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Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/142/ES
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CEN

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov
(a referenčný dokument)

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu
zhody starej normy
Poznámka 1

EN 26:1997
Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev
úžitkovej (pitnej) vody
EN 26:1997/A1:2000

Poznámka 3

Dátum uplynul
(18.7.2001)

EN 26:1997/A2:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul
(18.11.2009)

EN 26:1997/A3:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul
(30.6.2007)

EN 30-1-1:2008
Poznámka 2.1

31.1.2011

EN 30-1-3:2003
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(30.6.2007)

Poznámka 3

Dátum uplynul
(30.6.2007)

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

Poznámka 3

Dátum uplynul
(10.12.2004)

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

Poznámka 3

Dátum uplynul
(11.11.2005)

EN 88:1991
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.5.2008)

EN 26:1997/AC:1998
CEN

EN 30-1-1:2008+A1:2010
Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1 – 1: Všeobecné
požiadavky na bezpečnosť

CEN

EN 30-1-2:1999
Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1 – 2: Bezpečnosť.
Spotrebiče s rúrami na pečenie a/alebo ražňami s nútenou konvekciou

CEN

EN 30-1-3:2003+A1:2006
Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1 – 3: Bezpečnosť.
Spotrebiče so sklokeramickou varnou doskou

CEN

EN 30-1-4:2002
Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1 – 4: Bezpečnosť.
Spotrebiče s jedným alebo viac horákmi vybavenými automatikou horáka
EN 30-1-4:2002/A1:2006

CEN

EN 30-2-1:1998
Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 2 – 1: Racionálne
využívanie energie. Všeobecne

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

EN 30-2-2:1999
Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 2 – 2: Racionálne
využívanie energie. Spotrebiče s rúrami na pečenie a/alebo ražňami
s nútenou konvekciou

CEN

EN 88-1:2007
Regulátory tlaku plynu a pridružené bezpečnostné zariadenia pre spotrebiče na
plynné palivá. Časť 1: Regulátory tlaku plynu na vstupné tlaky do 500 mbar
vrátane
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Odkaz na starú normu

CEN

EN 88-2:2007
Regulátory tlaku plynu a pridružené bezpečnostné zariadenia pre spotrebiče na
plynné palivá. Časť 2: Regulátory tlaku plynu na vstupné tlaky nad 500 mbar
do 5 bar vrátane

CEN

EN 89:1999
Zásobníkové ohrievače vody na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody
určené pre domácnosť (obsahuje Zmeny A1:1999 a A2:2000)

Dátum ukončenia predpokladu
zhody starej normy
Poznámka 1

EN 89:1999/A1:1999

Poznámka 3

Dátum uplynul
(17.10.2000)

EN 89:1999/A2:2000

Poznámka 3

Dátum uplynul
(18.7.2001)

EN 89:1999/A3:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul
(30.6.2007)

EN 89:1999/A4:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul
(30.6.2007)

EN 125:1991
Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 125:2010
Zariadenia na istenie plameňa
s termoelektrickou poistkou plameňa

CEN

EN 126:2004
Viacfunkčné ovládacie zariadenia pre spotrebiče na plynné palivá

EN 126:1995
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(10.12.2004)

CEN

EN 161:2007
Samočinné uzatváracie ventily horákov na plynné palivá a spotrebičov na
plynné palivá

EN 161:2001
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.7.2007)

CEN

EN 203-1:2005+A1:2008
Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1:
Všeobecné bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)

EN 203-1:2005
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(18.11.2009)

CEN

EN 203-2-1:2005
Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2 – 1:
Osobitné požiadavky na otvorené horáky a horaky wok

EN 203-2:1995
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-2:2006
Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2 – 2:
Osobitné požiadavky. Rúry

EN 203-2:1995
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-3:2005
Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2 – 3:
Osobitné požiadavky na otvorené varné kotle

EN 203-2:1995
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-4:2005
Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2 – 4:
Osobitné požiadavky. Fritézy

EN 203-2:1995
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-6:2005
Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2 – 6:
Osobitné požiadavky na ohrievače vody určenej do nápojov

EN 203-2:1995
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-7:2007
Veľkokuchynské spotrebiče na plynné palivá. Časť 2 – 7: Špecifické požiadavky.
Piecky a grily

EN 203-2:1995
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-8:2005
Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2 – 8:
Osobitné požiadavky. Panvice na vyprážanie a varný systém paella

EN 203-2:1995
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.12.2008)

plynových

spotrebičov.

