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Corrigendum 

ČSN EN 50652-1 (36 9082) Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ – Část 1: Obecné požadavky 
na zpracování z prosince 2014 se opravuje takto: 

V kapitole 3 Termíny a definice:  

termín 3.15 „plošný panel (flat panel)“ se opravuje na   
„plochý panel (flat panel)  
plošný panel“ 

termín 3.16 „plošná obrazovka (flat panel display)“ se opravuje na   
„plochá obrazovka (flat panel display)  
plošná obrazovka“ 

termín 3.17 „zařízení s plošnou obrazovkou (flat panel display equipment)“ se opravuje na  
„zařízení s plochou obrazovkou (flat panel display equipment)  
zařízení s plošnou obrazovkou“ 

termín 3.21 „světelný zdroj, výboj v plynu (lamp, gas discharge)“ se opravuje na  
„světelný zdroj, výbojka (lamp, gas discharge)“ 

termín 3.33 „zařízení pro výměnu tepla (temperature exchange equipment)“ se opravuje na  
„zařízení pro výměnu tepla (temperature exchange equipment)  
zařízení pro teplotní výměnu“ 

V kapitole 4, článek 4.2: 

V první větě pátého odstavce se text „Nepropustné povrchy musí být požadovány pro plochy, kde“ opravuje na 
„Ochrana proti povětrnostním vlivům musí být požadována pro plochy, kde“. 

V šestém odstavci se text „zajistit nepropustný povrch“ opravuje na  
„zajistit ochranu proti povětrnostním vlivům“. 

V sedmém (posledním) odstavci se text „včetně požadavků na nepropustný povrch“ opravuje na  
„včetně požadavků na zajištění ochrany proti povětrnostním vlivům“. 

V kapitole 5, článek 5.9: 

V prvním odstavci se text „Stanovení míry recyklace a míry využití se musí provádět z databáze nejméně ročního 
zpracování toku OEEZ v souladu s požadavky přílohy C“ opravuje na   
„Stanovení míry recyklace a míry využití se musí provádět z nejméně roční databáze zpracovávaného toku OEEZ 
v souladu s požadavky přílohy C.“. 
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V druhém odstavci se text druhé věty „Výše zmíněné toky zpracování jsou identifikovány v tabulce D.1“ opravuje na  
„Výše zmíněné zpracovávané toky jsou identifikovány v tabulce D.1“. 

V pátém odstavci se text „nejméně každé dva roky pro místo a pro tok zpracování“ opravuje na  
„nejméně každé dva roky pro místo a pro zpracovávaný tok.“. 

V devátém odstavci se text „Když je zpracovávaný tok směsí jedné nebo více kategorií OEEZ,“ opravuje na 
„Když je zpracovávaný tok směsí dvou nebo více kategorií OEEZ,“. 

V příloze B, článek B.4: 

V prvním odstavci se text „Monitoring odstraňování znečištění se musí provést u frakcí, které vznikají z frakcí 
představujících nejméně 20% vstupního materiálu, mohou obsahovat bromované zpomalovače hoření uvedené 
v A.6, a je pravděpodobné, že jsou obsaženy nejméně v 10% plastu.“ opravuje na   
„Monitoring odstraňování znečištění se musí provést u materiálů, které vznikají z frakcí představujících nejméně 
20 % vstupního materiálu, mohou obsahovat bromované zpomalovače hoření uvedené v A.6, a je pravděpo-
dobné, že hmotnost plastu činí nejméně 10 % jejich hmotnosti.“. 
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U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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