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22.12.2010 г.

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2009/142/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно газовите уреди (кодифицирана версия)
(текст от значение за ЕИП)

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)
(2010/C 349/05)

ЕОС (1)

CEN

Заглавие и номер на хармонизирания стандарт
(и референтен документ)

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на
презумпцията за съответствие
на заменения стандарт
Забележка 1

EN 26:1997
Нагреватели газови бързонагряващи с атмосферна горелка за затопляне на вода за
санитарни нужди
EN 26:1997/A1:2000

Забележка 3

Просрочена дата
(18.7.2001 г.)

EN 26:1997/A2:2004

Забележка 3

Просрочена дата
(18.11.2009 г.)

EN 26:1997/A3:2006

Забележка 3

Просрочена дата
(30.6.2007 г.)

EN 30-1-1:2008
Забележка 2.1

31.1.2011 г.

EN 30-1-3:2003
Забележка 2.1

Просрочена дата
(30.6.2007 г.)

Забележка 3

Просрочена дата
(30.6.2007 г.)

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

Забележка 3

Просрочена дата
(10.12.2004 г.)

EN 30-2-1:1998/A2:2005

Забележка 3

Просрочена дата
(11.11.2005 г.)

EN 88:1991
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.5.2008 г.)

EN 26:1997/AC:1998
CEN

EN 30-1-1:2008+A1:2010
Битови газови уреди за готвене. Част 1—1: Безопасност. Общи изисквания

CEN

EN 30-1-2:1999
Битови газови уреди за готвене. Част 1—2: Безопасност. Уреди с фурни и/или
грилове с принудителна конвекция

CEN

EN 30-1-3:2003+A1:2006
Битови газови уреди за готвене. Част 1—3: Безопасност. Уреди със стъклоке
рамични плотове

CEN

EN 30-1-4:2002
Битови газови уреди за готвене. Част 1—4: Безопасност. Уреди с една или повече
горелки с автоматична система за управление на горелката
EN 30-1-4:2002/A1:2006

CEN

EN 30-2-1:1998
Битови газови уреди за готвене. Част 2—1: Рационално използване на енергията.
Общи положения

EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004
CEN

EN 30-2-2:1999
Битови газови уреди за готвене. Част 2—2: Рационално използване на енергията.
Уреди с фурни и/или грилове с принудителна конвекция

CEN

EN 88-1:2007
Регулатори на налягане и съответните предпазни устройства за газови уреди.
Част 1: Регулатори на налягане за входящо налягане до 500 mbar включително

22.12.2010 г.

ЕОС

(1 )

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Заглавие и номер на хармонизирания стандарт
(и референтен документ)

CEN

EN 88-2:2007
Регулатори за налягане и свързаните устройства за безопасност за газови уреди.
Част 2: Регулатори за налягане за входящо налягане над 500 mbar и до 5 bar
включително

CEN

EN 89:1999
Битови газови нагревателни уреди за затопляне и съхранение на топла вода

C 349/7

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на
презумпцията за съответствие
на заменения стандарт
Забележка 1

EN 89:1999/A1:1999

Забележка 3

Просрочена дата
(17.10.2000 г.)

EN 89:1999/A2:2000

Забележка 3

Просрочена дата
(18.7.2001 г.)

EN 89:1999/A3:2006

Забележка 3

Просрочена дата
(30.6.2007 г.)

EN 89:1999/A4:2006

Забележка 3

Просрочена дата
(30.6.2007 г.)

CEN

EN 125:2010
Устройства за контрол на пламъка на газови уреди. Термоелектрически
устройства за контрол на пламъка

EN 125:1991
Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 126:2004
Многофункционални устройства за управление на газови уреди

EN 126:1995
Забележка 2.1

Просрочена дата
(10.12.2004 г.)

CEN

EN 161:2007
Автоматични предпазно-отсекателни клапани за газови горелки и съоръжения

EN 161:2001
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.7.2007 г.)

