national product standards, national technical approvals 
and other national technical specifications and provisions related to 
construction products. Due to their disparity, those requirements hinder 
trade within the Union. 
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CPR – Recitel 2

• Normele respective influențează în mod direct cerințele aplicabile 

produselor pentru construcții. Cerințele respective se reflectă, 
la rândul lor, în standardele naționale aplicabile produselor, autorizările 
tehnice naționale și alte specificații și dispoziții tehnice naționale 
privind produsele pentru construcții. Din cauza disparității acestora, 
respectivele cerințe sunt o piedică în calea schimburilor comerciale în 
interiorul Uniunii. 
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CPR – Recitel 12

• The methods used by the Member States in their requirements for 
construction works, as well as other national rules relating to the 
essential characteristics of construction products, should be in 
accordance with harmonised technical specifications. 
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ETA

Product
Standards

hEN

Product
Standards



CPR – Recitel 12

• Metodele utilizate de către statele membre în cerințele acestora 
aplicabile construcțiilor, precum și alte norme naționale referitoare la 
caracteristicile esențiale ale produselor pentru construcții, ar trebui să 
fie conforme cu specificațiile tehnice armonizate. 
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ETA

Product
Standards

hEN

Product
Standards



CPR & EPD - Recital 55

The basic requirement for construction works on sustainable use of 

natural resources should notably take into account the recyclability of 

construction works, their materials and parts after demolition, the 

durability of construction works and the use of environmentally compatible 

raw and secondary materials in construction works.
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CPR & EPD - Recital 55

Pentru evaluarea utilizării durabile a resurselor și a 

impactului construcțiilor asupra mediului, ar trebui utilizate 

declarațiile de mediu privind produsele atunci când acestea 

sunt disponibile. 
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CPR - Recitel 57

• Wherever possible, uniform European methods should be laid down 
for establishing compliance with the basic requirements set out in 
Annex I.
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CEN 
TC351
standards

CEN 
TC350
Standards

EN15804
EN15978



CPR - Recitel 57

• Ori de câte ori este posibil, ar trebui prevăzute metode europene 
uniforme pentru asigurarea conformității cu cerințele fundamentale 
prevăzute în anexa I. 
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CEN 
TC351
standards

CEN 
TC350
Standards

EN15804
EN15978



CPR & EPD - Recital 56: use of EPD’s

• For the assessment of the sustainable use of resources and of the 
impact of construction works on the environment Environmental 
Product Declarations should be used when available. 
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CEN 
TC350
Standards

EN15804

hEN

Product
Standards

EPD



CPR & EPD - Recital 56: use of EPD’s

• Pentru evaluarea utilizării durabile a resurselor și a impactului 
construcțiilor asupra mediului, ar trebui utilizate declarațiile de mediu 
privind produsele atunci când acestea sunt disponibile. 
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CEN 
TC350
Standards

EN15804

hEN

Product
Standards

EPD



BRCW 7 : SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES

The construction works must be designed, built and demolished in such a 
way that the use of natural resources is sustainable and ensure the 
following:

• (a) recyclability of the construction works, their materials and parts 
after demolition;

• (b) durability of the construction works;

• (c) use of environmentally compatible raw and secondary materials in 
the construction works.  
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CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.:
Utilizare sustenabilă a resurselor naturale 

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel 
încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să 
asigure în special următoarele: 
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a 

materialelor și părților componente, după demolare; 
• (b) durabilitatea construcțiilor; 
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și 

secundare compatibile cu mediul.
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BRCW 7 : SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES

The construction works must be designed, built and demolished in 
such a way that the use of natural resources is sustainable and ensure 
the following:

• (a) recyclability of the construction works, their materials and 
parts after demolition;

• (b) durability of the construction works;

• (c) use of environmentally compatible raw and secondary materials
in the construction works.  
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CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.:
Utilizare sustenabilă a resurselor naturale 

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel 
încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să 
asigure în special următoarele: 
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a 

materialelor și părților componente, după demolare; 
• (b) durabilitatea construcțiilor; 
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și 

secundare compatibile cu mediul.
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CPR: BRCW 7
SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES
• The construction works must be designed, built and demolished in 

such a way that the use of natural resources is sustainable and 
ensure the following:
a. recyclability of the construction works, their materials and parts after 

demolition;
b. durability of the construction works;
c. use of environmentally compatible raw and secondary materials in the 

construction works.

