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Předmluva

Změny proti předchozí normě

Revidovaná norma je zaměřena na způsoby identifikačního značení obalů pro následné využití odpadu
z obalů. Revize této normy byla provedena na základě požadavku MPO k odstranění překážek
obchodu a přiblížení se evropským zvyklostem v oblasti identifikačního značení.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jana Lukešová, J.L.LOGISTIKA, Praha, IČO 41814975

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček
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Úvod
Identifikační značení materiálů pro využití odpadu z obalů (materiálová a organická recyklace,
energetické využití), usnadňuje sběrným systémům třídění podle materiálu odpadu z obalů a to
zejména těch materiálů u nichž není zřejmý jejich původ.

Zákon o obalech (477/2001 Sb.) stanovuje povinnost označovat obaly z hlediska identifikace
materiálů z nichž je obal vyroben.

Tato norma vychází při stanovení identifikačního značení materiálů pro využití odpadu z obalů z
rozhodnutí Komise 97/129 EC. Pro identifikaci materiálů, ze kterých je obal vyroben mohou být
použity i jiné systémy a způsoby značení, které jsou obecně známé.

POZNÁMKA Například CR 14311 Značení a systém materiálové identifikace (Packaging - Marking and
material identification system).

1 Předmět normy

1.1 Tato norma stanovuje rozsah a způsob identifikačního značení materiálů spotřebitelských obalů
pro využití odpadu z obalů a provedení grafické značky.

1.2 Identifikační značení podle této normy se vztahuje na všechny součásti spotřebitelských obalů



vyrobených z kovů, plastů a kompozitních materiálů. Označování součástí spotřebitelských obalů z
ostatních materiálů (papír, sklo, dřevo a textil) je dobrovolné.

-- Vynechaný text --