Zariadenia
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Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu
zhody starej normy
Poznámka 1

CEN

EN 203-2-9:2005
Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2 – 9:
Osobitné požiadavky. Plné platne, ohrievacie platne a grilovacie rošty

EN 203-2:1995
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-10:2007
Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky
Časť 2 – 10: Osobitné požiadavky. Ražne

spoločného

stravovania.

EN 203-2:1995
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-11:2006
Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky
Časť 2 – 11: Osobitné požiadavky. Varič cestovín

spoločného

stravovania.

EN 203-2:1995
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.12.2008)

CEN

EN 203-3:2009
Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 3:
Materiály a časti v kontakte s potravinami a inými sanitárnymi aspektmi

CEN

EN 257:2010
Mechanické termostaty na plynové spotrebiče

EN 257:1992
Poznámka 2.1

31.12.2010

CEN

EN 297:1994
Kotly na plynné palivá pre ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia B11
a B11bs s atmosférickými horákmi a s menovitým príkonom najviac 70 kW
(obsahuje Zmenu A2:1996 a A3:1996)
EN 297:1994/A2:1996

Poznámka 3

Dátum uplynul
(29.10.2002)

EN 297:1994/A3:1996

Poznámka 3

Dátum uplynul
(24.2.1998)

EN 297:1994/A5:1998

Poznámka 3

Dátum uplynul
(31.12.1998)

EN 297:1994/A6:2003

Poznámka 3

Dátum uplynul
(23.12.2003)

EN 297:1994/A4:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul
(11.6.2005)

EN 298:1993
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(30.9.2006)

Poznámka 3

Dátum uplynul
(11.6.2005)

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

EN 298:2003
Automatické riadiace systémy horákov na plynné palivá a spotrebičov na
plynné palivá s ventilátormi alebo bez nich

CEN

EN 303-3:1998
Vykurovacie kotly. Časť 3: Vykurovacie kotly na plynné palivá určené na
ústredné vykurovanie. Sústava kotlového telesa a horáka s ventilátorom
EN 303-3:1998/A2:2004

EN 303-3:1998/AC:2006
CEN

EN 303-7:2006
Vykurovacie kotly. Časť 7: Kotly ústredného vykurovania na plynné palivá
vybavené horákom s ventilátorom s menovitým výkonom najviac 1 000 kW

CEN

EN 377:1993
Mazivá pre spotrebiče na plynné palivá a ich ovládacie zariadenia okrem mazív
na použitie v priemysle
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EN 377:1993/A1:1996
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Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu
zhody starej normy
Poznámka 1

Poznámka 3

Dátum uplynul
(11.6.2005)

EN 416-1:1999
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(18.11.2009)

EN 419-1:1999
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(18.11.2009)

CEN

EN 416-1:2009
Závesné tmavé sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plynné palivá pre
iné ako domáce použitie. Časť 1: Bezpečnosť

CEN

EN 416-2:2006
Závesné sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plynné palivá určené na
použitie v nebytových priestoroch. Časť 2: Úsporné využitie energie

CEN

EN 419-1:2009
Závesné žiarivé sálavé ohrievače na plynné palivá s horákom bez ventilátora na
vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1: Bezpečnosť

CEN

EN 419-2:2006
Závesné žiaričové sálavé ohrievače na plynné palivá určené na použitie
v nebytových priestoroch. Časť 2: Úsporné využitie energie

CEN

EN 437:2003+A1:2009
Skúšobné plyny, skúšobné tlaky, kategórie spotrebičov

EN 437:2003
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(18.11.2009)

CEN

EN 449:2002+A1:2007
Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ohrievače na vykuro
vanie domácností bez pripojenia na dymovod (vrátane ohrievačov s difúznym
katalytickým spaľovaním)

EN 449:2002
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(23.12.2008)

CEN

EN 461:1999
Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ohrievače
vzduchu bez odvodu spalín s tepelným príkonom najviac 10 kW
Poznámka 3

Dátum uplynul
(10.12.2004)

