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Mededeling van de Commissie in het kader van Richtlijn 2007/23/EG van het Europees Parlement
en de Raad betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen
(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)
(2011/C 304/04)

ENO (1)

Referentienummer en titel van de norm
(en referentiedocument)

CEN

EN 15947-1:2010
Pyrotechnische artikelen — Vuurwerk, Categorieën 1, 2 en 3 — Deel 1:
Terminologie

CEN

EN 15947-2:2010
Pyrotechnische artikelen — Vuurwerk, Categorieën 1, 2 en 3 — Deel 2:
Categorieën en soorten van vuurwerk

CEN

EN 15947-3:2010
Pyrotechnische artikelen — Vuurwerk, Categorieën 1, 2 en 3 — Deel 3:
Minimale aanduidingseisen

Referentienummer van de
vervangen norm

Datum waarop het vermoeden
van overeenstemming ten
aanzien van de vervangen
norm vervalt
Noot 1

Opmerking: Totdat norm EN 15947 is herzien en opnieuw bekendgemaakt, worden batterijen en combinaties die aan deze norm voldoen, uitsluitend
door de lidstaten geacht in overeenstemming te zijn met de fundamentele veiligheidseisen van bijlage I bij Richtlijn 2007/23/EG van het Europees
Parlement en de Raad, indien, voordat zij in de handel worden gebracht, duidelijk de onderstaande tekst op het etiket is aangebracht. Voor batterijen en
combinaties die op een vlakke ondergrond moeten worden geplaatst: „Plaats batterij op vlakke ondergrond” of „Plaats combinatie op vlakke onder
grond”. Voor batterijen en combinaties die in zachte grond of in zacht materiaal moeten worden geplaatst: „Plaats batterij rechtop in zachte grond of
ander onbrandbaar materiaal, bv. zand” of „Plaats combinatie rechtop in zachte grond of ander onbrandbaar materiaal, bv. zand”. Voor batterijen en
combinaties die aan een paal moeten worden bevestigd: „Bevestig batterij goed en rechtop aan stevige paal”, „Top van batterij mag paal niet raken” of
„Bevestig combinatie goed en rechtop aan stevige paal”, „Top van combinatie mag paal niet raken”. De wijze waarop de batterij of combinatie aan een
paal moet worden bevestigd, en de middelen die hiervoor moeten worden gebruikt, worden in de bijgaande gebruiksaanwijzing voldoende gedetailleerd
en in dusdanige woorden omschreven, dat een niet-professionele gebruiker deze makkelijk kan begrijpen. Voor andere batterijen en combinaties:
(specificeer andere voorzorgsmaatregelen indien niet bedoeld en ongeschikt voor plaatsing op vlakke ondergrond of in zachte grond of ander materiaal,
of bevestiging aan een paal).
CEN

EN 15947-4:2010
Pyrotechnische artikelen — Vuurwerk, Categorieën 1, 2 en 3 — Deel 4:
Beproevingsmethoden

Opmerking: Totdat norm EN 15947 is herzien en opnieuw bekendgemaakt, worden batterijen en combinaties die aan deze norm voldoen, uitsluitend
door de lidstaten geacht in overeenstemming te zijn met de fundamentele veiligheidseisen van bijlage I bij Richtlijn 2007/23/EG van het Europees
Parlement en de Raad, indien, voordat zij in de handel worden gebracht, duidelijk de onderstaande tekst op het etiket is aangebracht. Voor batterijen en
combinaties die op een vlakke ondergrond moeten worden geplaatst: „Plaats batterij op vlakke ondergrond” of „Plaats combinatie op vlakke onder
grond”. Voor batterijen en combinaties die in zachte grond of in zacht materiaal moeten worden geplaatst: „Plaats batterij rechtop in zachte grond of
ander onbrandbaar materiaal, bv. zand” of „Plaats combinatie rechtop in zachte grond of ander onbrandbaar materiaal, bv. zand”. Voor batterijen en
combinaties die aan een paal moeten worden bevestigd: „Bevestig batterij goed en rechtop aan stevige paal”, „Top van batterij mag paal niet raken” of
„Bevestig combinatie goed en rechtop aan stevige paal”, „Top van combinatie mag paal niet raken”. De wijze waarop de batterij of combinatie aan een
paal moet worden bevestigd, en de middelen die hiervoor moeten worden gebruikt, worden in de bijgaande gebruiksaanwijzing voldoende gedetailleerd
en in dusdanige woorden omschreven, dat een niet-professionele gebruiker deze makkelijk kan begrijpen. Voor andere batterijen en combinaties:
(specificeer andere voorzorgsmaatregelen indien niet bedoeld en ongeschikt voor plaatsing op vlakke ondergrond of in zachte grond of ander materiaal,
of bevestiging aan een paal).
CEN

