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

hivatkozása 

A helyettesített szabvány 
megfelelőségére vonatkozó 

vélelem megszűnésének 
időpontja 

1. megjegyzés 

CEN EN 1501-1:1998 + A2:2009 
Hulladékgyűjtő járművek és hozzájuk tartozó 
beürítő berendezések – Általános és biztonsági 
követelmények – 1. rész: Hátulsó töltésű hulladék
gyűjtő járművek 

Ez az első közzététel 

CEN EN 1501-2:2005 + A1:2009 
Hulladékgyűjtő járművek és hozzájuk tartozó 
beürítő berendezések – Általános és biztonsági 
követelmények – 1. rész: Oldalsó töltésű hulladék
gyűjtő járművek 

Ez az első közzététel 

CEN EN ISO 13849-1:2008 
Gépek biztonsága – Vezérlőrendszerek biztonsággal 
összefüggő szerkezeti részei – 1. rész: A kialakítás 
általános elvei (ISO 13849-1:2006) 

2009.9.8. EN ISO 13849-1:2006 
EN 954-1:1996 

2011.12.31. (*) 

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 

(*) Az eredetileg a 2009. december 28-ra tervezett helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja két évvel elhalasztásra került. 
( 1 ) ESzSz: 

— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu) 
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu) 
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel. +33 492944200; fax +33 49654716 (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. 

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 irányelvvel 
módosított 98/34/EC európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletét képezi. 

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

Az összehangolt szabványokról további információk az interneten: 

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