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(1) Test b’relevanza għaż-ŻEE
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Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 214/1

IV
(Informazzjoni)

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI
TAL-UNJONI EWROPEA

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/42/KE talParlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-makkinarju, u li temenda dDirettiva 95/16/KE (tfassil mill-ġdid)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati taħt id-direttiva)
(2011/C 214/01)

ESO (1)

CEN

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

EN 81-3:2000+A1:2008
Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts - Parti 3: Lifts tasservizz elettriċi u idrawliċi

8.9.2009

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

EN 115-1:2008
Nota 2.1

Data skaduta
(30.9.2010)

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

CEN

EN 81-31:2010
Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts - Lifts speċjali għattrasport ta' oġġetti biss - Parti 31: Lifts aċċessibbli li jerfgħu oġġetti biss

20.10.2010

CEN

EN 81-40:2008
Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts - Lifts speċjali għattrasport ta' persuni u oġġetti - Parti 40: Lifts turġien u pjattaformi mżerżqin
maħsubin għal persuni b'mobilità ridotta

8.9.2009

CEN

EN 81-41:2010
Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts - Lifts speċjali għattrasport ta' persuni u oġġetti - Parti 41: Pjattaformi vertikali maħsubin biex
itellgħu persuni li għandhom problemi ta' mobilità

8.4.2011

CEN

EN 81-43:2009
Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts - Lifts speċjali għattrasport ta' persuni u oġġetti - Parti 43: Lifts għal krejnijiet

8.9.2009

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010
Sigurtà ta' skalaturi u ċineg li jġorru passiġġieri - Parti 1 - Kostruzzjoni u
stallazzjoni

26.5.2010

C 214/2

MT
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Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 201:2009
Magni għal-lastku u plastik - Magni għall-mudellar b'injettar - Rekwiżiti ta'
sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 267:2009
Berners awtomatiċi li jgħaddu l-arja bil-forza ta' fjuwils likwidi

26.5.2010

CEN

EN 280:2001+A2:2009
Pjattaformi mobbli għal xogħol fil-għoli - Kalkoli tad-disinn - Kriterji ta'
stabilità - Konstruzzjoni - Sigurtà - Eżamijiet u testijiet

18.12.2009

CEN

EN 289:2004+A1:2008
Magni għal-lastku u plastik - Presses - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 349:1993+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - L-inqas wesgħat meħtieġa biex wieħed jevita ttgħaffiġ ta' partijiet tal-ġisem uman

8.9.2009

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009
Sistemi ta' tkessiħ u pompi tas-sħana - Rekwiżiti ta' sigurtà u ambjentali Parti 2: Disinn, kostruzzjoni, ittestjar, immarkar u dokumentazzjoni

8.9.2009

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009
Sigurtà ta' magni tal-ippakkjar - Parti 1: Terminoloġija u klassifikazzjoni ta'
magni ta' ppakkjar u tagħmir assoċjat

8.9.2009

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009
Sigurtà ta' magni ta' l-ippakkjar - Parti 3: Magni li jsawwru, jimlew u
jissiġillaw

18.12.2009

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009
Sigurtà ta' magni ta' l-ippakkjar - Parti 5: Magna li jsorru

18.12.2009

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009
Sigurtà ta' magni ta' l-ippakkjar - Parti 6: Magni li jqartsu l-palits

18.12.2009

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008
Sigurtà ta' magni ta' l-ippakkjar - Parti 7: Magni li jippakkjaw fi gruppi u
magni li jippakkjaw fi stadji sekondarji

8.9.2009

CEN

EN 415-8:2008
Sigurtà ta' magni ta' l-ippakkjar - Parti 8: Magni li jorbtu l-ippakkjar biċċineg

8.9.2009

CEN

EN 415-9:2009
Sigurtà ta' magni tal-ippakkjar - Parti 9: Metodi għall-kejl ta' ħsejjes ta' magni
tal-ippakkjar, linji ta' ppakkjar u tagħmir assoċjat, grad ta' eżattezza 2 u 3

18.12.2009

CEN

EN 422:2009
Magni għal-lastku u plastik - Sigurtà - Magni għall-immudellar bl-infiħ
intenzjonati għall-produzzjoni ta' oġġetti moħfija - Rekwiżiti għad-disinn u
kostruzzjoni

8.9.2009

CEN

EN 453:2000+A1:2009
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Miksers ta' l-għaġina - Rekwiżiti ta' sigurtà
u iġjene

26.5.2010

ESO (1)

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

20.7.2011

MT
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Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 454:2000+A1:2009
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Mikxers bi driegħ f'pożizzjoni barra miċċentru - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009
Gafef - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

8.9.2009

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008
Gafef - Sigurtà - Parti 2: Rekwiżiti għal trakters li jċaqalqu ġebel eċċ.