28

BRCW 7 : WHAT DOES IT MEAN ?



CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.:
Utilizare sustenabilă a resurselor naturale 

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât 
utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special 
următoarele: 
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și 

părților componente, după demolare; 
• (b) durabilitatea construcțiilor; 
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare 

compatibile cu mediul.
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CPR: BRCW 7
SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES
• The construction works must be designed, built and demolished in 

such a way that the use of natural resources is sustainable and 
ensure the following:
a. recyclability of the construction works, their materials and parts after 

demolition;
b. durability of the construction works;
c. use of environmentally compatible raw and secondary materials in the 

construction works.

30

?

BRCW 7 : WHAT DOES IT MEAN ?

environmentally: on what indicator(s)



CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.:
Utilizare sustenabilă a resurselor naturale 

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât 
utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special 
următoarele: 
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și 

părților componente, după demolare; 
• (b) durabilitatea construcțiilor; 
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare 

compatibile cu mediul.
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?
environmentally: on what indicator(s)



CPR: BRCW 7
SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES
• The construction works must be designed, built and demolished in 

such a way that the use of natural resources is sustainable and 
ensure the following:
a. recyclability of the construction works, their materials and parts after 

demolition;
b. durability of the construction works;
c. use of environmentally compatible raw and secondary materials in the 

construction works.
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?

BRCW 7 : WHAT DOES IT MEAN ?

Compatible: 
to what? What is the reference? What is the 
requirement?



CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.:
Utilizare sustenabilă a resurselor naturale 

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât 
utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special 
următoarele: 
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și 

părților componente, după demolare; 
• (b) durabilitatea construcțiilor; 
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare 

compatibile cu mediul.
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Compatible: 
to what? What is the reference? 
What is the requirement?



CPR: BRCW 7
SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES
• The construction works must be designed, built and demolished in 

such a way that the use of natural resources is sustainable and 
ensure the following:
a. recyclability of the construction works, their materials and parts after 

demolition;
b. durability of the construction works;
c. use of environmentally compatible raw and secondary materials in the 

construction works.

34

these are mid points ;
goal is optimum use of natural resources

BRCW 7 : WHAT DOES IT MEAN ?



CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.:
Utilizare sustenabilă a resurselor naturale 

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât 
utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special 
următoarele: 
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și 

părților componente, după demolare; 
• (b) durabilitatea construcțiilor; 
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare 

compatibile cu mediul.

35

these are mid points ;
goal is optimum use of natural resources



CPR: BRCW 7
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BRCW 7 : WHAT DOES IT MEAN ?

Member States : specify meaning / interpretation

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât 
utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special 
următoarele: 
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și 

părților componente, după demolare; 
• (b) durabilitatea construcțiilor; 
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare 

compatibile cu mediul.



CPR: BRCW 7
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BRCW 7 : WHAT DOES IT MEAN ?

Member States: resulting in new rules for works/building requirements ?

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât 
utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special 
următoarele: 
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și 

părților componente, după demolare; 
• (b) durabilitatea construcțiilor; 
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare 

compatibile cu mediul.



CPR: BRCW 7
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BRCW 7 : WHAT DOES IT MEAN ?

Member States: resulting in new declarations for construction products?

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât 
utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special 
următoarele: 
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și 

părților componente, după demolare; 
• (b) durabilitatea construcțiilor; 
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare 

compatibile cu mediul.
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Member States,

The European standards we made could be of 
help for giving content to BRCW#7 on works 
(buildings) 
and for specifying the demand from this for 
construction products



CPR & EPD - Recital 56: use of EPD’s

• For the assessment of the sustainable use of resources and of the 
impact of construction works on the environment Environmental 
Product Declarations should be used when available. 