Poznámka 3

Dátum uplynul
(31.1.2002)

EN 461:1999/A1:2004

CEN

EN 483:1999
Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia C s meno
vitým tepelným príkonom najviac 70 kW (obsahuje Zmenu A2:2001)
EN 483:1999/A2:2001

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

EN 484:1997
Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Samostatné
varné jednotky vrátane varných jednotiek s ražňom na vonkajšie používanie

CEN

EN 497:1997
Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Viacfunkčné
varné horáky na vonkajšie používanie

CEN

EN 498:1997
Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ražne na
vonkajšie používanie
EN 498:1997/AC:2000

CEN

EN 509:1999
Dekoračné kozuby na plynné palivá na tepelné pohodlie
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Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu
zhody starej normy
Poznámka 1

EN 509:1999/A1:2003

Poznámka 3

Dátum uplynul
(31.12.2003)

EN 509:1999/A2:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul
(30.6.2005)

CEN

EN 521:2006
Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Prenosné spot
rebiče pracujúce pri tlaku nasýtených pár skvapalnených uhľovodíkových
plynov

EN 521:1998
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.8.2006)

CEN

EN 525:2009
Ohrievače vzduchu na plynné palivá s priamym ohrevom a nútenou konvek
ciou s menovitým tepelným príkonom najviac 300 kW na vykurovanie neby
tových objektov

EN 525:1997
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(30.11.2009)

CEN

EN 549:1994
Gumené materiály na tesnenia a membrány do plynových spotrebičov
a plynových zariadení

EN 291:1992
EN 279:1991
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.12.1995)

CEN

EN 613:2000
Samostatné konvekčné ohrievače na plynné palivá
Poznámka 3

Dátum uplynul
(23.12.2003)

EN 621:1998
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.5.2010)

Poznámka 3

Dátum uplynul
(5.6.2009)

Poznámka 3

Dátum uplynul
(18.11.2009)

EN 676:2003
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(30.6.2010)

EN 613:2000/A1:2003
CEN

EN 621:2009
Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou bez ventilátora na
prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným
príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie prie
storov nebytových objektov

CEN

EN 624:2000
Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Uzavreté vykurovacie
zariadenia na skvapalnené uhľovodíkové plyny na zabudovanie do vozidiel
a lodí
EN 624:2000/A2:2007

CEN

EN 625:1995
Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Osobitné požiadavky na
prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti kombinovanými kotlami
s menovitým príkonom najviac 70 kW

CEN

EN 656:1999
Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia B s meno
vitým tepelným príkonom väčším ako 70 kW a najviac 300 kW
EN 656:1999/A1:2006

CEN

EN 676:2003+A2:2008
Horáky na plynné palivá s ventilátorom a s automatickým ovládaním (Konso
lidovaný text)
EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

CEN

EN 677:1998
Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Osobitné požiadavky na
kondenzačné kotly s menovitým tepelným príkonom najviac 70 kW

CEN

EN 732:1998
Spotrebiče na spaľovanie skvapalnených uhľovodíkových plynov. Absorpčné
chladničky

CEN

EN 751-1:1996
Tesniace materiály na kovové závitové spoje v styku s 1., 2. a 3. triedou plynov
a horúcou vodou. Časť 1: Anaeróbne tesniace materiály
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CEN

EN 751-2:1996
Tesniace materiály na kovové závitové spoje v styku s 1., 2. a 3. triedou plynov
a horúcou vodou. Časť 2: Nevytvrdzujúce tesniace materiály

CEN

EN 751-3:1996
Tesniace materiály na kovové závitové spoje v styku s 1., 2. a 3. triedou plynov
a horúcou vodou. Časť 3: Nesintrované PTFE pásky

C 349/11

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu
zhody starej normy
Poznámka 1

EN 751-3:1996/AC:1997
CEN

EN 777-1:2009
Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vyku
rovanie nebytových priestorov. Časť 1: Systém D, bezpečnosť

EN 777-1:1999
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(18.11.2009)

CEN

EN 777-2:2009
Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vyku
rovanie nebytových priestorov. Časť 2: Systém E, bezpečnosť

EN 777-2:1999
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(18.11.2009)

CEN

EN 777-3:2009
Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vyku
rovanie nebytových priestorov. Časť 3: Systém F, bezpečnosť