8.9.2009

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009
Gafef - Sigurtà - Parti 3: Rekwiżiti għal magni tat-tagħbija

8.9.2009

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009
Gafef - Sigurtà - Parti 6: Rekwiżiti għal trakkijiet b'kaxxa li tarmi l-materjal

8.9.2009

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009
Gafef - Sigurtà - Parti 7: Rekwiżiti for makkinarju li jobrox l-art qabel
jinbeda x-xogħol fuqha

8.9.2009

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009
Gafef - Sigurtà - Parti 8: Rekwiżiti għal makkinarju li jifred materajl skond
id-daqs

8.9.2009

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009
Gafef - Sigurtà - Parti 9: Rekwiżiti għal makkinarju li jqiegħed pajpijiet

8.9.2009

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009
Gafef - Sigurtà - Parti 10: Rekwiżiti għal makkinarju li jħaffer trinek

8.9.2009

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008
Gafef - Sigurtà - Parti 11: Rekwiżiti għal makkinarju li jikkonsolida ħamrija
u mili ta' l-art

8.9.2009

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008
Gafef - Sigurtà - Part 12: Rekwiżiti għal skavaturi ta' kejbils

8.9.2009

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009
Makkinarju mobbli użat fil-bini ta' toroq - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti
komuni

26.5.2010

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008
Makkinarju mobbli użat fil-bini ta' toroq - Sigurtà - Parti 2: Rekwiżiti
speċifiċi għal magni li jaqilgħu t-toroq

8.9.2009

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008
Makkinarju mobbli użat fil-bini ta' toroq - Sigurtà - Parti 3: Rekwiżiti
speċifiċi għal magni li jistabbilizzaw il-ħamrija u magni ta' riċiklaġġ

8.9.2009

CEN

EN 500-4:2011
Makkinarju mobbli użat fil-bini ta' toroq - Sigurtà - Parti 4: Rekwiżiti
speċifiċi għal magni li jikkonsolidaw il-konkrit

Din hi l-ewwel
pubblikazzjoni

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008
Makkinarju mobbli użat fil-bini ta' toroq - Sigurtà - Parti 6: Rekwiżiti speċjali
għal magni li jirfinaw wiċċ it-toroq

8.9.2009

ESO (1)

C 214/3

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

EN 5004:2006+A1:2009
Nota 2.1

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

31.8.2011

C 214/4

MT
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Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 528:2008
Tagħmir ta' ħżin u tisjib li jiddependi minn binarji - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Qisien tal-ġisem uman - Parti 1: Prinċipji għaddeterminazzjoni tad-dimensjonijiet meħtieġa għal daħliet biex ġisem sħiħ
ikollu aċċess f'makkinarju

8.9.2009

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Qisien tal-ġisem uman - Parti 2: Prinċipji għaddeterminazzjoni tad-dimensjonijiet meħtieġa għal daħliet ta' aċċess

8.9.2009

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Qisien tal-ġisem uman - Parti 3: Data atropometrika

8.9.2009

CEN

EN 574:1996+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Apparati kkontrollati b'żewġ idejn - Aspetti funzjo
nali - Prinċipji għad-disinn

8.9.2009

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009
Magni agrikoli u tal-foresterija - Sigurtà ta' għodod li jqattgħu z-zkuk - Parti
1: Għodod li jaqsmu l-kunjardi

18.12.2009

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009
Magni agrikoli u tal-foresterija - Sigurtà ta' għodod li jqattgħu z-zkuk - Parti
2: Għodda li taqsam il-viti

18.12.2009

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Prinċipji ta' disinn ergonomiku - Parti 1: Termino
loġija u prinċipji ġenerali

