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Národní předmluva



Změny proti předchozí normě

Proti předchozí technické normě byl podle evropské normy upřesněn význam jednotlivých hesel a
řada nových hesel byla doplněna.

Souvisící ČSN

ČSN 01 0500 Terminologické normy - Příprava a uspořádání       
(ISO 10241 International terminology standards - Preparation and layout)

Souvisící předpisy

Níže uvedené právní předpisy jsou citovány v národních poznámkách a národních přílohách. Podléhají
změnám, jsou k nim vydávány opravy. Uživatel této normy má použít vždy nejnovější verzi daného
právního předpisu.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), v pozdějším
znění

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v pozdějším znění

Vyhláška M®P a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v pozdějším
znění

Vyhláška M®P č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška M®P č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, v
pozdějším znění

Vyhláška M®P č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška M®P č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly,
monomethltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem,
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v
koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 301, 102, 303, 304, 206, 101 a 308 doplněny informativní národní
poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), obsahující názvy a definice používané
v legislativě Ministerstvem životního prostředí ČR mimo rámec této evropské normy a národní příloha
NB, která obsahuje další české termíny a definice z oblasti materiálu odpadů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt CZ a.s., IČ 26476081, Ing. Milan Heřt



Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13965-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.13; 13.030.01                                                                                                                      
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se k materiálu
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Caractérisation des déchets - Terminologie -
Partie 1:
Termes et définitions relatifs aux matériaux

Charakterisierung von Abfallen -
Terminologie -
Teil 1: Stoffbezogene Begriffe

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-07-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              
Ref. č. EN 13965-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tento dokument EN 13965-1:2003 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 292 Charakterizace
odpadů, jejíž sekretariát zajiš»uje NEN.

Této evropské normě se nejpozději do června 2005 uděluje status národní normy buď publikací
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se
zruší nejpozději do června 2005.

Pojmy týkající se nakládání s odpady jsou náplní části 2 této evropské normy.

Přílohy A, B, C, D a E jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační
orgány 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
Tato evropská norma byla vydána s cílem sjednotit názvosloví používané v odpadovém hospodářství. Tato
evropská norma musí být vždy používána především v případech, kdy se jedná o prokázání shody v
předepsaných ustanoveních, nebo v případě smluvního vztahu mezi subjekty činnými v odpadovém
hospodářství.

Tato norma musí být vždy uvažována v kontextu evropských nebo národních předpisů. Patří do řady
evropských norem pokrývajících jednotlivé oblasti odpadového hospodářství. Některé termíny pro
odpady a odpadové hospodářství jsou definovány a používány v legislativě EU a jednotlivých
členských států EU.

Tyto termíny jsou uvedeny v seznamu termínů s odkazem na oficiální text podle příslušných
dokumentů v příloze A.

POZNÁMKA Uživatel by měl používat nejnovější verzi legislativy EU, včetně výroků Evropského
soudního dvora.

Terminologie odpadů a nakládání s odpady zahrnuje termíny a definice z různých fází technického rozvoje
společnosti, proto může docházet k nejednoznačnosti ve významu určitých termínů, což často vede k
problémům. Viz přílohu B.

Obecně jsou všechny odpady směsi, proto se veškeré definice této evropské normy týkají odpadů,
jejichž hlavní složkou je definovaný druh odpadu.

Pokud to bylo možné, byla tato řada norem harmonizována s terminologií vztahující se na odpady



používanou v rozsahu činností CEN a ISO.
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1 Předmět normy
Tato část evropské normy EN 13965 Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 1: Termíny a definice
vztahující se na materiály pojednává o termínech, které se vztahují na různé druhy odpadu. Udává
výběr aktualizovaných termínů a definicí určených například pro výrobce, odpadový průmysl a pro osoby
pověřené tvorbou předpisů v oblasti odpadového hospodářství. Je v souladu s odbornou terminologií
běžně používanou v praxi. Byla-li vyjádřena taková potřeba, byly zahrnuty národní termíny a definice s
bibliografickými odkazy. Naopak nezahrnuje termíny vztahující se na přesně stanovené činnosti.

Z působnosti TC 292 jsou vyloučeny radioaktivní odpady. Proto nejsou termíny vztahující se na tuto
oblast zahrnuty v této normě.

Definice uvedené v jiných normách s předmětem odlišným od předmětu této evropské normy se
mohou odlišovat od definicí uvedených v této normě.

POZNÁMKA V souvislosti s evropským odpadovým zákonodárstvím se může předmět v průběhu
životního cyklu změnit z původního odpadu na výrobek. Typickým příkladem jsou pojmy vztahující se
ke zbytkům, které mohou být jak odpadem, tak běžnou surovinou. Úkolem této evropské normy není
rozlišovat mezi těmito dvěma stavy, ale aplikovat ji pouze na předměty, které byly již klasifikovány jako
odpad na základě platných předpisů.

-- Vynechaný text --


