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Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato norma přejímá technickou specifikaci CLC/TS 50625-3-2:2016 vydanou v souladu s vnitřními
předpisy CEN/CENELEC část 2.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní
úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 11885 zavedena v ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod – Stanovení vybraných prvků
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EN ISO/IEC 17025:2005 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (01 5253) Posuzování shody –
Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

EN ISO 17852 zavedena v ČSN EN ISO 17852 (75 7442) Jakost vod – Stanovení rtuti – Metoda
atomové fluorescenční spektrometrie

EN 50625-1 zavedena v ČSN EN 50625-1 (36 9082) Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ –
Část 1: Obecné požadavky na zpracování

CLC/TS 50625-3-1 zavedena v ČSN CLC/TS 50625-3-1 (36 9082) Požadavky na sběr, logistiku
a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) – Část 3-1: Specifikace
k odstraňování znečištění – Obecně

EN 50625-2-2 zavedena v ČSN EN 50625-2-2 (36 9082) Požadavky na sběr, logistiku a zpracování
odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) – Část 2-2: Požadavky na zpracování OEEZ,
obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje

Souvisící ČSN

ČSN EN 62361-4 (36 9080) Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích – Část 4: Rtuť
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Evropská předmluva
Tento dokument (CLC/TS 50625-3-3:2017) vypracovala technická komise CLC/TC 111X Životní
prostředí.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

EN 50625 se v současné době skládá z těchto částí:

·       EN 50625-1 Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ – Část 1: Obecné požadavky na
zpracování

·       EN 50625-2-1 Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických
a elektronických zařízení (OEEZ) – Část 2-1: Požadavky na zpracování světelných zdrojů

·       CLC/TS 50625-3-1 Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických
a elektronických zařízení (OEEZ) – Část 3-1: Specifikace k odstraňování znečištění – Obecně

·       CLC/TS 50625-3-3 Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ – Část 3-3 Technická
specifikace
k odstraňování znečištění – OEEZ obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje (tento
dokument)

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu M/518 uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu.

Tato technická specifikace má být používána společně s posledním vydáním CLC/TS 50625-3-1.

Tato technická specifikace doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly CLC/TS 50625-3-1 tak, aby
převedla tento dokument na TS: Technická specifikace k odstraňování znečištění – OEEZ obsahující
obrazovky (CRT) a ploché displeje.

Jestliže konkrétní článek CLC/TS 50625-3-1 není uveden v CLC/TS 50625-3-3, tento článek se
použije, pokud je to vhodné. Jestliže je v normě uvedeno „doplněk“, „změna“ nebo „náhrada“, je
příslušný text CLC/TS 50625-3-1 upraven odpovídajícím způsobem.

POZNÁMKA Používá se tento způsob značení:

–    články, tabulky a obrázky, které jsou doplněny k článkům, tabulkám a obrázkům CLC/TS 50625-3-1, jsou číslovány od 101;

–    poznámky, pokud nejsou uvedeny v novém článku, nebo se nejedná o poznámky z Části 1, jsou číslovány počínaje 101
včetně poznámek v nahrazovaných kapitolách nebo článcích;

–    doplněné přílohy jsou označeny AA, BB atd.



Úvod
Pro podporu evropské normy EN 50625-2-2 Požadavky na zpracování OEEZ, obsahující obrazovky
(CRT) a ploché displeje a ke splnění požadavku mandátu M/518 Evropské komise je nezbytné, aby
byly normativní požadavky, jakými jsou cílové a mezní hodnoty analýz, zahrnuty do dokumentu, který
může být revidován tak, že bude brát v úvahu jak praktické zkušenosti, tak změny technologií
zpracování.



1 Rozsah platnosti
Kapitola 1 CLC/TS 50625-3-1:2015 se nahradí tímto textem:

Tato evropská technická specifikace se má používat společně s EN 50625-1 Sběr, logistika a požadavky
na zpracování OEEZ – Část 1: Obecné požadavky na zpracování, EN 50625-2-2 Požadavky na sběr,
logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) – Část 2-2:
Požadavky na zpracování OEEZ, obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje a CLC/TS 50625-3-1
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) –
Část 3-1: Specifikace k odstraňování znečištění – Obecně.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


