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ESzSz (1)

Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe
(és referenciadokumentum)

CEN

EN 15947-1:2010
Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. 1., 2. és 3. kategória. 1. rész:
Fogalommeghatározások

CEN

EN 15947-2:2010
Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. 1., 2. és 3. kategória. 2. rész: Tűzi
játéktest-kategóriák és – típusok

CEN

EN 15947-3:2010
Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. 1., 2. és 3. kategória. 3. rész:
Minimális címkézési követelmények

A helyettesített szabvány
hivatkozása

A helyettesített szabvány
megfelelőségére vonatkozó
vélelem megszűnésének
időpontja
1. megjegyzés

Megjegyzés: A szabvány felülvizsgálatáig és újbóli közzétételéig a tagállamok az EN 15947 szabványnak megfelelő telepeket és kombinációkat csak
akkor tekinthetik úgy, hogy azok eleget tesznek a 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében meghatározott alapvető
biztonsági követelményeknek, ha forgalomba hozataluk előtt az alább feltüntetett egyértelmű címkeszöveggel látták el őket. A sík talajra helyezendő
telepek és kombinációk esetében: „Helyezze a telepet sík talajra.” vagy „Helyezze a kombinációt sík talajra.” A puha talajba vagy anyagba helyezendő
telepek és kombinációk esetében: „Helyezze a telepet függőleges helyzetben a puha talajba vagy más nem gyúlékony anyagba, pl. homokba.” vagy
„Helyezze a kombinációt függőleges helyzetben a puha talajba vagy más nem gyúlékony anyagba, pl. homokba.” Az oszlophoz, illetve karóhoz
rögzítendő telepek és kombinációk esetében: „A telepet függőleges helyzetben rögzítse erősen egy szilárd oszlophoz, illetve karóhoz.”, „Biztosítsa, hogy
a telep felső része túlnyúljon a karó vagy az oszlop felső végén.” vagy „A kombinációt függőleges helyzetben rögzítse erősen egy szilárd oszlophoz,
illetve karóhoz.”, „Biztosítsa, hogy a telep felső része túlnyúljon az oszlop vagy a karó felső végén”. A telep vagy kombináció oszlophoz, illetve karóhoz
való rögzítésének módszerét és módjait megfelelő részletességgel és olyan szakkifejezések használata mellett kell leírni, amelyeket a kísérő használati
utasításban a nem hivatásos felhasználók is könnyedén megértenek. Más telepek és kombinációk esetében: (kérjük, adjon meg más biztonsági
utasításokat azon telep vagy kombináció esetében, amelyet nem sík talajon való elhelyezésre szántak, és arra nem is alkalmas, illetve nem puha
talajba vagy anyagba való helyezésre vagy oszlophoz, illetve karóhoz rögzítésre szántak, és arra nem is alkalmas.)
CEN

EN 15947-4:2010
Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. 1., 2. és 3. kategória. 4. rész: Vizs
gálati módszerek

Megjegyzés: A szabvány felülvizsgálatáig és újbóli közzétételéig a tagállamok az EN 15947 szabványnak megfelelő telepeket és kombinációkat csak
akkor tekinthetik úgy, hogy azok eleget tesznek a 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében meghatározott alapvető
biztonsági követelményeknek, ha forgalomba hozataluk előtt az alább feltüntetett egyértelmű címkeszöveggel látták el őket. A sík talajra helyezendő
telepek és kombinációk esetében: „Helyezze a telepet sík talajra.” vagy „Helyezze a kombinációt sík talajra.” A puha talajba vagy anyagba helyezendő
telepek és kombinációk esetében: „Helyezze a telepet függőleges helyzetben a puha talajba vagy más nem gyúlékony anyagba, pl. homokba.” vagy
„Helyezze a kombinációt függőleges helyzetben a puha talajba vagy más nem gyúlékony anyagba, pl. homokba.” Az oszlophoz, illetve karóhoz
rögzítendő telepek és kombinációk esetében: „A telepet függőleges helyzetben rögzítse erősen egy szilárd oszlophoz, illetve karóhoz.”, „Biztosítsa, hogy
a telep felső része túlnyúljon a karó vagy az oszlop felső végén.” vagy „A kombinációt függőleges helyzetben rögzítse erősen egy szilárd oszlophoz,
illetve karóhoz.”, „Biztosítsa, hogy a telep felső része túlnyúljon az oszlop vagy a karó felső végén”. A telep vagy kombináció oszlophoz, illetve karóhoz
való rögzítésének módszerét és módjait megfelelő részletességgel és olyan szakkifejezések használata mellett kell leírni, amelyeket a kísérő használati
utasításban a nem hivatásos felhasználók is könnyedén megértenek. Más telepek és kombinációk esetében: (kérjük, adjon meg más biztonsági
utasításokat azon telep vagy kombináció esetében, amelyet nem sík talajon való elhelyezésre szántak, és arra nem is alkalmas, illetve nem puha
talajba vagy anyagba való helyezésre vagy oszlophoz, illetve karóhoz rögzítésre szántak, és arra nem is alkalmas.)
CEN

