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Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-04-18.
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notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.
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Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.
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Předmluva

Tento dokument (EN 13776:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 286 Zařízení a příslušenství
na zkapalněné uhlovodíkové plyny, jejíž sekretariát zajišťuje NSAI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2013 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

Tento dokument nahrazuje EN 13776:2002.

Mezi hlavní technické změny oproti vydání z r. 2002 patří

zrušení přílohy A,●

zrušení přílohy B,●

zrušení požadavků na údržbu,●

doplnění nové informativní přílohy A týkající se poměrů plnění a zkušebních tlaků u směsí a●

doplnění nové informativní přílohy B obsahující environmentální kontrolní seznam.●



Tato evropská norma se předkládá pro odkazy v technických přílohách ADR [5].

POZNÁMKA Tyto předpisy (ADR) mají přednost před jakýmkoli ustanovením této normy. Zdůrazňuje
se, že předpisy RID/ADR/ADN jsou pravidelně revidovány v intervalech dvou let, což může vést
k dočasnému nesouladu s ustanoveními této evropské normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma zahrnuje používání látek a postupů, které mohou poškozovat zdraví a/nebo
životní prostředí, nejsou-li přijata dostatečná bezpečnostní opatření. Týká se to pouze technické
vhodnosti, v zásadě to nezprošťuje uživatele jeho právních závazků.

Ochrana životního prostředí je klíčovou politickou otázkou v Evropě i na celém světě. Ochrana
životního prostředí je v tomto dokumentu chápána v co nejširším významu. Jedná se o hlediska
týkající se celého životního cyklu výrobku, např. jeho působení na životní prostředí, včetně spotřeby
energie, a to během všech etap počínaje těžbou surovin, přes výrobu, balení, distribuci, používání,
likvidaci až po recyklování materiálů atd.

POZNÁMKA Příloha B obsahuje environmentální kontrolní seznam uvádějící, která ustanovení této
evropské normy se zabývají otázkami životního prostředí.

Ustanovení se omezují pouze na obecný návod. Mezní hodnoty jsou specifikovány ve vnitrostátních
právních předpisech.

Doporučuje se, aby si výrobci vypracovali politiku environmentálního managementu. Pro návod viz
soubor norem EN ISO 14000 [2], [3] a [4].

Při zpracování této evropské normy se předpokládalo, že prováděním daných ustanovení budou
pověřeni odpovídajícím způsobem kvalifikované a zkušené osoby.

Pokud není stanoveno jinak, jsou uvedené tlaky chápány jako manometrické tlaky (tj. přetlaky).

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje postupy plnění a vypouštění a také postupy pro nouzové situace pro
autocisterny vybavené výstrojí a příslušenstvím podle EN 12252, které se používají k přepravě
zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG).

Tato evropská norma neplatí pro „baterie nádob“.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