CEN

EN 203-1:2005+A1:2008
Уреди газови за затопляне на храна. Част 1: Общи правила за безопасност

EN 203-1:2005
Забележка 2.1

Просрочена дата
(18.11.2009 г.)

CEN

EN 203-2-1:2005
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2—1: Специфични изисквания.
Открити горелки и wok горелки

EN 203-2:1995
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.12.2008 г.)

CEN

EN 203-2-2:2006
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2—2: Специфични изисквания. Фурни

EN 203-2:1995
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.12.2008 г.)

CEN

EN 203-2-3:2005
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2—3: Специфични изисквания. Тави за
варене

EN 203-2:1995
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.12.2008 г.)

CEN

EN 203-2-4:2005
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2—4: Специфични изисквания. Съдове
за пържене

EN 203-2:1995
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.12.2008 г.)

CEN

EN 203-2-6:2005
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2—6: Специални изисквания. Нагре
ватели за гореща вода за напитки

EN 203-2:1995
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.12.2008 г.)

CEN

EN 203-2-7:2007
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2—7: Специфични изисквания.
Преносими фурни и скари

EN 203-2:1995
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.12.2008 г.)

CEN

EN 203-2-8:2005
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2—8: Специални изисквания. Тигани
за печене и плочи за печене на паеля

EN 203-2:1995
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.12.2008 г.)
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на заменения стандарт
Забележка 1

CEN

EN 203-2-9:2005
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2—9: Специални изисквания. Плочи за
нагряване, плочи за затопляне и тигани за печене

EN 203-2:1995
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.12.2008 г.)

CEN

EN 203-2-10:2007
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2—10: Специфични изисквания.
Грилове на въглища

EN 203-2:1995
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.12.2008 г.)

CEN

EN 203-2-11:2006
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2—11: Специфични изисквания.
Плотове за печене/варене на тестени изделия

EN 203-2:1995
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.12.2008 г.)

CEN

EN 203-3:2009
Уреди газови за затопляне на храна. Част 3: Материали и части в контакт с
храната и други санитарни аспекти

CEN

EN 257:2010
Механични терморегулатори за газови уреди

EN 257:1992
Забележка 2.1

31.12.2010 г.

CEN

EN 297:1994
Котли газови за централно отопление. Котли тип B11 и B11BS с атмосферни
горелки, с номинална топлинна мощност не по-голяма от 70 kW
EN 297:1994/A2:1996

Забележка 3

Просрочена дата
(29.10.2002 г.)

EN 297:1994/A3:1996

Забележка 3

Просрочена дата
(24.2.1998 г.)

EN 297:1994/A5:1998

Забележка 3

Просрочена дата
(31.12.1998 г.)

EN 297:1994/A6:2003

Забележка 3

Просрочена дата
(23.12.2003 г.)

EN 297:1994/A4:2004

Забележка 3

Просрочена дата
(11.6.2005 г.)

EN 298:1993
Забележка 2.1

Просрочена дата
(30.9.2006 г.)

Забележка 3

Просрочена дата
(11.6.2005 г.)

EN 297:1994/A2:1996/AC:2006
CEN

EN 298:2003
Системи за автоматичен контрол на горенето за газови горелки и газови уреди,
със или без вентилатор

CEN

EN 303-3:1998
Котли отоплителни. Част 3: Газови котли за централно отопление. Монтажна
група състояща се от корпуса на котела и горелката с принудителна циркулация
EN 303-3:1998/A2:2004

EN 303-3:1998/AC:2006
CEN

EN 303-7:2006
Отоплителни котли. Част 7: Газови котли за централно отопление снабдени с
горелки с принудително впръскване с номинално топлинно натоварване не поголямо от 1 000 kW

CEN

EN 377:1993
Смазки, предназначени за газови уреди и устройства за контрол, с изключение
на тези, които се използват в производствени процеси
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EN 377:1993/A1:1996

C 349/9

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на
презумпцията за съответствие
на заменения стандарт
Забележка 1

Забележка 3

Просрочена дата
(11.6.2005 г.)