EN 777-3:1999
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(18.11.2009)

CEN

EN 777-4:2009
Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vyku
rovanie nebytových priestorov. Časť 4: Systém H, bezpečnosť

EN 777-4:1999
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(18.11.2009)

CEN

EN 778:2009
Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou s prívodom spaľo
vacieho vzduchu alebo s odvodom spalín účinkom prirodzeného ťahu,
s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW,
určené pre domácnosť

EN 778:1998
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(6.5.2010)

CEN

EN 1020:2009
Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou, vybavené ventilá
torom na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým
tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykuro
vanie priestorov nebytových objektov

EN 1020:1997
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.5.2010)

CEN

EN 1106:2010
Ručne ovládané armatúry pre spotrebiče na plynné palivá

EN 1106:2001
Poznámka 2.1

Dátum tohto uverejnenia

CEN

EN 1196:1998
Plynové ohrievače vzduchu na vykurovanie domácností a nebytových objektov.
Doplnkové požiadavky na kondenzačné ohrievače vzduchu

CEN

EN 1266:2002
Samostatné konvekčné ohrievače na plynné palivá vybavené ventilátorom na
prívod spaľovacieho vzduchu a/alebo odvod spalín
Poznámka 3

Dátum uplynul
(28.2.2006)

EN 1319:1998
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(30.6.2010)

EN 1266:2002/A1:2005

CEN

EN 1319:2009
Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou vybavené horákom
s pomocným ventilátorom, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným
z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť

CEN

EN 1458-1:1999
Bubnové sušiče s priamym ohrevom na plynné palivá pre domácnosť,
v zhotovení Bidx(22D) a Bidx(23D) s menovitým tepelným príkonom najviac
do 6 kW. Časť 1: Bezpečnosť
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CEN

EN 1458-2:1999
Bubnové sušiče s priamym ohrevom na plynné palivá pre domácnosť,
v zhotovení Bidx(22D) a Bidx(23D), s menovitým tepelným príkonom do
6 kW. Časť 2: Racionálne využitie energie

CEN

EN 1596:1998
Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Mobilné
a prenosné ohrievače vzduchu nebytových priestorov s nútenou konvekciou
s priamym ohrevom
EN 1596:1998/A1:2004

CEN

EN 1643:2000
Skúšobné systémy na automatické uzatváracie ventily pre plynové horáky
a plynové spotrebiče

CEN

EN 1854:2010
Snímače tlaku plynu pre horáky a pre spotrebiče na plynné palivá

CEN

EN 12067-1:1998
Pomerové regulátory zmesi plynné palivo/vzduch pre horáky a spotrebiče na
plynné palivá. Časť 1: Pneumatické typy
EN 12067-1:1998/A1:2003

CEN

EN 12067-2:2004
Pomerové regulátory zmesi plynné palivo/vzduch pre horáky a spotrebiče na
plynné palivá. Časť 2: Elektronické typy

CEN

EN 12078:1998
Nulové regulátory tlaku plynu pre horáky a spotrebiče na plynné palivá

CEN

EN 12244-1:1998
Práčky s priamym ohrevom na plynné palivá s menovitým tepelným príkonom
najviac 20 kW. Časť 1: Bezpečnosť

CEN

EN 12244-2:1998
Práčky s priamym ohrevom na plynné palivá s menovitým tepelným príkonom
najviac 20 kW. Časť 2: Hospodárne využívanie energie

CEN

EN 12309-1:1999
Absorpčné a adsorpčné klimatizačné zariadenia a/alebo zariadenia s tepelným
čerpadlom na plynné palivá s menovitým príkonom vypočítaným z výhrevnosti
maximálne 70 kW. Časť 1: Bezpečnosť

CEN

EN 12309-2:2000
Absorpčné a adsorpčné klimatizačné zariadenia a/alebo zariadenia s tepelným
čerpadlom so vstavanými zdrojmi tepla na plynné palivo, s menovitým
príkonom do 70 kW. Časť 2: Hospodárne využitie energie

CEN

EN 12669:2000
Ohrievače vzduchu s priamym ohrevom a ventilátorom na plynné palivá na
použitie v skleníkoch a na dodatočný ohrev nebytových priestorov

