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Uradni list Evropske unije

C 104/59

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta v
zvezi z enostavnimi tlačnimi posodami (kodificirana različica)
(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)
(2012/C 104/03)

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda
(in referenčni dokument)

Referenca za nadomeščeni
standard

Datum, ko preneha veljati
domneva o skladnosti
nadomeščenega standarda
Opomba 1

(1)

(2)

(3)

(4)

EN 286-1:1998
Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 1. del: Tlačne
posode za splošne namene

EN 286-1:1991
Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti
(31.8.1998)

EN 286-1:1998/A1:2002

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti
(31.1.2003)

EN 286-1:1998/A2:2005

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti
(30.4.2006)

EN 287-1:2004
Opomba 2.1

11.4.2012

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti
(31.8.2008)

CEN

EN 286-1:1998/AC:2002
CEN

EN 286-2:1992
Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 2. del: Tlačne
posode za zračne zavore in pomožne sisteme za motorna vozila in njihove priklop
nike
EN 286-2:1992/AC:1992

CEN

EN 286-3:1994
Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 3. del: Tlačne
posode iz jekla za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na tirnih vozilih

CEN

EN 286-4:1994
Enostavne, neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 4. del: Tlačne
posode iz aluminijevih zlitin za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na
tirnih vozilih

CEN

EN 287-1:2011
Preskušanje varilcev - Talilno varjenje - 1. del: Jekla

CEN

EN 10207:2005
Jekla za enostavne tlačne posode - Tehnični dobavni pogoji za pločevine, trakove in
palice -

CEN

EN ISO 15614-1:2004
Specifikacija in razvrščanje varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus
postopka varjenja - 1. del: Obločno in plinsko varjenje jekel in obločno varjenje niklja
in nikljevih zlitin (ISO 15614-1:2004)
EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

CEN

EN ISO 15614-2:2005
Popis in odobritev varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus varilnega
postopka - 2. del: Obločno varjenje aluminija in njegovih zlitin (ISO 15614-2:2005)
EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

(1) ESO: Evropske organizacije za standarde:
— 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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Opomba 1:

Uradni list Evropske unije

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 (1), spremenjene z Direktivo 98/48/ES (2).
— 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

(1) UL L 204, 21.7.1998, str. 37.
(2) UL L 217, 5.8.1998, str. 18.
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