8.9.2009

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Prinċipji ta' disinn ergonomiku - Parti 2: Interazzjoni
bejn id-disinn ta' makkinarju u x-xogħol li jrid isir

8.9.2009

CEN

EN 617:2001+A1:2010
Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Sigurtà and EMC
Rekwiżiti for the equipment for the storage of bulk materials in silos,
bunkers, bins and hoppers

8.4.2011

CEN

EN 618:2002+A1:2010
Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Sigurtà u Rekwiżiti
EMC għal tagħmir għat-tqandil mekkaniku ta' mases ta' materjal minbarra
ċineg fissi

8.4.2011

CEN

EN 619:2002+A1:2010
Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Sigurtà u Rekwiżiti
EMC għal tagħmir għat-tqandil mekkaniku ta' tagħbijiet waħda waħda

8.4.2011

CEN

EN 620:2002+A1:2010
Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Sigurtà u Rekwiżiti
EMC għal ċineg fissi li jittrasportaw massa materjal

8.4.2011

ESO (1)

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

20.7.2011

MT
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Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Riduzzjoni ta' riskji għas-saħħa minn sustanzi peri
kolużi mxerrdin minn makkinarju - Parti 1: Prinċipji u speċifikazzjonijiet
għal manifatturi ta' makkinarju

8.9.2009

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Riduzzjoni ta' riskji għas-saħħa minn sustanzi peri
kolużi mxerrdin minn makkinarju - Parti 2: Metodoloġija li twassal għal
proċeduri ta' verifika

8.9.2009

CEN

EN 676:2003+A2:2008
Berners awtomatiċi li jgħaddi minnhom kurrent sfurzat għal fjuwils gassużi

8.9.2009

ESO (1)

C 214/5

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008
CEN

EN 690:1994+A1:2009
Magni agrikoli - Magni li jifirxu d-demel fuq il-ħamrija - Sigurtà

CEN

EN 692:2005+A1:2009
Għodod tal-magni - Preses mekkaniċi - Sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 693:2001+A1:2009
Għodod tal-magni - Sigurtà - Preses idrawliċi

8.9.2009

CEN

EN 703:2004+A1:2009
Magni agrikoli - Magni li jgħabbu, jħalltu u/jew iqattgħu bċejjeċ u jiddistrib
wixxu għalf tal-ħaxix - Sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 706:1996+A1:2009
Magni agrikoli - Magni li jaqtgħu t-truf ta' rimji tad-dwieli - Sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 707:1999+A1:2009
Magni agrikoli - Tankers għal demel likwidu - Sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 709:1997+A4:2009
Magni agrikoli u tal-foresterija - Trakters ikkontrollati bis-saqajn li
għandhom immuntati magħhom magni li jqallbu l-ħamrija, mgħażaq moto
rizzati, mgħażaq motorizzati misjuqin bi stering - Sigurtà

26.5.2010

CEN

EN 710:1997+A1:2010
Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju għall-immudellar u tiswir ta' forom
f'funderija u tagħmir assoċjat ma' l-impjant

20.10.2010

CEN

EN 741:2000+A1:2010
Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Rekwiżiti ta' sigurtà
għal sistemi u l-komponenti tagħhom għat-tqandil pnewmatiku ta' mases ta'
materjal

8.4.2011

CEN

EN 745:1999+A1:2009
Magni agrikoli - Magni rotatriċi għall-ħsad u għad-dris tal-ħsad - Sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009
Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà
komuni għal tagħmir industrijali li jipproċessa termikament

18.12.2009

CEN

EN 746-2:2010
Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament - Parti 2: Rekwiżiti ta' sigurtà
għal sistemi ta' kombustjoni u ġarr ta' fjuwil

20.10.2010

18.12.2009

EN
709:1997+A2:2009
Nota 2.1

Data skaduta
(31.12.2010)

C 214/6

MT
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Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009
Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament - Parti 3: Rekwiżiti ta' sigurtà
għall-ġenerazzjoni u użu ta' gassijiet atmosferiċi

8.9.2009

CEN

EN 786:1996+A2:2009
Tagħmir tal-ġonna - Magni elettriċi li jitmexxew bl-idejn minn wara biex
jittrimmjaw lôns u truf ta' lôns - Sigurtà mekkanika

18.12.2009

CEN

EN 791:1995+A1:2009
Riggijiet li jħaffru għat-tiftix taż-żejt - Sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008
Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti
ta' sigurtà - Parti 1: Għodod li jaħdmu bl-elettriku biex jgħaqqdu apparat
mekkaniku bla kamin

8.9.2009

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008
Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti
ta' sigurtà - Parti 2: Għodod li jaħdmu b'enerġija biex jaqtgħu u jirbattu
pjanċi eċċ.