EN 416-1:1999
Забележка 2.1

Просрочена дата
(18.11.2009 г.)

EN 419-1:1999
Забележка 2.1

Просрочена дата
(18.11.2009 г.)

CEN

EN 416-1:2009
Окачени тръбни лъчисти газови нагреватели с единична горелка за недома
кински цели. Част 1: Безопасност

CEN

EN 416-2:2006
Недомакински окачени тръбни лъчисти газови нагреватели с единична горелка.
Част 2: Рационално използване на енергията

CEN

EN 419-1:2009
Недомакински окачени светещи лъчисти газови нагреватели. Част 1: Безопасност

CEN

EN 419-2:2006
Недомакински окачени светещи лъчисти газови нагреватели. Част 2: Рационално
използване на енергията

CEN

EN 437:2003+A1:2009
Газове за изпитване. Налягания за изпитване. Категории уреди

EN 437:2003
Забележка 2.1

Просрочена дата
(18.11.2009 г.)

CEN

EN 449:2002+A1:2007
Изисквания за отоплителни уреди работещи с втечнен въглеводороден газ. Отоп
лителни уреди без комин за бита (включително уреди с дифузионно каталитично
горене)

EN 449:2002
Забележка 2.1

Просрочена дата
(23.12.2008 г.)

CEN

EN 461:1999
Изисквания за уреди за втечнен въглеводороден газ. Недомакински нагреватели
без комин с топлинна мощност не превишаваща 10 kW.
Забележка 3

Просрочена дата
(10.12.2004 г.)

Забележка 3

Просрочена дата
(31.1.2002 г.)

EN 461:1999/A1:2004

CEN

EN 483:1999
Котли газови за централно отопление. Котли тип С с номинална топлинна
мощност не по-голяма от 70 kW
EN 483:1999/A2:2001

EN 483:1999/A2:2001/AC:2006
CEN

EN 484:1997
Изисквания за газови уреди, предназначени за втечнен въглеводороден газ. Само
стоятелни котлони, включително и такива с грил за работа на открито

CEN

EN 497:1997
Изисквания за газови уреди, предназначени за втечнен въглеводороден газ.
Многофункционални горелки за нагряване за работа на открито

CEN

EN 498:1997
Изисквания за газови уреди, предназначени за втечнен въглеводороден газ. Уреди
за печене (барбекюта) за работа на открито
EN 498:1997/AC:2000

CEN

EN 509:1999
Уреди газови с декоративен ефект от горенето
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на заменения стандарт
Забележка 1

EN 509:1999/A1:2003

Забележка 3

Просрочена дата
(31.12.2003 г.)

EN 509:1999/A2:2004

Забележка 3

Просрочена дата
(30.6.2005 г.)

CEN

EN 521:2006
Изисквания за уреди предназначени за втечнен въглеводороден газ. Портативни
уреди под налягане за втечнен въглеводороден газ в газова фаза

EN 521:1998
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.8.2006 г.)

CEN

EN 525:2009
Уреди отоплителни газови промишлени с принудителна конвекция за директно
отопление на въздуха с номинална топлинна мощност не по-голяма от 300 kW

EN 525:1997
Забележка 2.1

Просрочена дата
(30.11.2009 г.)

CEN

EN 549:1994
Материали от каучук за уплътнения и мембрани за газови уреди и газови
съоръжения

EN 291:1992
EN 279:1991
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.12.1995 г.)

CEN

EN 613:2000
Самостоятелни конвекционни нагреватели с горими газове
Забележка 3

Просрочена дата
(23.12.2003 г.)

EN 621:1998
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.5.2010 г.)

Забележка 3

Просрочена дата
(5.6.2009 г.)