EN 15947-5:2010
Pyrotechnische aritkelen — Vuurwerk, Categorieën 1, 2 en 3 — Deel 5:
Eisen voor aanleg en prestatie

Opmerking: Totdat norm EN 15947 is herzien en opnieuw bekendgemaakt, worden batterijen en combinaties die aan deze norm voldoen, uitsluitend
door de lidstaten geacht in overeenstemming te zijn met de fundamentele veiligheidseisen van bijlage I bij Richtlijn 2007/23/EG van het Europees
Parlement en de Raad, indien, voordat zij in de handel worden gebracht, duidelijk de onderstaande tekst op het etiket is aangebracht. Voor batterijen en
combinaties die op een vlakke ondergrond moeten worden geplaatst: „Plaats batterij op vlakke ondergrond” of „Plaats combinatie op vlakke onder
grond”. Voor batterijen en combinaties die in zachte grond of in zacht materiaal moeten worden geplaatst: „Plaats batterij rechtop in zachte grond of
ander onbrandbaar materiaal, bv. zand” of „Plaats combinatie rechtop in zachte grond of ander onbrandbaar materiaal, bv. zand”. Voor batterijen en
combinaties die aan een paal moeten worden bevestigd: „Bevestig batterij goed en rechtop aan stevige paal”, „Top van batterij mag paal niet raken” of
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aanzien van de vervangen
norm vervalt
Noot 1

„Bevestig combinatie goed en rechtop aan stevige paal”, „Top van combinatie mag paal niet raken”. De wijze waarop de batterij of combinatie aan een
paal moet worden bevestigd, en de middelen die hiervoor moeten worden gebruikt, worden in de bijgaande gebruiksaanwijzing voldoende gedetailleerd
en in dusdanige woorden omschreven, dat een niet-professionele gebruiker deze makkelijk kan begrijpen. Voor andere batterijen en combinaties:
(specificeer andere voorzorgsmaatregelen indien niet bedoeld en ongeschikt voor plaatsing op vlakke ondergrond of in zachte grond of ander materiaal,
of bevestiging aan een paal).
(1) ENO: Europese Normalisatie Organisatie:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussel, BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Brussel, 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).

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de
vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van
intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke
gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1: De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de
aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van
overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.
Noot 2.2: De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen normen. Op de aangegeven
datum vervalt het ten aanzien van de vervangen normen bestaande vermoeden van overeen
stemming met de essentiële eisen van de richtlijn.
Noot 2.3: De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven
datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van
overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor de producten die binnen de
werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essen
tiële eisen van de richtlijn voor producten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk)
vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft
bestaan.
Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de
voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De
vervangen norm (kolom 3) bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigings
bladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum
eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de
vervangen norm.

WAARSCHUWING:

— Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de
Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen waarvan de lijst een
bijlage is bij de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 98/34/EG gewijzigd door Richtlijn
98/48/EG;
— Geharmoniseerde normen worden door de Europese normalisatie-instellingen vastgesteld in het Engels
(CEN en Cenelec publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatieinstellingen de titels van de geharmoniseerde normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie.
De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het
Publicatieblad worden aangeboden;
— De publicatie van de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen
beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap;
— Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De
Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt;
— Meer informatie kunt u vinden op Europa:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