8.9.2009

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008
Għodod li jaħdmu bl-enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwi
żiti ta' sigurtà - Parti 5: Drills tal-perkussjoni rotarji

8.9.2009

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008
Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti
ta' sigurtà - Parti 7: Moli

8.9.2009

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008
Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti
ta' sigurtà - Parti 8: Magni ta' l-ixkatlar u llustrar

8.9.2009

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008
Għodod li jaħdmu bl-enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwi
żiti ta' sigurtà - Parti 9: Moli għall-forom

8.9.2009

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008
Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti
ta' sigurtà - Parti 10: Għodod tal-kompressjoni li jaħdmu b'enerġija

8.9.2009

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008
Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti
ta' sigurtà - Parti 11: Imqassijiet u xfafar li jaqtgħu trufijiet korrugati ta' lazzar

8.9.2009

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008
Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti
ta' sigurtà - Parti 12: Srieraq żgħar ċirkolari, srieraq żgħar li jixxollaw u
jmorru 'l quddiem u lura

8.9.2009

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008
Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti
ta' sigurtà - Parti 13: Għodod li jgħaqqdu materjali ma' xulxin

8.9.2009

CEN

EN 809:1998+A1:2009
Pompi u tagħmir ta' pompi għal likwidi - Rekwiżiti ta' sigurtà komuni

ESO (1)

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

18.12.2009
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CEN

EN 815:1996+A2:2008
Sigurtà ta' magni bla rpar li jħaffru mini u magni li jħaffru xaftijiet fil-ġebel

8.9.2009

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008
Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 1: Kondizzjonijiet ġenerali ta'
aċċettazzjoni

8.9.2009

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008
Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 2: Katina ta' tolleranza medja għal
bragi tal-ktajjen - Grad 8

8.9.2009

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008
Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 3: Katina ta' tolleranza medja għal
bragi tal-ktajjen - Grad 4

8.9.2009

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008
Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 4: Bragi tal-ktajjen - Grad 8

8.9.2009

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008
Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 5: Bragi tal-ktajjen - Grad 4

8.9.2009

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008
Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 6: Bragi tal-ktajjen - Speċifikazzjoni
għal informazzjoni għall-użu u manutenzjoni li trid tingħata mill-manifattur

8.9.2009

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008
Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 7: Katina tar-rfigħ ta' tolleranza fina,
Grad T (Tipi T, DAT u DT)

8.9.2009

CEN

EN 842:1996+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Sinjali ta' periklu għall-għajnejn - Rekwiżiti ġenerali,
disinn u ttestjar

8.9.2009

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni għall-immudellar minn naħa
waħda b'għodda rotatriċi - Parti 1: Magni ta' mmudellar fl-injam b'pern
wieħed vertikali

18.12.2009

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni għall-immudellar minn naħa
waħda b'għodda rotatriċi - Parti 2: Magni għall-irrawtjar ta' l-injam b'pern
wieħed li jintemgħu bl-idejn jew b'sistema integrata

18.12.2009

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni għall-immudellar minn naħa
waħda b'għodda rotatriċi - Parti 3: Magni li jtaqqbu u magni li jirrawtjaw,
b'kontroll numeriku komputerizzat (NC)

18.12.2009

CEN

EN 859:2007+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni jintemgħu bl-idejn li jinċanaw
superfiċje

26.5.2010

ESO (1)
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CEN

EN 860:2007+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jinċanaw ħxuna fuq naħa
waħda biss

18.12.2009

CEN

EN 861:2007+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jinċanaw skond qisien
mogħtija

18.12.2009

CEN

EN 869:2006+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal tagħmir ta' pressjoni li
jfondi l-metall

8.9.2009

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta' wirjiet u
tagħmir li jazzjona kontrolli - Parti 1: Prinċipji ġenerali għal interazzjoni
umana ma' wirjiet u tagħmir li jazzjona kontrolli

