
A Bizottság közleménye a 90/396/EGK irányelv végrehajtása keretében

(2004/C 306/09)

(EGT vonatkozású szöveg)

(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

ESzSz
(1)

Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe
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A helyettesített
szabvány hivatkozása

A helyettesített szab-
vány megfelelőségére

vonatkozó vélelem
megszűnésének

időpontja
1. megjegyzés

CEN EN 30-2-1:1998/A1:2003

Háztartási gáztűzhelyek. 2-1. rész: Hatékony energiafelhasználás. Általános követelmé-
nyek

EN 30-2-1:1998

3. megjegyzés

Ennek a közzété-
telnek a napja

CEN EN 126:2004

Kombinált gázszelep gáztüzelésű berendezésekhez

EN 126:1995 Ennek a közzété-
telnek a napja

CEN EN 298:2003

Ventilátoros vagy ventilátor nélküli gázégők és gáztüzelő berendezések automatikus
égőellenörző rendszerei

EN 298:1993 2006.9.30.

CEN EN 461:1999/A1:2004

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő gázkészülékek előírásai. Égéstermék-elve-
zetés nélküli, legfeljebb 10 kW hőteljesítményű, nem háztartási helyiségfűtő készülékek

EN 461:1999

3. megjegyzés

Ennek a közzété-
telnek a napja

CEN EN 1596:1998/A1:2004

Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő készülékek előírásai. Nem helyhez kötött
és hordozható, nem háztartási célú, kényszerkonvekciós, közvetlen tüzelésű léghevítő
készülékek

EN 1596:1998

3. megjegyzés

Ennek a közzété-
telnek a napja

CEN EN 12067-2:2004

A gáz–levegő arány szabályozói gázégőkhöz és gázkészülékekhez. 2. rész: Elektronikus
típusok

CEN EN 12864:2001

Kisnyomású, nem állítható nyomáscsökkentők legfeljebb 200 mbar kilépőnyomáshoz,
legfeljebb 4 kg/h tömegárammal és a hozzá tartozó biztonsági berendezésekkel propán-
és butángázhoz és ezek keverékeihez

EN 12864:2001/A1:2003

Kisnyomású, nem állítható nyomáscsökkentők legfeljebb 200 mbar kilépőnyomáshoz,
legfeljebb 4 kg/h tömegárammal és a hozzájuk tartozó biztonsági berendezésekkel
propán- és butángázhoz és ezek keverékeihez

EN 12864:2001

3. megjegyzés

Ennek a közzété-
telnek a napja

CEN EN 13786:2004

Legfeljebb 4 bar kimenőnyomású és legfeljebb 100 kg/h tömegáramú automatikus
váltószelepek és a hozzájuk tartozó biztonsági szerkezetek butánhoz, propánhoz és
keverékeikhez

(1) ESzSz: Európai Szabványügyi Szervezetek:
– CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brüsszel, Tel.: (32-2) 550 08 11; fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
– Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Brüsszel, Tel.: (32-2) 519 68 71; fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
– ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.: (33) 492 94 42 00; fax: (33) 493 65 47 16, (http://www.etsi.org)
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1. megjegyzés: A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az
Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabvá-
nyok 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 meghatá-
rozott időpontban a (részben) helyettesített szabvány esetében a szabvány alkalmazási körébe eső termé-
kekre megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem, azonban
azok a termékek nem érintettek, amelyek nem esnek az új szabvány alkalmazási körébe.
3. megjegyzés: Módosítások esetén a hivatkozott szabvány az EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai,
amennyiben van olyan, és az új, idézett módosítások. A helyettesített szabvány (3. oszlop) ennek értel-
mében az EN CCCCC:YYYY-ból, valamint annak korábbi módosításaiból 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 Szerveze-
teknél vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája a 98/48/EK (1) irányelvvel
módosított 98/34/EK (2) európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletét képezi.

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

– Az összehangolt szabványokról további információk az interneten: http://europa.eu.int/comm/enterprise/
newapproach/standardization/harmstds/
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(1) HL L 217., 1998.8.5., 18. o.
(2) HL L 204., 1998.7.21., 37. o.


