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ESO:n viitenu
mero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

CEN

EN 15947-1:2010
Pyrotekniset esineet. Ilotulitteet, Luokat 1, 2 ja 3. Osa 1: Terminologia

CEN

EN 15947-2:2010
Pyrotekniset esineet. Ilotulitteet, Luokat 1, 2 ja 3. Osa 2: Ilotuliteluokat ja
-tyypit

CEN

EN 15947-3:2010
Pyrotekniset esineet. Ilotulitteet, Luokat 1, 2 ja 3. Osa 3: Merkinnän mi
nimivaatimukset

Korvattavan standardin vii
tenumero

Päivä, jona korvattavan stan
dardin noudattamisesta joh
tuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa
Huomautus 1

Huomautus: Kunnes kyseistä standardia on tarkasteltu uudelleen ja se on julkaistu uudelleen, jäsenvaltioiden on katsottava standardin EN 15947
mukaisten ilotulitepatojen ja -yhdistelmien täyttävän Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/23/EY liitteessä I vahvistetut olennaiset
turvallisuusvaatimukset ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on ennen markkinoille saattamista selkeästi merkitty jäljempänä esitetyllä tavalla. Tasaiselle
maalle asetettavat ilotulitepadat ja -yhdistelmät: ”Aseta ilotulitepata tasaiselle maalle” tai ”Aseta ilotuliteyhdistelmä tasaiselle maalle”. Pehmeään maahan
tai materiaaliin työnnettävät ilotulitepadat ja -yhdistelmät: ”Työnnä ilotulitepata pystyyn pehmeään maahan tai muuhun syttymättömään materiaaliin,
esim. hiekkaan” tai ”Työnnä ilotuliteyhdistelmä pystyyn pehmeään maahan tai muuhun syttymättömään materiaaliin, esim. hiekkaan”. Tukikeppiin
kiinnitettävät ilotulitepadat ja -yhdistelmät: ”Kiinnitä ilotulitepata tiukasti ja pystyyn vankkaan tukikeppiin”, ”Varmista, että ilotulitepadan yläreuna jää
tukikepin yläpuolelle” tai ”Kiinnitä ilotuliteyhdistelmä tiukasti ja pystyyn vankkaan tukikeppiin”, ”Varmista, että ilotuliteyhdistelmän yläreuna jää
tukikepin yläpuolelle”. Menetelmä ja välineet, joilla ilotulitepata tai -yhdistelmä kiinnitetään tukikeppiin, on kuvattava mukana olevissa käyttöohjeissa
riittävän yksityiskohtaisesti ja käyttäen sellaista sanastoa, jota asiaa tuntemattomat käyttäjät pystyvät helposti ymmärtämään. Muut ilotulitepadat ja
-yhdistelmät: (ilmoitetaan muut turvatoimet, jos tuotteet eivät ole tarkoitettuja ja sovellu asetettaviksi tasaiselle maalle tai työnnettäviksi pehmeään
maahan tai materiaaliin tai kiinnitettäviksi tukikeppiin).
CEN

EN 15947-4:2010
Pyrotekniset esineet. Ilotulitteet, Luokat 1, 2 ja 3. Osa 4: Testimenetelmät

Huomautus: Kunnes kyseistä standardia on tarkasteltu uudelleen ja se on julkaistu uudelleen, jäsenvaltioiden on katsottava standardin EN 15947
mukaisten ilotulitepatojen ja -yhdistelmien täyttävän Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/23/EY liitteessä I vahvistetut olennaiset
turvallisuusvaatimukset ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on ennen markkinoille saattamista selkeästi merkitty jäljempänä esitetyllä tavalla. Tasaiselle
maalle asetettavat ilotulitepadat ja -yhdistelmät: ”Aseta ilotulitepata tasaiselle maalle” tai ”Aseta ilotuliteyhdistelmä tasaiselle maalle”. Pehmeään maahan
tai materiaaliin työnnettävät ilotulitepadat ja -yhdistelmät: ”Työnnä ilotulitepata pystyyn pehmeään maahan tai muuhun syttymättömään materiaaliin,
esim. hiekkaan” tai ”Työnnä ilotuliteyhdistelmä pystyyn pehmeään maahan tai muuhun syttymättömään materiaaliin, esim. hiekkaan”. Tukikeppiin
kiinnitettävät ilotulitepadat ja -yhdistelmät: ”Kiinnitä ilotulitepata tiukasti ja pystyyn vankkaan tukikeppiin”, ”Varmista, että ilotulitepadan yläreuna jää
tukikepin yläpuolelle” tai ”Kiinnitä ilotuliteyhdistelmä tiukasti ja pystyyn vankkaan tukikeppiin”, ”Varmista, että ilotuliteyhdistelmän yläreuna jää
tukikepin yläpuolelle”. Menetelmä ja välineet, joilla ilotulitepata tai -yhdistelmä kiinnitetään tukikeppiin, on kuvattava mukana olevissa käyttöohjeissa
riittävän yksityiskohtaisesti ja käyttäen sellaista sanastoa, jota asiaa tuntemattomat käyttäjät pystyvät helposti ymmärtämään. Muut ilotulitepadat ja
-yhdistelmät: (ilmoitetaan muut turvatoimet, jos tuotteet eivät ole tarkoitettuja ja sovellu asetettaviksi tasaiselle maalle tai työnnettäviksi pehmeään
maahan tai materiaaliin tai kiinnitettäviksi tukikeppiin).
CEN