EN 15947-5:2010
Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. 1., 2. és 3. kategória. 5. rész:
Konstrukciós és működési követelmények

Megjegyzés: A szabvány felülvizsgálatáig és újbóli közzétételéig a tagállamok az EN 15947 szabványnak megfelelő telepeket és kombinációkat csak
akkor tekinthetik úgy, hogy azok eleget tesznek a 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében meghatározott alapvető
biztonsági követelményeknek, ha forgalomba hozataluk előtt az alább feltüntetett egyértelmű címkeszöveggel látták el őket. A sík talajra helyezendő
telepek és kombinációk esetében: „Helyezze a telepet sík talajra.” vagy „Helyezze a kombinációt sík talajra.” A puha talajba vagy anyagba helyezendő
telepek és kombinációk esetében: „Helyezze a telepet függőleges helyzetben a puha talajba vagy más nem gyúlékony anyagba, pl. homokba.” vagy
„Helyezze a kombinációt függőleges helyzetben a puha talajba vagy más nem gyúlékony anyagba, pl. homokba.” Az oszlophoz, illetve
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ESzSz (1)

2011.10.15.

A helyettesített szabvány
hivatkozása

A helyettesített szabvány
megfelelőségére vonatkozó
vélelem megszűnésének
időpontja
1. megjegyzés

karóhoz rögzítendő telepek és kombinációk esetében: „A telepet függőleges helyzetben rögzítse erősen egy szilárd oszlophoz, illetve karóhoz.”,
„Biztosítsa, hogy a telep felső része túlnyúljon a karó vagy az oszlop felső végén.” vagy „A kombinációt függőleges helyzetben rögzítse erősen egy
szilárd oszlophoz, illetve karóhoz.”, „Biztosítsa, hogy a telep felső része túlnyúljon az oszlop vagy a karó felső végén”. A telep vagy kombináció
oszlophoz, illetve karóhoz való rögzítésének módszerét és módjait megfelelő részletességgel és olyan szakkifejezések használata mellett kell leírni,
amelyeket a kísérő használati utasításban a nem hivatásos felhasználók is könnyedén megértenek. Más telepek és kombinációk esetében: (kérjük, adjon
meg más biztonsági utasításokat azon telep vagy kombináció esetében, amelyet nem sík talajon való elhelyezésre szántak, és arra nem is alkalmas,
illetve nem puha talajba vagy anyagba való helyezésre vagy oszlophoz, illetve karóhoz rögzítésre szántak, és arra nem is alkalmas.)
(1) ESzSz:
— 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:

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.

2.1. megjegyzés: Az új (vagy módosított) szabvány ugyanazzal az alkalmazási körrel bír, mint a helyette
sített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik
az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.
2.2. megjegyzés: Az új szabvány szélesebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A megha
tározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges
követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.
2.3. megjegyzés: Az új szabvány szűkebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatá
rozott időpontban a (részben) helyettesített szabvány esetében a szabvány alkalmazási
körébe eső termékekre megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelő
ségre vonatkozó vélelem, azonban azok a termékek nem érintettek, amelyek nem esnek az
új szabvány alkalmazási körébe.
3. megjegyzés:

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai,
amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány
(3. oszlop) ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosí
tásaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a
helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való
megfelelőségre vonatkozó vélelem.

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/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletét képezi.
— 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.
— A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a
szabványok az összes közösségi nyelven elérhetők.
— Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. A Bizottság
biztosítja ennek a listának a frissítését.
— Az összehangolt szabványokról további információk az interneten:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

