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időpontja 
1. Megjegyzés 

CENELEC EN 50304:2009 
Villamos tűzhelyek, rezsók, sütők és grillek háztartási 
használatra. A működési jellemzők mérési módszerei 
(IEC 60350:1999 (Módosítva) 
+ A1:2005 (Módosítva) 
+ A2:2008 (Módosítva)) 

EN 50304:2001 
2.1. megjegyzés 

Az időpont lejárt 
(2009.12.1.) 

( 1 ) ESzSz: Európai Szabványügyi Szervezet: 
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu), 
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu), 
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu). 

1. megjegyzés: Az alkalmazás megszűnésének időpontja általában az európai szabványosítási szervezet 
által meghatározott visszavonási időpont („dow”), de ezen szabványok alkalmazóinak 
figyelemmel kell lenniük arra, hogy kivételes esetekben ez más is lehet. 

2.1. megjegyzés: Az új (vagy módosított) szabvány alkalmazási területe ugyanaz, mint a helyettesített 
szabványé. A megadott időponttól kezdve a helyettesített szabvány nem szolgáltat alapot 
az irányelv alapvető követelményeinek való megfelelőség feltételezéséhez. 

3. megjegyzés: Módosítások esetén a hivatkozott szabvány az EN CCCCC:YYYY, ennek korábbi módosí
tásai, ha voltak ilyenek, és az új, megadott módosítás. A helyettesített szabvány (3. oszlop) 
ezért az EN CCCCC:YYYY-ból és annak korábbi módosításaiból áll, ha voltak ilyenek, de 
az új, megadott módosítás nélkül. A megadott időponttól kezdve a helyettesített szabvány 
az irányelvvel összefüggésben tovább nem alkalmazható. 

MEGJEGYZÉS: 

— 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.
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