15.10.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 304/5

Sporočilo Komisije v okviru Direktive 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju
pirotehničnih izdelkov v promet
(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)
(2011/C 304/04)

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda
(in referenčni dokument)

CEN

EN 15947-1:2010
Pirotehnični izdelki – Ognjemet, kategorije 1, 2 in 3 – 1. del: Izrazje

CEN

EN 15947-2:2010
Pirotehnični izdelki – Ognjemet, kategorije 1, 2 in 3 – 2. del: Kategorije in
tipi ognjemetov

CEN

EN 15947-3:2010
Pirotehnični izdelki – Ognjemet, kategorije 1, 2 in 3 – 3. del: Minimalne
zahteve za označevanje

Referenca za nadomeščeni
standard

Datum, ko preneha veljati
domneva o skladnosti nado
meščenega standarda
Opomba 1

Opomba: Dokler se navedeni standard ne revidira in ponovno objavi, države članice štejejo baterije in kombinacije, ki so v skladu s standardom EN
15947, za usklajene z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge I k Direktivi 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta samo, če so bile jasno
označene, preden so bile dane na trg, kot je navedeno v nadaljnjem besedilu: za baterije in kombinacije, ki se postavijo na ravna tla: „Postaviti baterijo
na ravna tla“ ali „Postaviti kombinacijo na ravna tla“. Za baterije in kombinacije, ki se vkopljejo v mehko zemljo ali podlago: „Vstaviti baterijo pokonci
v mehko zemljo ali drug negorljiv material, npr. pesek“ ali „Vstaviti kombinacijo pokonci v mehko zemljo ali drug negorljiv material, npr. pesek“. Za
baterije in kombinacije, ki se pritrdijo na mesto: „Pritrditi baterijo čvrsto in pokončno na trdno mesto“, „Zagotoviti vrhu baterije prosto pot“, „Pritrditi
kombinacijo čvrsto in pokončno na trdno mesto“, „Zagotoviti vrhu kombinacije prosto pot“. Metoda in način pritrditve baterije ali kombinacije na
mesto sta opisana dovolj podrobno in z izrazjem, ki ga lahko nepoklicni uporabniki v priloženih navodilih za uporabo zlahka razumejo. Za druge
baterije in kombinacije: (navesti druge varnostne ukrepe, če niso namenjene temu, da se postavijo na ravna tla, in niso primerne za to, ali da se
vkopljejo v mehko zemljo ali podlago ali pritrdijo na mesto).

CEN

EN 15947-4:2010
Pirotehnični izdelki – Ognjemet, kategorije 1, 2 in 3 – 4. del: Metode
preskušanja

Opomba: Dokler se navedeni standard ne revidira in ponovno objavi, države članice štejejo baterije in kombinacije, ki so v skladu s standardom EN
15947, za usklajene z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge I k Direktivi 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta samo, če so bile jasno
označene, preden so bile dane na trg, kot je navedeno v nadaljnjem besedilu: za baterije in kombinacije, ki se postavijo na ravna tla: „Postaviti baterijo
na ravna tla“ ali „Postaviti kombinacijo na ravna tla“. Za baterije in kombinacije, ki se vkopljejo v mehko zemljo ali podlago: „Vstaviti baterijo pokonci
v mehko zemljo ali drug negorljiv material, npr. pesek“ ali „Vstaviti kombinacijo pokonci v mehko zemljo ali drug negorljiv material, npr. pesek“. Za
baterije in kombinacije, ki se pritrdijo na mesto: „Pritrditi baterijo čvrsto in pokončno na trdno mesto“, „Zagotoviti vrhu baterije prosto pot“, „Pritrditi
kombinacijo čvrsto in pokončno na trdno mesto“, „Zagotoviti vrhu kombinacije prosto pot“. Metoda in način pritrditve baterije ali kombinacije na
mesto sta opisana dovolj podrobno in z izrazjem, ki ga lahko nepoklicni uporabniki v priloženih navodilih za uporabo zlahka razumejo. Za druge
baterije in kombinacije: (navesti druge varnostne ukrepe, če niso namenjene temu, da se postavijo na ravna tla, in niso primerne za to, ali da se
vkopljejo v mehko zemljo ali podlago ali pritrdijo na mesto).

CEN

EN 15947-5:2010
Pirotehnični izdelki – Ognjemet, kategorije 1, 2 in 3 – 5. del: Zahteve za
konstrukcijo in delovanje

Opomba: Dokler se navedeni standard ne revidira in ponovno objavi, države članice štejejo baterije in kombinacije, ki so v skladu s standardom EN
15947, za usklajene z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge I k Direktivi 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta samo, če so bile jasno
označene, preden so bile dane na trg, kot je navedeno v nadaljnjem besedilu: za baterije in kombinacije, ki se postavijo na ravna tla: „Postaviti baterijo
na ravna tla“ ali „Postaviti kombinacijo na ravna tla“. Za baterije in kombinacije, ki se vkopljejo v mehko zemljo ali podlago: „Vstaviti baterijo pokonci
v mehko zemljo ali drug negorljiv material, npr. pesek“ ali „Vstaviti kombinacijo pokonci v mehko zemljo ali drug negorljiv material, npr. pesek“. Za
baterije in kombinacije, ki se pritrdijo na mesto: „Pritrditi baterijo čvrsto in pokončno na trdno mesto“, „Zagotoviti vrhu baterije prosto pot“,
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Sklic in naslov harmoniziranega standarda
(in referenčni dokument)

(1 )

15.10.2011

Referenca za nadomeščeni
standard

Datum, ko preneha veljati
domneva o skladnosti nado
meščenega standarda
Opomba 1

„Pritrditi kombinacijo čvrsto in pokončno na trdno mesto“, „Zagotoviti vrhu kombinacije prosto pot“. Metoda in način pritrditve baterije ali
kombinacije na mesto sta opisana dovolj podrobno in z izrazjem, ki ga lahko nepoklicni uporabniki v priloženih navodilih za uporabo zlahka
razumejo. Za druge baterije in kombinacije: (navesti druge varnostne ukrepe, če niso namenjene temu, da se postavijo na ravna tla, in niso primerne za
to, ali da se vkopljejo v mehko zemljo ali podlago ali pritrdijo na mesto).
(1) ESO: Evropske organizacije za standarde:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Faks +32 25500819 (http://www.cen.eu),
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga
določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh
standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1: Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomestni standard. Na določen
datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami
iz direktive.
Opomba 2.2: Novi standard ima širši obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni
standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.
Opomba 2.3: Novi standard ima ožji obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za (delni)
nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz dire
ktive za tiste proizvode, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi
zahtevami direktive za proizvode, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomestnega
standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.
Opomba 3:

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje
spremembe in nove citirane spremembe. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN
CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane
spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti
z bistvenimi zahtevami iz direktive.

OPOMBA:

— Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali
nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES Evropskega
parlamenta in Sveta, spremenjene z Direktivo 98/48/ES.
— Usklajene standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in
Cenelec objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove usklajenih standardov nato nacionalni
organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska
komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu.
— Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih
Skupnosti.
— Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev
tega seznama zagotavlja Komisija.
— Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

