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Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2009/105/CE a Parlamentului European și
a Consiliului referitoare la recipientele simple sub presiune (versiune codificată)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul directivei)
(2012/C 104/03)

OES (1)

Referința și titlul standardului armonizat
(și documentul de referință)

Referința standardului înlocuit

Data încetării prezumției
de conformitate a
standardului înlocuit
Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

EN 286-1:1998
Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conțină aer sau azot.
Partea 1: Recipiente de uz general

EN 286-1:1991
Nota 2.1

Dată depășită
(31.8.1998)

EN 286-1:1998/A1:2002

Nota 3

Dată depășită
(31.1.2003)

EN 286-1:1998/A2:2005

Nota 3

Dată depășită
(30.4.2006)

EN 287-1:2004
Nota 2.1

11.4.2012

Nota 3

Dată depășită
(31.8.2008)

CEN

EN 286-1:1998/AC:2002
CEN

EN 286-2:1992
Recipiente sub presiune simple, nesupuse la flacără, destinate să conțină aer sau azot.
Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite de frânare și circuite auxiliare ale
vehiculelor rutiere și remorcile lor
EN 286-2:1992/AC:1992

CEN

EN 286-3:1994
Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conțină aer sau azot.
Partea 3: Recipiente sub presiune, executate din oțel, destinate echipamentelor pneu
matice de frânare și echipamentelor pneumatice auxiliare ale materialului rulant
feroviar

CEN

EN 286-4:1994
Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conțină aer sau azot.
Partea 4: Recipiente sub presiune, executate din aliaje de aluminiu, destinate echipa
mentelor pneumatice de frânare și echipamentelor pneumatice auxiliare ale mate
rialului rulant

CEN

EN 287-1:2011
Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oțeluri

CEN

EN 10207:2005
Oțeluri pentru recipiente sub presiune. Condiții tehnice de livrare pentru table, benzi
și bare

CEN

EN ISO 15614-1:2004
Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea
procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc și sudarea cu gaz a oțelurilor și sudarea
cu arc a nichelului și a aliajelor de nichel (ISO 15614-1:2004)
EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

CEN

EN ISO 15614-2:2005
Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea
procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului și aliajelor sale (ISO
15614-2:2005)
EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

(1) OES: Organismul european de standardizare:
— 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)
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Nota 1:
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În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”) stabilită de către
Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde
asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepționale.

Nota 2.1: Standardul nou (sau modificat) are aceeași sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data
menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele
esențiale ale directivei.
Nota 2.2: Noul standard are o sferă de aplicare mai extinsă decât standardul înlocuit. La data menționată
standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale
directivei.
Nota 2.3: Noul standard are o sferă de aplicare mai restrânsă decât standardul înlocuit. La data menționată
standardul înlocuit (parțial) încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale
ale directivei pentru acele produse care intră în sfera de aplicare a noului standard. Prezumția de
conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru produsele care rămân în sfera de aplicare a
standardului înlocuit (parțial), dar nu intră în sfera de aplicare a noului standard, nu este afectată.
Nota 3:

În cazul modificărilor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare,
dacă există, și noua modificare menționată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se
compune din EN CCCCC:YYYY și modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modi
ficare menționată. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de
conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

NOTĂ:

— Informații cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obține fie de la organismele europene de
standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, a căror listă este anexată la Directiva
98/34/CE a Parlamentului European și Consiliului (1), modificată prin Directiva 98/48/CE (2).
— Standardele armonizate sunt adoptate de către organizațiile europene pentru standardizare în limba
engleză (CEN și Cenelec le publică, de asemenea, în franceză și germană). Prin urmare, titlurile stan
dardelor armonizate sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene de către orga
nismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea
titlurilor care au fost prezentate pentru publicarea în Jurnalul Oficial.
— Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt
disponibile în toate limbile comunitare.
— Această listă înlocuiește toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia
asigură actualizarea acestei liste.
— Mai multe informații despre standardele armonizate se găsesc pe internet la
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) JO L 204, 21.7.1998, p. 37.
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