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EN 12245 
OPRAVA 1 
07 8535 
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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 12245:2009 je českou verzí opravy EN 12245:2009/AC:2010-06. Překlad byl zajištěn Úřadem 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 12245:2009 is the Czech version of the Corrigendum EN 12245:2009/AC:2010-06. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN 12245 (07 8535) Lahve na přepravu plynů – Plně ovinuté kompozitové lahve z července 2009 se 
opravuje takto: 

1 Úprava kapitoly 7 Značení 

Za první odstavec kapitoly 7 se doplňuje dále uvedená POZNÁMKA: 

„POZNÁMKA 1 Značení lahví na plyny se řídí předpisy RID, ADR a ADN, které mají přednost před jakýmkoli ustanovením 
v této normě. Evropská směrnice o přepravitelném tlakovém zařízení obsahuje doplňující požadavky na značení (značení Π). 
Je důležité si uvědomit, že tato ustanovení podléhají pravidelným revizím. To může vést k dočasné neshodě s EN ISO 13769.“ 

„POZNÁMKA“ na konci kapitoly se mění na „POZNÁMKA 2“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová 

Technická normalizační komise: TNK 103 Tlakové nádoby na přepravu plynů 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Tomáš Velát 

 



 

 

 

 

 

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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