8.9.2009

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta' wirjiet u
tagħmir li jazzjona kontrolli - Parti 2: Wirjiet

8.9.2009

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta' wirjiet u
tagħmir li jazzjona kontrolli - Parti 3: Tagħmir li jazzjona kontrolli

8.9.2009

CEN

EN 894-4:2010
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta' wirjiet u
tagħmir li jazzjona kontrolli - Parti 4: Lokazzjoni u arranġament ta' wirjiet
u tagħmir li jazzjona kontrolli

20.10.2010

CEN

EN 908:1999+A1:2009
Magni agrikoli u tal-foresterija - Magni bi rkiekel għat-tkebbib tal-manek
għall-irrigazzjoni - Sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 909:1998+A1:2009
Magni agrikoli u tal-foresterija - Magni għall-irrigazzjoni li jimxu ċentralment
jew lateralment - Sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 930:1997+A2:2009
Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, ġilda u oġġetti magħmulin minn
materjal imitazzjoni tal-ġilda - Magni ta' llixxar, għerik, illustrar u ttrimmjar Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 931:1997+A2:2009
Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn - Magni li jagħtu forma lil xedd issaqajn - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 940:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaħdmu l-injam ta' natura
kombinata

18.12.2009

CEN

EN 953:1997+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Protezzjoni - Rekwiżiti ġenerali għad-disinn u ko
struzzjoni ta' mezzi ta' protezzjoni fissi u mobbli

8.9.2009

ESO (1)
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CEN

EN 972:1998+A1:2010
Magni li jikkunzaw - Magni li jirrumblaw f'żewġ direzzjonijiet - Rekwiżiti ta'
sigurtà

8.4.2011

CEN

EN 981:1996+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Sistema ta' sinjali ta' periklu għas-smigħ u l-għajnejn
u sinjali ta' informazzjoni

8.9.2009

CEN

EN 996:1995+A3:2009
Tagħmir li jtella' materjal fuq ieħor - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Operat fiżiku uman - Parti 1: Termini u
definizzjonijiet

8.9.2009

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Operat fiżiku uman - Parti 2: Tqandil manwali ta'
makkinarju u partijiet komponenti ta' makkinarju

8.9.2009

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Operat fiżiku uman - Parti 3: Limiti ta' qawwa
rrikkmandati għat-tħaddim ta' makkinarju

8.9.2009

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Operat fiżiku uman - Parti 4: Evalwazzjoni ta'
qagħdiet u ċaqliq waqt ix-xogħol f'relazzjoni ma' makkinarju

8.9.2009

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta'
magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi - Parti 1:
Rekwiżiti ta' sigurtà

8.4.2011

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta'
magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi - Parti 2:
Magni ta' l-istampar u verniċjar inkluż makkinarju ta' qabel l-istampar

8.4.2011

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta'
magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi - Parti 3:
Magni għall-qtugħ tal-karta

18.12.2009

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta'
magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi - Parti 4:
Magni għal-legatura, konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi u rfinar ta'
karta

18.12.2009

CEN

EN 1012-1:2010
Kompressuri u pompi li joħolqu vakwu - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1:
Kompressuri tal-arja

8.4.2011

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009
Kompressuri u pompi li joħolqu vakwu - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2:
Pompi li joħolqu vakwu

18.12.2009

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008
Pompi għat-tifi tan-nar - Pompi ċentrofugali għat-tifi tan-nar li għandhom
kaps - Parti 1: Klassifikazzjoni - Rekwiżiti ġenerali u ta' sigurtà

8.9.2009

ESO (1)
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CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008
Pompi għat-tifi tan-nar - Pompi ċentrofugali għat-tifi tan-nar li għandhom
kaps - Parti 2: Verifika ta' rekwiżiti ġenerali u ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 1032:2003+A1:2008
Vibrazzjoni mekkanika - Ittestjar ta' makkinarju li jista' jinġarr li jiddeter
mina l-valur ta' emissjoni vibrattiva

8.9.2009

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta'
magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 1: Rekwiżiti ta'
sigurtà

26.5.2010

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta'
magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 2: Drums li
jneħħu l-qoxra