CEN

EN 12752-1:1999
Bubnové sušiče s priamym ohrevom na plynné palivá pre domácnosť,
v zhotovení B s menovitým tepelným príkonom najviac do 20 kW. Časť 1:
Bezpečnosť

CEN

EN 12752-2:1999
Bubnové sušiče s priamym ohrevom na plynné palivá pre domácnosť,
v zhotovení B, s menovitým tepelným príkonom najviac do 20 kW. Časť 2:
Racionálne využitie energie
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Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu
zhody starej normy
Poznámka 1

Poznámka 3

Dátum uplynul
(10.12.2004)

EN 1854:2006
Poznámka 2.1

31.5.2012

Poznámka 3

Dátum uplynul
(23.12.2003)
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ESO (1)

CEN
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Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov
(a referenčný dokument)

C 349/13

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu
zhody starej normy
Poznámka 1

EN 12864:2001
Nízkotlakové neprestaviteľné regulátory tlaku plynu s maximálnym výstupným
tlakom do 200 mbar vrátane, s prietokom do 4 kg/h vrátane, určené pre bután,
propán alebo ich zmesi s pridruženými zabezpečovacími zariadeniami
EN 12864:2001/A1:2003

Poznámka 3

Dátum uplynul
(10.12.2004)

EN 12864:2001/A2:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul
(28.2.2006)

EN 12864:2001/A3:2009

Poznámka 3

Dátum uplynul
(28.2.2010)

CEN

EN 13278:2003
Samostatné konvekčné ohrievače priestoru na plynné palivá so spaľovacou
komorou otvorenou vpredu

CEN

EN 13611:2007
Bezpečnostné a riadiace prístroje pre horáky na plynné palivá a spotrebiče
plynných palív. Všeobecné požiadavky

EN 13611:2000
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(31.5.2008)

CEN

EN 13785:2005+A1:2008
Regulátory s prietokom najviac 100 kg/h s maximálnym menovitým
výstupným tlakom najviac 4 bar určené na bután, propán alebo ich zmesi
s pridruženými zabezpečovacími zariadeniami, ktoré sú iné ako regulátory
patriace do predmetu normy EN 12864. (Konsolidovaný text)

EN 13785:2005
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(5.6.2009)

CEN

EN 13786:2004+A1:2008
Samočinné prepínacie ventily s maximálnym výstupným tlakom do 4 bar
vrátane a s objemovým prietokom do 100 kg/h vrátane určené na bután,
propán alebo ich zmesi s pridruženými zabezpečovacími zariadeniami (Konso
lidovaný text)

EN 13786:2004
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(5.6.2009)

CEN

EN 13836:2006
Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Kotly zhotovenia B s meno
vitým tepelným príkonom väčším ako 300 kW a najviac 1 000 kW

CEN

EN 14438:2006
Plynové vykurovacie telesá na vykurovanie viac miestností

CEN

EN 14543:2005+A1:2007
Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Záhradné ohrie
vače. Záhradné ohrievače na LPG bez odvodu spalín na vonkajšie používanie

EN 14543:2005
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(24.5.2008)

CEN

EN 14829:2007
Samostatné ohrievače vzduchu na plynné palivá bez odvodu spalín s tepelným
príkonom najviac 6 kW

CEN

EN 15033:2006
Uzavreté akumulačné ohrievače zdravotne nezávadnej vody na LPG pre vozidlá
a člny
EN 15033:2006/AC:2008

(1)

ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:
— 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).

C 349/14

SK

Poznámka 1:

Úradný vestník Európskej únie

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy
stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však
upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1: Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma.
V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými
požiadavkami smernice.
Poznámka 2.2: Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma
poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.
Poznámka 2.3: Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne)
stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre tie
výrobky, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými požia
davkami smernice pre výrobky, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale
nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.
Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej pred
chádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará
norma (stĺpec 3) preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien
a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom
dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami
smernice.

POZNÁMKA:

— Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií
pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe
smernice 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou
98/48/EC.
— Európske organizácie pre normalizáciu prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a CENELEC
uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné úrady pre normalizáciu potom názvy harmonizo
vaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie.
Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie
v úradnom vestníku.
— Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých
jazykoch Spoločenstva.
— Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.
Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.
— Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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