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LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 104/59

Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva
2009/105/EK par vienkāršām spiedtvertnēm (kodificēta versija)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar direktīvu)
(2012/C 104/03)

ESO (1)

Saskaņotā standarta numurs un nosaukums
(un atsauces dokuments)

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta
atbilstības prezumpcijas
beigu datums
1. piezīme

(1)

(2)

(3)

(4)

EN 286-1:1998
Vienkāršās nekarsējamās spiedtvertnes, kuras projektētas gaisa vai slāpekļa uzglabā
šanai - 1.daļa: Vispārīga pielietojuma spiedtvertnes

EN 286-1:1991
2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās
datums
(31.8.1998.)

EN 286-1:1998/A1:2002

3. piezīme

Darbības izbeigšanās
datums
(31.1.2003.)

EN 286-1:1998/A2:2005

3. piezīme

Darbības izbeigšanās
datums
(30.4.2006.)

EN 287-1:2004
2.1. piezīme

11.4.2012.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās
datums
(31.8.2008.)

CEN

EN 286-1:1998/AC:2002
CEN

EN 286-2:1992
Vienkāršās spiedtvertnes, kuras netiek karsētas un ir projektētas, lai saturētu gaisu vai
slāpekli - 2.daļa: Spiedtvertnes motorizēto transportlīdzekļu un to piekabju bremzē
šanai ar gaisu un to palīgsistēmām
EN 286-2:1992/AC:1992

CEN

EN 286-3:1994
Vienkāršās spiedtvertnes, kuras netiek karsētas un ir projektētas, lai saturētu gaisu vai
slāpekli - 3.daļa: Tērauda spiedtvertnes, kuras ir projektētas dzelzceļu ritošā sastāva
gaisa bremzēšanas iekārtām un pneimatiskajām palīgiekārtām

CEN

EN 286-4:1994
Vienkāršās spiedtvertnes, kuras netiek karsētas un ir projektētas, lai saturētu gaisu vai
slāpekli - 4.daļa: Alumīnija sakausējuma spiedtvertnes, kuras ir projektētas dzelzceļu
ritošā sastāva gaisa bremzēšanas iekārtām un pneimatiskajām palīgiekārtām

CEN

EN 287-1:2011
Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana. 1. daļa: Tēraudi

CEN

EN 10207:2005
Tēraudi vienkāršām spiedtvertnēm - Piegādes tehniskās prasības loksnēm, sloksnēm un
stieņiem

CEN

EN ISO 15614-1:2004
Metālisko materiālu metināšanas procesu specifikācija un novērtējums - Metināšanas
procedūru tests - 1.daļa: Tēraudu lokmetināšana un gāzmetināšana un niķeļa un niķeļa
sakausējumu lokmetināšana (ISO 15614-1:2004)
EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

CEN

EN ISO 15614-2:2005
Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem - Meti
nāšanas procedūras tests - 2.daļa: Alumīnija un tā sakausējumu lokmetināšana (ISO
15614-2:2005)
EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

(1) ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:
— 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 104/60

LV

1. piezīme:

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of with
drawal), ko noteikusi Eiropas Standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro,
ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme: Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam.
Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas
pamatprasībām.
2.2. piezīme: Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā
datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas pamatprasī
bām.
2.3. piezīme: Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā
datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību direktīvas pamatprasībām
attiecībā uz tiem ražojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību
direktīvas pamatprasībām attiecībā uz tiem ražojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji)
aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.
3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja
tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts (3. aile) ir attiecīgi EN
CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā
datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas pamatprasī
bām.

PIEZĪME:

— Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai
no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir pievienots pielikumā Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvai 98/34/EK (1), kas grozīta ar Direktīvu 98/48/EK (2).
— Eiropas standartizācijas organizācijas saskaņotos standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec
standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam nacionālās standartizācijas institūcijas saskaņoto
standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija
neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.
— Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās
Kopienas valodās.
— Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.
— Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem Internet tīklā ir atrodama adresē
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.
(2) OV L 217, 5.8.1998., 18. lpp.
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