26.5.2010

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta'
magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 3: Magni li
jagħmlu rombli tal-karta f'daqsijiet speċifikati u magni li jipproduċu karta
magħmula minn aktar minn folja waħda

26.5.2010

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta'
magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 4: Magni li
jagħmlu l-polpa għall-karta u faċilitajiet biex jitgħabbew

26.5.2010

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta'
magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 5: Magni li
jipproduċu rormbli tal-karta

26.5.2010

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta'
magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 6: Kalendars

26.5.2010

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta'
magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 7: Kabinets

26.5.2010

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta'
magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 13: Magni li
jaqtgħu l-wajer li jkun jorbot ir-rombli u initajiet tal-karta

26.5.2010

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta'
magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 14: Magna li
taqta' rombli tal-karta

26.5.2010

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta'
magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 22: Magni li
jitħnu bċejjeċ ta' l-injam f’biċċiet zgħar.

26.5.2010

ESO (1)
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sostitwit
Nota 1

20.7.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 1037:1995+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Prevenzjoni li magna tibda taħdem bla mistennija

8.9.2009

CEN

EN 1088:1995+A2:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Apparati li jingastaw f'xulxin assoċjati ma' mezzi ta'
protezzjoni - Prinċipji għad-disinn u għażla

8.9.2009

CEN

EN 1093-1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni tal-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li
jtiru fl-arja - Parti 1: Għażla ta' metodi ta' ttestjar

8.9.2009

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li
jtiru fl-arja - Parti 2: Metodu ta' ttraċċjar bil-gass għall-kejl tar-rata ta' emiss
joni ta' niġġies partikolari

8.9.2009

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li
jtiru fl-arja - Parti 3: Metodu ta' ttestjar fuq bank għall-kejl tar-rata ta'
emissjoni ta' niġġies partikolari

8.9.2009

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li
jtiru fl-arja - Parti 4: Kejl ta' l-effiċjenza ta' sistema li tirreġistra l-kwantità ta'
egżost mitfugħ - Metodu ta' ttraċċjar

8.9.2009

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li
jtiru fl-arja - Parti 6: Effiċjenza ta' separazzjoni ta' mass permezz ta' żbokk
bla kanal

8.9.2009

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li
jtiru fl-arja - Parti 7: Effiċjenza ta' separazzjoni ta' mass permezz ta' żbokk
b'kanal

8.9.2009

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li
jtiru fl-arja - Parti 8: Parametru ta' konċentrazzjoni ta' sustanza niġġiesa,
metodu ta' ttestjar fuq bank

8.9.2009

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li
jtiru fl-arja - Parti 9: Parametru ta' konċentrazzjoni ta' sustanza niġġiesa,
metodu ta' ttestjar f'kamra

8.9.2009

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li
jtiru fl-arja - Parti 11: Indiċi ta' dekontaminazzjoni

8.9.2009

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008
Magni għal-lastku u plastik - Magni ta' estrużjoni u linji ta' estrużjoni - Parti
3: Rekwiżiti ta' sigurtà għal apparat li jiġbed il-plastik likwidu

8.9.2009

CEN

EN 1127-1:2007
Atmosferi splussivi - Prevenzjoni ta' u protezzjoni minn splużjoni - Parti 1:
Kunċetti bażiċi u metodoloġija

18.12.2009

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008
Atmosferi splussivi - Prevenzjoni ta' u protezzjoni minn splużjoni - Parti 2:
Kunċetti bażiċi u metodoloġija għat-tħaffir f'minjieri

8.9.2009

ESO (1)
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CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010
Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Rekwiżiti elettriċi - Parti 1: Rekwiżiti ġene
rali għal trakkijiet li jaħdmu bil-batterija

8.4.2011

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010
Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Rekwiżiti elettriċi - Parti 2: Rekwiżiti ġene
rali ta' trakkijiet motorizzati b'magna li taħdem b'kombustjoni interna

8.4.2011

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010
Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Rekwiżiti elettriċi - Parti 3: Rekwiżiti speċi
fiċi għas-sistemi ta' trasmissjoni ta' enerġija elettrika ta' trakkijiet motorizzati
b'magna li taħdem b'kombustjoni interna

