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Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentet og Rådets
direktiv 95/16/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer
(EØS-relevant tekst)

(Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)
(2012/C 334/04)

ESO (1)

Standardens reference og titel
(Referencedokument)

Første offentliggørelse
EFT/EUT

Reference for erstattet
standard

Formodning om
overensstemmelse ved
efterlevelse af den
erstattede standard
ophører den (dato)
Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN 81-1:1998+A3:2009
Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorer.
Del 1: Elektrisk drevne elevatorer

2.3.2010

EN 81-1:1998
Anm. 2.1

Udløbsdato
(31.12.2011)

CEN

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard blev oprindeligt fastsat til at ophøre den 30. juni 2011, men datoen
udskydes i to år.
CEN

EN 81-2:1998+A3:2009
Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorer
— Del 2: Hydraulisk drevne elevatorer

2.3.2010

EN 81-2:1998
Anm. 2.1

Udløbsdato
(31.12.2011)

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard blev oprindeligt fastsat til at ophøre den 30. juni 2011, men datoen
udskydes i to år.
CEN

EN 81-21:2009+A1:2012
Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af eleva
torer — Elevatorer til transport af personer og gods — Del 21:
Nye person- og godselevatorer i eksisterende bygninger

Dette er den første
offentliggørelse

CEN

EN 81-28:2003
Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af eleva
torer — Elevatorer til transport af personer og gods — Del 28:
Fjernalarm for passager- og godselevatorer

10.2.2004

EN 81-21:2009
Anm. 2.1

28.2.2013

Anm. 4: EN 81-28:2003 erstatter delvist punkt 14.2.3 i EN 81-1 og EN 81-2 for så vidt angår alarmsystemer, og EN 81-1 og EN 81-2 ændres i
overensstemmelse hermed i forbindelse med næste revision.
CEN

EN 81-58:2003
Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorer
— Undersøgelse og prøvninger — Del 58: Prøvning af brand
modstandsevne for etagedøre

10.2.2004

CEN

EN 81-70:2003
Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af eleva
torer — Særlige anvendelser for passager- og godselevatorer —
Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive
personer med handicap

6.8.2005

EN 81-70:2003/A1:2004

6.8.2005

Anm. 3

11.10.2007

EN 81-71:2005
Anm. 2.1

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006
Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorer
— Særlige anvendelser for person- og vareelevatorer — Del 71:
Hærværksresistente elevatorer

Udløbsdato
(11.10.2007)
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(1)

(2)

(3)

CEN

EN 81-72:2003
Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af eleva
torer —Særlige anvendelser for person- og godselevatorer —
Del 72: Brandmandselevatorer

10.2.2004

CEN

EN 81-73:2005
Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorerSærlige anvendelser for person- og godselevatorer — Del 73:
Elevatorers adfærd ved brand

2.8.2006

CEN

EN 12016:2004+A1:2008
Elektromagnetisk kompatibilitet — Produktfamiliestandard for
elevatorer, rulletrapper og rullefortove — Immunitet

CEN

CEN
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(4)

(5)

28.10.2008

EN 12016:2004
Anm. 2.1

Udløbsdato
(28.12.2009)

EN 12385-3:2004+A1:2008
Anhugningsgrej — Ståltove — Sikkerhed — Del 3: Vejledning i
brug og vedligehold

28.10.2008

EN 12385-3:2004
Anm. 2.1

Udløbsdato
(28.12.2009)

EN 12385-5:2002
Ståltove — Sikkerhed — Del 5: Flerstrengede tove til elevatorer

6.8.2005

EN 12385-5:2002/AC:2005

CEN

EN 13015:2001+A1:2008
Vedligeholdelse af elevatorer og rullende trapper — Regler for
vedligeholdelsesinstruktioner

28.10.2008

EN 13015:2001
Anm. 2.1

Udløbsdato
(28.12.2009)

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008
Anhugningsgrej — Endebefæstigelser for ståltove — Sikkerhed
— Del 7: Symmetrisk kilewirelås

8.9.2009

EN 13411-7:2006
Anm. 2.1

Udløbsdato
(28.12.2009)

(1) ESO: Europæisk standardiseringsorgan:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tlf. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tlf. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tlf. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den
tilbagetrækningsdato der fastsættes af det europæiske standardiseringsorgan, men brugerne af
disse standarder gøres opmærksom på at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1: Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard.
Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere
formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav.
Anm. 2.2: Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med
den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om
overensstemmelse med direktivets væsentlige krav.
Anm. 2.3: Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter
der falder ind under den nye standards anvendelsesområde medfører efterlevelse af den (delvis)
erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om overensstemmelse
med direktivets væsentlige krav. Formodningen om overensstemmelse med direktivets væsentlige
krav gælder fortsat for produkter der falder inden for den (delvis) erstattede standards anven
delsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.
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Note 3:

Den Europæiske Unions Tidende

I tilfælde af tillæg til standarder, er reference standarden EN CCCCC:YYYY, incl. eventuelle
tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg; består den erstattede standard af EN CCCCC:YYYY
og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den
erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse direktivets væsentlige
krav.

BEMÆRK:

— Oplysninger om hvorvidt standarder er disponible kan fås enten hos de europæiske standardiserings
organer eller hos de nationale standardiseringsorganer, hvoraf en liste er vedlagt som bilag til EuropaParlamentet og Rådets direktiv 98/34/EF ændret ved direktiv 98/48/EF.
— Harmoniserede standarder vedtages af Den Europæiske Standardiseringsorganisation på engelsk (CEN og
Cenelec offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardise
ringsorganer titlerne på de harmoniserede standarder til alle de øvrige officielle sprog i Den Europæiske
Union. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på
offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.
— Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på
alle fællesskabssprog.
— Denne liste erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen
sørger for at ajourføre listen.
— Yderligere information kan findes på Europa-serveren:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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