
A Bizottság közleménye a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és
védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. március 23-i

94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében

(EGT-vonatkozású szöveg)

(Az irányelv értelmében összehangolt újak szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

(2007/C 300/10)

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

A helyettesített
szabvány hivatkozása

A helyettesített szab-
vány megfelelőségére
vonatkozó vélelem
megszűnésének

időpontja
(1. megjegyzés)

CEN EN 14492-2:2006
Daruk – Gépi hajtású csörlők és emelők – 2. rész: Gépi hajtású emelők

–

CEN EN 14591-2:2007
Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban – Védelmi rendszerek –

2. rész: Passzív víz teknős porgátak

–

CEN EN 14591-4:2007
Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban – Védelmi rendszerek –

4. rész: Vágatelőfejtők önműködő oltóberendezései

–

CEN EN 14756:2006
Az éghető gázok és gőzök oxigén-határkoncentrációjának (OHK) meghatározása

–

CEN EN 14797:2006
Robbanásvédelmi szellőztetőeszközök

–

CEN EN 14973:2006/AC:2007
Szállítószalag-hevederek föld alatti létesítményekhez – Villamos és lángállósági biztonsági
követelmények – Corrigendum

–

CEN EN 14983:2007
Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban – Berendezés és védelmi
rendszerek sújtólég levezetéséhez

–

CEN EN 14986:2007
Potenciálisan robbanóképes környezetekben működő ventillátorok kialakítása

–

CEN EN 14994:2007
Szellőzőnyílásos gázrobbanás-védelmi rendszerek

–

CEN EN 15188:2007
A porlerakódás öngyulladási viselkedésének meghatározása

–

CEN EN 15198:2007
Potenciálisan robbanóképes környezetben való használatra szánt nemvillamos berende-
zések és alkatrészek kockázatelemzési módszere

–

CEN EN 15233:2007
Potenciálisan robbanóképes környezetben alkalmazott védelmi rendszerek üzembiztossá-
gának elemzési módszere

–

(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.cen.eu)
– 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 szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez
másképpen lehet.

3. megjegyzés Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, ameny-
nyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány (3. oszlop)
ennek értelmében 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.

– A korábbi listát az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006 december 15-i C 306. számában közzétették.

Az összehangolt szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds
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