40

CEN 
TC350
Standards

EN15804

hEN

Product
Standards

EPD



CPR & EPD - Recital 56: use of EPD’s

• Pentru evaluarea utilizării durabile a resurselor și a impactului 
construcțiilor asupra mediului, ar trebui utilizate declarațiile de mediu 
privind produsele atunci când acestea sunt disponibile. 
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CEN 
TC350
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Environmental
Performance

Social
Performance

Economic
Performance

Technical
Performance

Functional
Performance

EN 15643-2
Framework for 

Environmental Performance

EN 15643 - 3
Framework for 

Social Performance

EN 15643 - 4
Framework for

Economic Performance

Technical
Characteristics Functionality

Building level

EN15978
Assessment of 

Environmental Performance
- Calculation Method -

FprEN16309
Assessment of 

Social Performance
- Calculation Method -

FprEN16627
Assessment of 

Economic Performance
- Calculation Method -

EN15804
Environmental

Product Declarations
- core rules for the product category 

of construction products -

(see Note below) (see Note below)

EN 15942
Environmental Product Declarations

- Communication format -
Business to Business

CEN/TR 15941
Environmental product declarations 
– Methodology for selection and use 

of generic data -

Product level
Note:  At present, technical information related to some aspects of social and 

economic performance are included under the provisions of pr EN 15804 to form part 
of the EPD

Concept level

Integrated Building Performance

Framework level

EN 15643 - 1 Sustainability Assessment of Buildings -
General Framework

ENVIRONMENT
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22 Environmental indicators 
for each life cycle stage and beyond
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Environmental impact from LCA-
EN 15804

Global Warming Potential (GWP)

Ozon Depletion Potential (ODP)

Acidification (AP)

Eutrofication (NP)

Summer smog (POCP)

Depletion of resources
– non fossil (ADP)
– fossil (MJ)

Resource use
EN 15804

Use of renewable primary energy excluding energy
resources used as raw material (MJ)
Use of renewable primary energy resources used as 
raw material(MJ)

Total renewable (MJ)

Use of non-renewable primary energy excluding 
primary energy resources used as raw material (MJ)
Use of non-renewable primary energy resources 
used as raw material(MJ)

Total non renewable (MJ)

Use of secondary material (kg)

Use of renewable secondary fuels (MJ)

Use of non-renewable secondary fuels (MJ)

Net use of fresh water (m3)

Waste
EN15804

Hazardous waste disposed (kg)

Non hazardous waste disposed(kg)

Radioactive waste disposed (kg)

Output flows
EN15804

Components for re-use (kg)

Materials for recycling (kg)

Materials for energy recovery
(not being waste incineration) (kg)
Exported energy for each energy 
carrier (MJ)

7 8
3
4the methodology and the indicators are available !



BWR #7
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Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel 
încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să 
asigure în special următoarele: 
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a 

materialelor și părților componente, după demolare; 
• (b) durabilitatea construcțiilor; 
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și 

secundare compatibile cu mediul.

Output flows
EN15804

Components for re-use (kg)

Materials for recycling (kg)

Materials for energy recovery
(not being waste incineration) 
(kg)
Exported energy for each energy 
carrier (MJ)



BWR #7
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Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel 
încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să 
asigure în special următoarele: 
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a 

materialelor și părților componente, după demolare; 
• (b) durabilitatea construcțiilor; 
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și 

secundare compatibile cu mediul.

CPR: 
AVCP (Attestation, Verification of the Constancy of Performance)
of the essential characteristics of construction products
&
RSL – Reference Service Life in EPD (acc. EN15804)

Building Assessment (acc. EN15978):

ESL (Estimated Service Life) specified in the building scenario
(Functional Equivalent)



BWR #7
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Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel 
încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să 
asigure în special următoarele: 
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a 

materialelor și părților componente, după demolare; 
• (b) durabilitatea construcțiilor; 
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și 

secundare compatibile cu mediul.

Resource use
EN 15804

Use of renewable primary energy excluding energy
resources used as raw material (MJ)
Use of renewable primary energy resources used as 
raw material(MJ)

Total renewable (MJ)

Use of non-renewable primary energy excluding 
primary energy resources used as raw material (MJ)
Use of non-renewable primary energy resources 
used as raw material(MJ)

Total non renewable (MJ)

Use of secondary material (kg)

Use of renewable secondary fuels (MJ)

Use of non-renewable secondary fuels (MJ)

Net use of fresh water (m3)

Environmental impact from LCA-
EN 15804

Global Warming Potential (GWP)

Ozon Depletion Potential (ODP)

Acidification (AP)

Eutrofication (NP)

Summer smog (POCP)

Depletion of resources
– non fossil (ADP)
– fossil (MJ)
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More info ? 
Contact:

Chris Hamans
esc@hamans.com

http://www.hamans.com


