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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.  

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 13.030.30; 13.030.40; 97.030  Říjen 2015 

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení 
s ukončenou životností, pocházející z domácností, 
která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé 
uhlovodíky 

ČSN 
EN 50574-1 
OPRAVA 1 
36 9082 

 idt EN 50574-1:2012/AC:2014-12 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 50574:2013 je českou verzí opravy EN 50574-1:2012/AC:2014-12. Překlad byl zajištěn 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 50574:2013 is the Czech version of the Corrigendum EN 50574-1:2012/AC:2014-12. 
It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN 50574 (36 9082) Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností,  
pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky z března 2013 
se opravuje takto: 

• V kapitole Rozsah platnosti se odstraní dále uvedená poznámka:NP1) 

POZNÁMKA Tato evropská norma byla vypracována, aby byly splněny požadadavky směrnice 2002/96/ES, ale nevylu-
čuje, aby postupy v ní popisované byly použity i na přístroje, které se běžně nevyskytují v soukromých domácnostech. 

• Podle rozhodnutí D145/C114 Technického výboru se změní číselné označení EN 50574:2012 na   
EN 50574-1:2012: 

Technický výbor schválil požadavek komise CLC/TC 111X na novou práci, tj. na budoucí CLC/prTS 50574-2 
„Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která 
obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky – Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění“, 
a vzal přitom na vědomí, že číselné označení existující EN 50574:2012 (PR=22383) bude změněno na  
EN 50574-1 při schválení CLC/TS 50574-2.NP2) 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek 

 
NP1) NÁRODNÍ POZNÁMKA Tato poznámka byla na základě evropské opravy EN 50574-1:2012/AC:2012-11 odstraněna 

už v prvním českém vydání opravované normy, ČSN EN 50574-1:2013. 
NP2) NÁRODNÍ POZNÁMKA Na základě výše uvedeného se mění označení ČSN EN 50574:2013 na ČSN EN 50574-1:2013. 

Uvedená technická specifikace CLC/TS 50574-2 se rovněž připravuje jako ČSN CLC/TS 50574-2. 
 



 

 

 

 

 

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. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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