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IV 

(Tájékoztatások) 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS 
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

   

A Bizottság közleménye az egyszerű nyomástartó edényekről szóló 2009/105/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat) végrehajtása keretében

(EGT-vonatkozású szöveg)

(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

(2010/C 229/01)

ESzSz (1) Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe (és referenciadokumentum) A helyettesített szabvány 
hivatkozása

A helyettesített szabvány 
megfelelőségére vonatkozó 

vélelem megszűnésének 
időpontja 1. megjegyzés

CEN EN 286-1:1998
Nem fűtött, levegőt vagy nitrogént tartalmazó, egyszerű nyomástartó 
edények. 1. rész: Általános célú nyomástartó edények

EN 286-1:1991
2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt
(31.8.1998)

EN 286-1:1998/A1:2002 3. megjegyzés Az időpont lejárt
(31.1.2003)

EN 286-1:1998/A2:2005 3. megjegyzés Az időpont lejárt
(30.4.2006)

EN 286-1:1998/AC:2002

CEN EN 286-2:1992
Egyszerű, nem fűtött lég- és nitrogéntartályok. 2. rész: Gépjárművek és 
pótkocsijaik légfékszerkezetének és segédberendezéseinek tartályai

EN 286-2:1992/AC:1992

CEN EN 286-3:1994
Egyszerű, nem fűtött lég- és nitrogéntartályok. 3. rész: Vasúti járművek 
légfékrendszerének és segédberendezéseinek acél légtartályai

CEN EN 286-4:1994
Egyszerű, nem fűtött lég- és nitrogéntartályok. 4. rész: Vasúti járművek 
légfékrendszerének és segédberendezéseinek ötvözött alumínium légfék
tartályai



ESzSz (1) Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe (és referenciadokumentum) A helyettesített szabvány
hivatkozása

A helyettesített szabvány
megfelelőségére vonatkozó

vélelem megszűnésének
időpontja 1. megjegyzés

(1)
(2)
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CEN EN 287-1:2004
Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok

EN 287-1:2004/A2:2006 3. megjegyzés Az időpont lejárt
(30.9.2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

CEN EN 10207:2005
Acélok egyszerű nyomástartó edényekhez. Lemezek, szalagok és rudak 
műszaki szállítási követelményei

CEN EN ISO 15614-1:2004
Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A 
hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és gázhegesztése, 
valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-1:2004)

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 3. megjegyzés Az időpont lejárt
(31.8.2008)

CEN EN ISO 15614-2:2005
Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A 
hegesztéstechnológia vizsgálata. 2. rész: Az alumínium és ötvözetei ívhe
gesztése (ISO 15614-2:2005)

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

(1) ESzSz:
– CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu) – CENELEC: Avenue Marnix 17, B-10 
– CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu) 
– ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

1. megjegyzés: A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az 
Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban 
felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben 
ez másképpen lehet.

2.1. megjegyzés: Az új (vagy módosított) szabvány ugyanazzal az alkalmazási körrel bír, mint a helyettesí
tett szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik 
az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.2. megjegyzés: Az új szabvány szélesebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A megha
tározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges 
követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.3. megjegyzés: Az új szabvány szűkebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A megha
tározott időpontban a (részben) helyettesített szabvány esetében a szabvány alkalmazási 
körébe eső termékekre megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelő
ségre vonatkozó vélelem, azonban azok a termékek nem érintettek, amelyek nem esnek 
az új szabvány alkalmazási körébe.

3. megjegyzés: Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, 
amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány 
(3. oszlop) ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosítá
saiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a 
helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való 
megfelelőségre vonatkozó vélelem.

MEGJEGYZÉS:

– A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az Európai Szabványügyi Szerve
zeteknél, vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája a 98/48/EK

(1)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

 irányelv
vel módosított 98/34/EC

(2)  HL L 217., 1998.8.5., 18. o.

 európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletét képezi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:204:0037:0037:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:217:0018:0018:HU:PDF
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– A harmonizált szabványokat az Európai Szabványügyi Szervezetek angol nyelven fogadják el (a CEN és a 
CENELEC a francia és a német nyelvet is használja). Ezután a harmonizált szabványok címét a nemzeti 
szabványügyi testületek fordítják le az Európai Unió összes többi hivatalos nyelvére. Az Európai Bizottság 
nem vállal felelősséget a Hivatalos Lapban közzétételre szánt címek helyes fordításáért. 

– A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szab
ványok az összes közösségi nyelven elérhetők. 

– Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. A Bizott
ság biztosítja ennek a listának a frissítését. 

– Az összehangolt szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


