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Tato oprava je českou verzí opravy EN 1349:2000/AC:2001-10.
This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN1349:2000/AC:2001-10.
ČSN EN 1349 (13 4511) Regulační armatury pro průmyslové procesy z května 2001 se opravuje takto:
Národní předmluva se doplňuje takto:
Citované a souvisící předpisy
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády
č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.
Příloha ZA (informativní) se nahrazuje novým textem:

Příloha ZA (informativní)
Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky nebo jiná ustanovení
směrnic EU
Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnice 97/23/EC.
UPOZORNĚNÍ Na výrobek (výrobky), který je předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky
a další směrnice EU.
Následující ustanovení této normy podporují základní požadavky Směrnice 97/23/EC. Shoda s těmito ustanoveními
této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými základními požadavky příslušné směrnice
a přidružených předpisů ESVO.
Tabulka ZA.1 - Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky Evropské
Směrnice 97/23/EC
Článek

Druh požadavku

Příloha 1 základních
bezpečnostních požadavků PED

5.1

Návrh - všeobecně

2.1

6

Konečné posouzení

3.2

7

Konečné posouzení

3.2

9.1

Sledovatelnost

9.1

Značení a etiketování
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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
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U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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