EN 15947-5:2010
Pyrotekniset esineet. Ilotulitteet, Luokat 1, 2 ja 3. Osa 5: Rakenne- ja
suorituskykyvaatimukset

Huomautus: Kunnes kyseistä standardia on tarkasteltu uudelleen ja se on julkaistu uudelleen, jäsenvaltioiden on katsottava standardin EN 15947
mukaisten ilotulitepatojen ja -yhdistelmien täyttävän Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/23/EY liitteessä I vahvistetut olennaiset
turvallisuusvaatimukset ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on ennen markkinoille saattamista selkeästi merkitty jäljempänä esitetyllä tavalla. Tasaiselle
maalle asetettavat ilotulitepadat ja -yhdistelmät: ”Aseta ilotulitepata tasaiselle maalle” tai ”Aseta ilotuliteyhdistelmä tasaiselle maalle”. Pehmeään maahan
tai materiaaliin työnnettävät ilotulitepadat ja -yhdistelmät: ”Työnnä ilotulitepata pystyyn pehmeään maahan tai muuhun syttymättömään materiaaliin,
esim. hiekkaan” tai ”Työnnä ilotuliteyhdistelmä pystyyn pehmeään maahan tai muuhun syttymättömään materiaaliin, esim. hiekkaan”. Tukikeppiin
kiinnitettävät ilotulitepadat ja -yhdistelmät: ”Kiinnitä ilotulitepata tiukasti ja pystyyn vankkaan tukikeppiin”, ”Varmista, että ilotulitepadan yläreuna jää
tukikepin yläpuolelle” tai ”Kiinnitä ilotuliteyhdistelmä tiukasti ja pystyyn vankkaan tukikeppiin”, ”Varmista, että ilotuliteyhdistelmänyläreuna
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ESO:n viitenu
mero (1)
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Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)
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Korvattavan standardin vii
tenumero

Päivä, jona korvattavan stan
dardin noudattamisesta joh
tuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa
Huomautus 1

jää tukikepin yläpuolelle”. Menetelmä ja välineet, joilla ilotulitepata tai -yhdistelmä kiinnitetään tukikeppiin, on kuvattava mukana olevissa käyttö
ohjeissa riittävän yksityiskohtaisesti ja käyttäen sellaista sanastoa, jota asiaa tuntemattomat käyttäjät pystyvät helposti ymmärtämään. Muut ilotulite
padat ja -yhdistelmät: (ilmoitetaan muut turvatoimet, jos tuotteet eivät ole tarkoitettuja ja sovellu asetettaviksi tasaiselle maalle tai työnnettäviksi
pehmeään maahan tai materiaaliin tai kiinnitettäviksi tukikeppiin).
(1) ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, P. +32 25500811; F. +32 25500819 (http://www.cen.eu),
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, P. +32 25196871; F. +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, P. +33 492944200; F. +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

Huomautus 1:

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus
lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä.
Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että
joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 2.1: Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa.
Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa stan
dardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.
Huomautus 2.2: Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus
siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia nou
datetaan, lakkaa mainittuna päivänä.
Huomautus 2.3: Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Oletta
mus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden osalta, jotka kuuluvat
uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus direktiivin olennaisten vaatimusten noudat
tamisesta jatkuu niiden tuotteiden osalta, jotka kuuluvat (osittain) korvattavan standardin
soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan.
Huomautus 3:

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdol
liset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi (sarake 3)
käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta
muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direk
tiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointi
laitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, sellaisena
kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY, liitteenä.
— Eurooppalaiset standardointielimet vahvistavat yhdenmukaistettuja standardeja englanninkielisinä (CEN ja
Cenelec julkaisevat myös ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät yhdenmukais
tettujen standardien nimet myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille.
Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen nimien oikeellisuudesta.
— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saa
tavana kaikilla yhteisökielillä.
— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio
huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.
— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