Забележка 3

Просрочена дата
(18.11.2009 г.)

EN 676:2003
Забележка 2.1

Просрочена дата
(30.6.2010 г.)

EN 613:2000/A1:2003
CEN

EN 621:2009
Уреди отоплителни газови промишлени с принудителна конвекция за отопление
на въздуха в обществени сгради с номинална топлинна мощност не по-голяма от
300 kW, без вентилатор за пренасяне на въздуха за горене и/или продуктите от
изгаряне

CEN

EN 624:2000
Изисквания за уреди работещи с LPG. Нагревателни съоръжения с LPG, с
изолиран горивен кръг, за инсталиране в превозни средства и плавателни съдове
EN 624:2000/A2:2007

CEN

EN 625:1995
Котли газови за централно отопление. Специфични изисквания за работата на
комбинирани битови котли за топла вода с номинална топлинна мощност не поголяма от 70 kW

CEN

EN 656:1999
Котли газови за централно отопление. Котли тип В с номинална топлинна
мощност по-голяма от 70 kW, но не по-голяма от 300 kW
EN 656:1999/A1:2006

CEN

EN 676:2003+A2:2008
Автоматични газови горелки с принудителна циркулация
EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

CEN

EN 677:1998
Котли газови за централно отопление. Специфични изисквания към кондензни
котли с номинална топлинна мощност не по-голяма от 70 kW

CEN

EN 732:1998
Изисквания към уреди, предназначени за втечнен въглеводороден газ. Абсорбционни хладилници

CEN

EN 751-1:1996
Материали за уплътнение на метални резбови съединения в контакт с газове от
1-ви, 2-ри и 3-ти клас и с топла вода. Част 1: Анаеробни смеси за уплътнение
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CEN

EN 751-2:1996
Материали за уплътнение на метални резбови съединения в контакт с газове от
1-ви, 2-ри и 3-ти клас и с топла вода. Част 2: Невтвърдяващи се смеси за
уплътнение

CEN

EN 751-3:1996
Материали за уплътнение на метални резбови съединения в контакт с газове от
1-ви, 2-ри и 3-ти клас и с топла вода. Част 3: Порьозни ленти от PTFE

C 349/11

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на
презумпцията за съответствие
на заменения стандарт
Забележка 1

EN 751-3:1996/AC:1997
CEN

EN 777-1:2009
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за недомакински цели с
няколко горелки. Част 1: Система D. Безопасност

EN 777-1:1999
Забележка 2.1

Просрочена дата
(18.11.2009)

CEN

EN 777-2:2009
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за недомакински цели с
няколко горелки. Част 2: Система E. Безопасност

EN 777-2:1999
Забележка 2.1

Просрочена дата
(18.11.2009 г.)

CEN

EN 777-3:2009
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за недомакински цели с
няколко горелки. Част 3: Система F. Безопасност

EN 777-3:1999
Забележка 2.1

Просрочена дата
(18.11.2009 г.)

CEN

EN 777-4:2009
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за недомакински цели с
няколко горелки. Част 4: Система Н. Безопасност

EN 777-4:1999
Забележка 2.1

Просрочена дата
(18.11.2009 г.)

CEN

EN 778:2009
Уреди отоплителни газови битови с принудителна конвекция за отопление на
въздуха с номинална топлинна мощност не по-голяма от 70 kW, без вентилатор
за пренасяне на въздуха за горене и/или продуктите от изгаряне

EN 778:1998
Забележка 2.1

Просрочена дата
(6.5.2010 г.)

CEN

EN 1020:2009
Уреди отоплителни газови с принудителна конвекция за отопление на въздуха в
обществени сгради с номинална топлинна мощност не по-голяма от 300 kW,
включващи вентилатор за пренасяне на въздуха за горене или продуктите от
изгаряне

EN 1020:1997
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.5.2010 г.)