8.4.2011

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-minċotti - Parti 1: Magni li
jdaħħlu minċott f'operazzjoni waħda u li għandhom mejda mobbli

18.12.2009

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-minċotti - Parti 2: Magni li
jimminċottjaw u/jew jaqgħu profili minn żewġ naħat u li jintemgħu bi
trasmissjoni fuq katina jew ktajjen

8.9.2009

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-minċotti - Parti 3: Magni li
jimminċottjaw b'superfiċje mobbli għall-qtugħ ta' injam strutturali u li
jintemgħu bl-idejn

8.9.2009

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-minċotti - Parti 4: Magni li
jirbattu t-truf u li jintemgħu bi trasmissjoni fuq katina/ktajjen

8.9.2009

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-minċotti - Parti 5: Magni li
jaqtgħu profil fuq naħa waħda b'superfiċje fissa u li jintemgħu b'sistema
rombli jew ktajjen

18.12.2009

CEN

EN 1247:2004+A1:2010
Makkinarju tal-fonderiji - Rekwiżiti ta' sigurtà għal kuċċaruni, tagħmir li
jferragħ, magni ċentrifugi li jdewwbu l-metall, magni li jdewwbu l-metall
bi proċewss kontinwu u semi-kontinwu

8.4.2011

CEN

EN 1248:2001+A1:2009
Makkinarju tal-fonderiji - Rekwiżiti ta' sigurtà għal tagħmir li jibblasjta u
jobrox

8.9.2009

CEN

EN 1265:1999+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Kowd tat-test tal-ħsejjes għal magni u tagħmir talfunderiji

8.9.2009

CEN

EN 1299:1997+A1:2008
Vibrazzjoni u skossi mekkaniċi - Iżolazzjoni ta' vibrazzjoni ta' makkinarju Informazzjoni għall-applikazzjoni ta' iżolazzjoni tas-sors

8.9.2009

CEN

EN 1374:2000+A1:2010
Magni agrikoli - Makkinarju stazzjonarju li jħott fi mħażen għal imħażen
tondi - Sigurtà

20.10.2010

CEN

EN 1398:2009
Pjattaformi li jitilgħu għal-livell ta' superfiċje - Rekwiżiti ta' sigurtà

ESO (1)

8.9.2009

20.7.2011
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sostitwit
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20.7.2011

MT
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EN 1417:1996+A1:2008
Magni għal-lastku u plastik - Magni b'żewġ rombli għall-ipproċessar tallastku jew plastik - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

ESO (1)

CEN

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 214/13

Referenza ta’ l-istandard li
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Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009
CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008
Bragi tad-drapp - Sigurtà - Parti 1: Bragi ċatti minsuġin u mxebbkin, magħ
mulin minn fibri maħdumin bl-idejn, użati għal skopijiet ġenerali

8.9.2009

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008
Bragi tad-drapp - Sigurtà - Parti 2: Bragi ċirkulari, magħmulin minn fibri
maħdumin bl-idejn, użati għal skopijiet ġenerali

8.9.2009

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008
Bragi tad-drapp - Sigurtà - Parti 4: Bragi għall-irfigħ għal servizz ġenerali
magħmulin minn ħbula tal-fibra naturali jew maħduma bl-idejn

8.9.2009

CEN

EN 1493:2010
Lifts għal vetturi

8.4.2011

CEN

EN 1494:2000+A1:2008
Ġakkijiet mobbli jew li jistgħu jitressqu 'l hinn u 'l hawn u tagħmir ta' rfigħ
assoċjat magħhom

8.9.2009

CEN

EN 1495:1997+A2:2009
Pjattaformi għar-rfigħ - Pjattaformi għal xogħol ta' tlugħ ma' arbli

EN
1493:1998+A1:2008
Nota 2.1

4.8.2011

18.12.2009

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010
Twissija: Din il-pubblikazzjoni ma tikkonċernax il-paragrafu 5.3.2.4, l-aħħar subparagrafu ta' 7.1.2.12, it-tabella 8 u l-figura 9 ta' l-istandard EN
1495:1997, li fir-rigward tiegħu ma tagħti l-ebda preżunzjoni ta' konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/42/KE.
CEN

