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Předmluva

Tento dokument (EN 13428:2004) byl připraven Technickou komisí CEN TC 261 „Obaly“, jejíž
sekretariát zajiš»uje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním



identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do ledna 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 13428:2000.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této
normy.

Tato norma je součástí řady norem a zpráv vypracovaných na základě mandátu M 200. rev. 3 a
druhého normalizačního mandátu M317, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením
volného obchodu na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech
(94/62/EC). Postup pro použití této normy v návaznosti na ostatní mandátové normy a zprávy
stanovuje EN 13427.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a
©výcarska.
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Úvod
Směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/EC) stanovuje požadavky na výrobu a složení obalu.
Tento dokument tyto požadavky rozvádí z hlediska snižování obalů u zdroje a minimalizace nebezpečných
látek nebo přípravků, které mohou vznikat při operacích nakládání s obaly. Evropská norma EN 13427
poskytuje základ pro společné použití této normy se čtyřmi dalšími normami na podporu tvrzení, že
obal, který má být uveden na trh, splňuje základní požadavky podle dané směrnice.

POZNÁMKA Směrnice 94/62/EC byla změněna Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/12/EC z 11.
února 2004.

Účelem obalu je zajistit pojmutí, ochranu, manipulaci, dodávku a prezentaci výrobků. Jeho hlavní
úlohou je předcházet poškození výrobku a/nebo jeho ztrátě. Snižování obalů u zdroje je jednou z několika
volitelných možností, jak omezit množství použitých obalů určených ke konečnému odstranění. Aby se
šetřily zdroje a co nejvíce omezilo množství odpadů, měl by se celý systém, jehož jsou obaly součástí,
optimalizovat.

Tento dokument předkládá postup pro vlastní posuzování při rozhodování o tom, zda byly splněny
požadavky podle této normy. Pojetí této normy je podobné systémovým normám, jako jsou normy
řady EN ISO 9000 a nebo systém environmentálního managementu jako EN ISO 14001.
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1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje postup pro posuzování obalu k zajištění přiměřené hmotnosti a/nebo
objemu materiálů obsažených v obalu při zachování:

–         funkčnosti v dodavatelském a uživatelském řetězci;

–         bezpečnosti a hygieny jak pro výrobek, tak ve vztahu k uživateli/spotřebiteli;

–         přijatelnosti baleného výrobku pro uživatele/spotřebitele.

Tento dokument zároveň stanovuje metodiku a postup pro určení přítomnosti čtyř těžkých kovů
jmenovaných v článku 11 Směrnice o obalech a obalových odpadech 94/62/EC a pro určení
přítomnosti a minimalizace jakýchkoli nebezpečných látek a přípravků, jestliže se vyskytují v obalu a
uvolňují se do životního prostředí v důsledku operací při nakládání s odpady. Tyto postupy jsou uvedeny
v CR 13695-1 a v CEN/TR 13695-2.

POZNÁMKA Záměna jednoho materiálu druhým není základem pro snižování zdrojů.

Tento dokument nemůže samostatně zajistit předpoklad shody. Postup k použití tohoto dokumentu
uvádí EN 13427.

-- Vynechaný text --