CEN

EN 1106:2010
Ръчно задвижвани кранове за газови уреди

EN 1106:2001
Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 1196:1998
Уреди отоплителни газови битови и промишлени за отопление на въздух. Допъл
нителни изисквания към кондензиралия въздух в отоплителните уреди

CEN

EN 1266:2002
Конвекторни отоплители предназначени за горим газ с вграден вентилатор, който
спомага за пренасяне на въздуха за горене и/или горими газове
Забележка 3

Просрочена дата
(28.2.2006 г.)

EN 1319:1998
Забележка 2.1

Просрочена дата
(30.6.2010 г.)

EN 1266:2002/A1:2005

CEN

EN 1319:2009
Нагреватели газови битови за отопляване на помещения с вентилатор, който
снабдява с въздух горенето, с номинална топлинна мощност, не по-голяма от
70 kW

CEN

EN 1458-1:1999
Домашни сушилни с пряко подаване на горим газ от видове B22D и B23D с
номинално топлинно натоварване не по-голямо от 6 kW. Част 1: Безопасност.
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CEN

EN 1458-2:1999
Домашни сушилни с пряко подаване на горим газ от видове B22D и B23D с
номинално топлинно натоварване не по-голямо от 6 kW. Част 2: Рационално
използване на енергията.

CEN

EN 1596:1998
Изисквания за уреди с втечнен въглеводороден газ. Преносими и стационарни
промишлени нагреватили с принудителна конвекция на въздуха и директно
запалване
EN 1596:1998/A1:2004

CEN

EN 1643:2000
Системи за проверка на вентил за автоматични отсекателни вентили за газови
горелки и газови уреди

CEN

EN 1854:2010
Устройства за контрол на налягането за газови горелки и газови уреди

CEN

EN 12067-1:1998
Устройство за управление разпределението на газ/въздух в газови горелки и
газови уреди. Част 1: Пневматичен тип
EN 12067-1:1998/A1:2003

CEN

EN 12067-2:2004
Утройства за управление на отношението газ/въздух за газови горелки и газови
уреди. Част 2: Електронен тип

CEN

EN 12078:1998
Нулеви регулатори за налягане за газови горелки и газови уреди

CEN

EN 12244-1:1998
Перални на директно горим газ с номинална топлинна мощност не по-голяма от
20 kW. Част 1: Безопасност

CEN

EN 12244-2:1998
Перални на директно горим газ с номинална топлинна мощност не по-голяма от
20 kW. Част 2: Рационално използване на енергията

CEN

EN 12309-1:1999
Газови абсорбционни и адсорбционни климатизатори и/или термопомпи, с
номинално топлинно натоварване не по-голямо от 70 kW. Част 1: Безопасност

CEN

EN 12309-2:2000
Газови абсорбционни и адсорбционни климатизатори и/или термопомпи, с
номинално топлинно натоварване не по-голямо от 70 kW. Част 2: Рационално
използване на енергията

CEN

EN 12669:2000
Директни газови вентилатори за топъл въздух използвани за оранжерии и за
допълнително отопление за нежилищни помещения

CEN

EN 12752-1:1999
Газови барабанни сушилни тип В с номинално топлинно натоварване не поголямо от 20 kW. Част 1: Безопасност

CEN

EN 12752-2:1999
Газови барабанни сушилни тип В с номинално топлинно натоварване не поголямо от 20 kW. Част 2: Рационално използване на енергията

22.12.2010 г.

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на
презумпцията за съответствие
на заменения стандарт
Забележка 1

Забележка 3

Просрочена дата
(10.12.2004 г.)

EN 1854:2006
Забележка 2.1

31.5.2012 г.

Забележка 3

Просрочена дата
(23.12.2003 г.)

22.12.2010 г.
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C 349/13

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на
презумпцията за съответствие
на заменения стандарт
Забележка 1

EN 12864:2001
Нерегулируеми регулатори за ниско налягане, които имат максимално изходящо
налягане по-малко от или равно на 200 mbar, които са с капацитет по малък от
или равен на 4 kg/h и свързаните с тях устройства за безопасност за бутан,
пропан или тяхните смеси
EN 12864:2001/A1:2003

Забележка 3

Просрочена дата
(10.12.2004 г.)

