ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
Červen 2004

ICS 97.040.20; 97.040.60

Nádobí – Tlakové hrnce pro domácí
použití

ČSN
EN 12778
OPRAVA 1
94 4810

idt EN 12778:2002/AC:2003-12
Cookware – Pressure cookers for domestic use
Haushalts – Dampfkochtöpfe
Articles culinaires à usage domestique – Autocuiseurs à usage domestique

Tato oprava je českou verzí opravy EN 12778:2002/AC:2003-12.
This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 12778:2002/AC:2003-12.
ČSN EN 12778 (94 4810) Nádobí – Tlakové hrnce pro domácí použití z května 2003 se opravuje takto:
Do normy je doplněna informativní příloha ZA.
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Příloha ZA (informativní)
Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky evropské
směrnice 97/23/EC
Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu za účelem poskytnutí prostředků zajištění shody se základními požadavky
směrnice nového přístupu 97/23/EC.
Jakmile je tato norma uvedena v Úředním věstníku Evropské unie pod touto směrnicí a je převzata jako
národní norma alespoň jedním členským státem, je splnění ustanovení této normy, uvedených v tabulce ZA,
v rozsahu daném předmětem normy, předpokladem shody se základními požadavky Směrnice a přidružených předpisů EFTA.
Tabulka ZA.1 – Soulad mezi touto evropskou normou a Směrnicí 97/23/EC
Kapitoly/články této normy

Základní požadavky Směrnice 97/23/EU

4.3.2

2.2.1, návrh zabezpečující náležitou pevnost

4.3.4, 4.4

2.3, bezpečná manipulace a provoz

4.3.4

2.5, odvodnění a odvzdušnění

4.5

2.11, bezpečnostní výstroj

4.7

2.2.2, experimentální metoda návrhu

5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7

2.2.4, experimentální metoda návrhu

6

3.3, 3.4, označování a návod k používání

Poznámky

UPOZORNĚNÍ: Na výrobky, které jsou předmětem této normy se mohou vztahovat další požadavky a další
směrnice EU.

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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