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Evropská předmluva
Text dokumentu (CLC/TS 50625-3-4) 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 M/518 uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu.



Úvod
Cílem této technické specifikace je pomáhat organizacím, aby:

–    dosahovaly účinného a hospodárného sběru, manipulace, třídění, skladování, přípravy na přepravu
a další přepravu OEEZ, aby se zabránilo znečištění a byly minimalizovány emise;

–    předcházely nevhodnému odstraňování OEEZ;

–    zajišťovaly ochranu životního prostředí a zdraví lidí a bezpečnosti;

–    poskytovaly optimální podmínky pro rozšiřování činností k opětovnému použití, s cílem prodloužit
životnost výrobků;

–    předcházely dodávkám OEEZ provozovatelům, jejichž postupy nejsou v souladu se souborem
evropských norem EN 50625 a/nebo EN 50574-1;

–    vytvořily rovné podmínky pro všechny provozovatele, kteří se zabývají sběrem a logistikou OEEZ.

POZNÁMKA 1 Dalším důležitým aspektem této specifikace je, že podporuje požadavek notifikovat
přeshraniční přepravy odpadů v souladu s nařízením č. 1013/2006/ES nebo nařízením č.
1418/2007/ES, aby se zabránilo nezákonné (přeshraniční) přepravě OEEZ.

Tato evropská technická specifikace podporuje cíle politiky Společenství v oblasti životního
prostředí. Cílem je zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví
a obezřetně a racionálně využívat přírodní zdroje. Tato politika je založena na zásadě předběžné
opatrnosti a zásadách, aby preventivní opatření k mini-
malizaci škod na životním prostředí byla pokud možno přijata u zdroje znečištění a znečišťovatel by
měl platit.

Tato evropská technická specifikace obsahuje požadavky týkající se sběru, manipulace, třídění,
skladování a přepravy všech typů OEEZ. Je součástí souboru norem zahrnujících všeobecné
a speciální zpracování OEEZ a přípravu k opětovnému použití.

Tato evropská technická specifikace byla připravena k podpoře evropské legislativy a používá tak
některé z termínů definovaných v evropském právu. Aby se zajistilo, že definice používané v této
specifikaci jsou totožné s definicemi definovanými zákonem, jsou tyto termíny označeny jako
„nedefinované“, což znamená, že tato specifikace neobsahuje definici a „poznámka k heslu“ stanoví,
který předpis obsahuje právní definici a definici termínu v tomto zákoně.

Tato evropská technická specifikace obsahuje požadavky na sběr a logistiku všech typů OEEZ.
V budoucnu bude podporována dalšími normami, které budou zahrnovat požadavky na přípravu
k opětovnému použití.

POZNÁMKA 2 V současné době je vypracována norma zahrnující přípravu na opětovné použití, při
zveřejnění bude označena jako norma EN 50614.



1 Rozsah platnosti
Tato technická specifikace platí pro tyto procesy: sběr, manipulaci, třídění, skladování, přípravu na
přepravu a přepravu OEEZ. Je použitelná pro veškerá OEEZ před dodáním do zpracovatelského
zařízení nebo do zařízení pro přípravu zařízení k opětovnému použití.

Tato evropská norma se vztahuje na všechny subjekty, zapojené do sběru a logistiky OEEZ.

Tato technická specifikace nezahrnuje zpracování OEEZ. V případě, že ve sběrných a logistických
zařízeních je prováděno zpracování, řídí se souborem norem EN 50625.

POZNÁMKA 1 Činnosti spojené se zpracováním zahrnují jakoukoliv formu demontáže, včetně
demontáže kabelů, součástek, jako jsou obvody, kompresory nebo části zařízení (např. dveře). Třídění
se nepovažuje za zpracování, pokud nedojde k fyzickým změnám OEEZ.

OEEZ může potenciálně vstoupit do logistického řetězce na níže uvedených místech.

Obrázek 1 – Sběrný a logistický řetězec

POZNÁMKA 2 Technická specifikace nezahrnuje činnosti při přípravě k opětovnému použití
a zpracování zařízení; tyto jsou zahrnuty do souboru norem EN 50625 a prEN 50614.
POZNÁMKA 3 Národní předpisy mohou specifikovat, kteří provozovatelé mohou sbírat OEEZ.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