EN 12864:2001/A2:2005

Забележка 3

Просрочена дата
(28.2.2006 г.)

EN 12864:2001/A3:2009

Забележка 3

Просрочена дата
(28.2.2010 г.)

CEN

EN 13278:2003
Газови отоплителни уреди с открита горивна камера

CEN

EN 13611:2007
Устройства за безопасност и контрол на газови горелки и газови уреди. Общи
изисквания

EN 13611:2000
Забележка 2.1

Просрочена дата
(31.5.2008 г.)

CEN

EN 13785:2005+A1:2008
Регулатори, които са с капацитет до 100 kg/h включително, които имат
максимално номинално изходящо налягане до 4 bar включително, различни
от тези, които отговарят на EN 12864 и свързаните с тях устройства за
безопасност за бутан, пропан или тяхните смеси

EN 13785:2005
Забележка 2.1

Просрочена дата
(5.6.2009 г.)

CEN

EN 13786:2004+A1:2008
Автоматично превключващи вентили, които имат максимално изходящо
налягане до 4 bar включително с капацитет до 100 kg/h включително и свър
заните с тях устройства за безопасност за бутан, пропан или тяхните смеси

EN 13786:2004
Забележка 2.1

Просрочена дата
(5.6.2009 г.)

CEN

EN 13836:2006
Котли газови за централно отопление. Котли тип В с номинална топлинна
мощност по-голяма от 300 kW, но не по-голяма от 1 000 kW

CEN

EN 14438:2006
Вградени газови уреди за затопляне на повече от едно помещение

CEN

EN 14543:2005+A1:2007
Изисквания за уреди работещи с втечнен въглеводороден газ. Отоплителни уреди
с чадърообразен купол за тераси. Лъчисти нагреватели без вентилационна тръба,
предназначени за работа на открито или в напълно проветрено пространство

EN 14543:2005
Забележка 2.1

Просрочена дата
(24.5.2008 г.)

CEN

EN 14829:2007
Самостоятелни газови отоплители без комин с номинална топлинна мощност не
по-голяма от 6 kW

CEN

EN 15033:2006
Изолирана камера за нагревателни уреди за затопляне и съхранение на топла
вода за санитарни нужди използвани в пътни превозни средства и плавателни
съдове, използващи LPG
EN 15033:2006/AC:2008

(1)

ЕOC: Европейска организация по стандартизация:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Тел. +32 25500811; Факc +32 25500819 (http://www.cen.eu),
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Тел. +32 25196871; Факc +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Тел. +33 492944200; Факc +33 493654716 (http://www.etsi.eu).
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По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на
отменяне („dow“), определена от Европейската организация по стандартизация; Обръща се
внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не
съвпадат.

Забележка 2.1: Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На
посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с
основните изисквания на директивата.
Забележка 2.2: Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата
спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните
изисквания на директивата.
Забележка 2.3: Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата
спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с
основните изисквания на директивата за онези продукти, които попадат в приложното
поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните изисквания
на директивата за онези продукти, които все още попадат в приложното поле на (частично)
заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.
Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите
предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт
(колона 3) се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива,
но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за
съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

БЕЛЕЖКА:

— Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации по
стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е приложен към
Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 98/48/ЕО.
— Европейските организации по стандартизация приемат хармонизирани стандарти на английски език (CEN
и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните
институти по стандартизация превеждат заглавията на хармонизираните стандарти на всички останали
официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия
не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.
— Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са
достъпни на всички езици на Общността.
— Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.
Комисията гарантира актуализирането на този списък.
— Повече информация относно хармонизирани стандарти може да се намери в Интернет на адрес:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

