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OEN (1)

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Referência da norma revogada e
substituída

Data da cessação da
presunção de
conformidade da norma
revogada e substituída
Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

EN 286-1:1998
Recipientes sob pressão simples, não submetidos à acção da chama, destinados a
conter ar ou azoto – Parte 1: Recipientes sob pressão para uso geral

EN 286-1:1991
Nota 2.1

Expirou
(31.8.1998)

EN 286-1:1998/A1:2002

Nota 3

Expirou
(31.1.2003)

EN 286-1:1998/A2:2005

Nota 3

Expirou
(30.4.2006)

EN 287-1:2004
Nota 2.1

11.4.2012

Nota 3

Expirou
(31.8.2008)

CEN

EN 286-1:1998/AC:2002
CEN

EN 286-2:1992
Recipientes sob pressão simples destinados a conter ar ou azoto – Parte 2: Recipientes
sob pressão simples para sistemas auxiliares de travagem a ar de veículos motorizados
e atrelados
EN 286-2:1992/AC:1992

CEN

EN 286-3:1994
Recipientes sob pressão simples não submetidas à acção da chama, destinados a
conter ar ou azoto – Parte 3: Recipientes sob pressão em aço destinados a equipa
mentos pneumáticos de travagem e a equipamentos pneumáticos auxiliares do ma
terial rolante ferroviário.

CEN

EN 286-4:1994
Recipientes sob pressão simples não submetidas à acção da chama, destinados a
conter ar ou azoto – Parte 4: Recipientes sob pressão em ligas de alumínio destinados
a equipamentos pneumáticos de travagem e a equipamentos pneumáticos auxiliares
do material rolante ferroviário.

CEN

EN 287-1:2011
Prova de qualificação de soldadores - Soldadura por fusão - Parte 1: Aços

CEN

EN 10207:2005
Aços para recipientes sob pressão simples – Condições técnicas de fornecimento de
chapas, bandas e barras

CEN

EN ISO 15614-1:2004
Especificação e qualificação de procedimentos de soldadura para materiais metálicos –
Ensaio de procedimento de soldadura – Parte 1: Soldadura por arco e a gás de aços e
soldadura por arco de níquel e suas ligas (ISO 15614-1:2004)
EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

CEN

EN ISO 15614-2:2005
Especificação e qualificação de procedimentos de soldadura para materiais metálicos –
Ensaio para qualificação de procedimentos de soldadura – Parte 2: Soldadura por arco
de alumínio e suas ligas (ISO 15614-2:2005)
EN ISO 15614-2:2005/AC:2009
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Nota 1:

Jornal Oficial da União Europeia

Em geral, a data de cessação da presunção de conformidade será a data de retirada («ddr»),
definida pelo organismo europeu de normalização, mas chama-se a atenção dos utilizadores
destas normas para o facto de que, em certas circunstâncias excepcionais, poderá não ser assim.

Nota 2.1: A nova norma (ou a norma alterada) tem o mesmo alcance que a norma revogada e substituída.
Na data referida, a norma revogada e substituída deixará de conferir presunção de conformidade
com os requisitos essenciais da directiva.
Nota 2.2: A nova norma tem um alcance superior ao da norma revogada e substituída. Na data referida, a
norma revogada e substituída deixará de conferir presunção de conformidade com os requisitos
essenciais da directiva.
Nota 2.3: A nova norma tem um alcance inferior ao da norma revogada e substituída. Na data referida, a
norma (parcialmente) revogada e substituída deixará de conferir presunção de conformidade com
os requisitos essenciais da directiva dos produtos que sejam abrangidos pela nova norma. A
presunção de conformidade com os requisitos essenciais da directiva para os produtos que
continuem a ser abrangidos pela norma (parcialmente) revogada e substituída, mas que não
sejam abrangidos pela nova norma, não sofrerá qualquer alteração.
Nota 3:

No caso de emendas a normas, a norma aplicável é a EN CCCCC:YYYY, respectivas emendas
anteriores, caso existam, e a nova emenda mencionada. A norma anulada ou substituída (coluna
3) consistirá então da EN CCCCC:YYYY e respectivas emendas anteriores, caso existam, mas sem
a nova emenda mencionada. Na data referida, a norma anulada ou substituída deixará de conferir
presunção de conformidade com os requisitos essenciais da directiva.

AVISO:

— Qualquer informação relativa à disponibilidade de normas pode ser obtida quer junto dos organismos
europeus de normalização quer junto dos organismos nacionais de normalização que figuram na lista
anexa à directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 98/34/CE (1) modificada pela Directiva
98/48/CE (2).
— As normas harmonizadas são adoptadas pelas organizações europeias de normalização em inglês (o CEN
e o Cenelec também as publicam em alemão e francês). Subsequentemente, os títulos das normas
harmonizadas são traduzidos pelos organismos nacionais de normalização em todas as outras línguas
oficiais exigidas da União Europeia. A Comissão Europeia não é responsável pela exactidão dos títulos
que lhe foram apresentados para publicação no Jornal Oficial.
— A publicação das referências das normas no Jornal Oficial da União Europeia não implica que elas estão
disponíveis em todas as línguas comunitárias.
— Esta lista substitui todas as listas anteriores publicadas no Jornal Oficial da União Europeia. A Comissão
assegura a actualização da presente lista.
— Mais informação está disponível em:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) JO L 204 de 21.7.1998, p. 37.
(2) JO L 217 de 5.8.1998, p. 18.
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