EN 1501-1:1998+A2:2009
Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart u apparati għar-rfigħ assoċjati magħhom Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Vetturi għall-ġbir ta' liskart li jitgħabbew minn wara

29.12.2009

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009
Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart u apparati għar-rfigħ assoċjati magħhom Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Vetturi għall-ġbir ta' liskart li jitgħabbew mill-ġenb

29.12.2009

CEN

EN 1501-3:2008
Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart u apparati għar-rfigħ assoċjati magħhom Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 3: Vetturi għall-ġbir ta' liskart li jgħabbu minn quddiem

8.9.2009

CEN

EN 1501-4:2007
Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart u apparati għar-rfigħ assoċjati magħhom Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 4: Kowd għall-ittestjar talħoss f''vetturi li jiġbru l-iskart

8.9.2009

CEN

EN 1526:1997+A1:2008
Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Rekwiżiti addizzjonali għal funzjonijiet
awtomatiċi fuq trakkijiet

8.9.2009

CEN

EN 1539:2009
Apparati li jnixxfu u fran, li fihom joħorġu sustanzi li jistgħu jaqbdu Rekwiżiti ta' sigurtà

26.5.2010
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CEN

EN 1547:2001+A1:2009
Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament - Kodiċi ta' ttesjar bil-ħoss
għal tagħmir industrijali li jipproċessa termikament inkluż tagħmir ta'
mmaniġġjar anċillari tiegħu

8.9.2009

CEN

EN 1550:1997+A1:2008
Sigurtà ta' għodod tal-magni - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzz
joni ta' ċokkijiet li jżommu x-xogħol sod

8.9.2009

CEN

EN 1570:1998+A2:2009
Rekwiżiti ta' sigurtà għal imwejjed li jgħollu

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008
Magni għal-lastku u plastik - Magni ta' mudellar bi proċess reattiv - Parti 1:
Rekwiżiti ta' sigurtà għal unitajiet li jkejjlu u jħalltu

8.9.2009

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Kunċetti bażiċi - Parti 2: Rekwiżiti iġjeniċi

8.9.2009

CEN

EN 1673:2000+A1:2009
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Fran bi xkafef li jduru - Rekwiżiti ta'
sigurtà u iġjene

26.5.2010

CEN

EN 1674:2000+A1:2009
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Makkinarju li jaqta' għaġina u ikel
magħmul mill-għaġina skond il-qjies - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008
Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 1: Komponenti ta' l-azzar mikwi,
Grad 8

8.9.2009

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008
Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 2: Ganċijiet għar-rfigħ li jingħalqu
b'lukkett magħmulin minn azzar mikwi, Grad 8

8.9.2009

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008
Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 3: Lukketti li jingħalqu waħedhom
magħmulin minn azzar mikwi - Grad 8

8.9.2009

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008
Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 4: Ħoloq, Grad 8

8.9.2009

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008
Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 5: Ganċijiet għar-rfigħ li jingħalqu
b'lukkett magħmulin minn azzar mikwi - Grad 4

8.9.2009

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008
Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 6: Ħoloq - Grad 4

8.9.2009

CEN

EN 1678:1998+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni għat-tqattigħ tal-ħaxix - Rekwiżiti
ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011
Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna li jaħdmu b'moviment
alternat - Sigurtà - Parti 1: Magni li jitqabbdu bil-kompressjoni

Din hi l-ewwel
pubblikazzjoni

ESO (1)

18.12.2009

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
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20.7.2011

ESO (1)

CEN
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EN 1710:2005+A1:2008
Tagħmir u komponenti maħsubin biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment
esplussivi f'minjieri taħt l-art

8.9.2009

C 214/15

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010
CEN

EN 1755:2000+A1:2009
Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Operazzjonijiet f'atmosferi potenzjalment
esplussivi - Użu fejn hemm gass li jista' jaqbad, fwar, ċpar u trab

8.9.2009

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008
Lifts fuq wara - Lifts pjattaforma għal immuntar fuq vetturi bir-roti - Rekwi
żiti ta' sigurtà - Parti 1: Lifts fuq wara għal merkanzija

8.9.2009

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009
Lifts fuq wara - Lifts pjattaforma għal immuntar fuq vetturi bir-roti - Rekwi
żiti ta' sigurtà - Parti 2: Lifts fuq wara għal passiġġieri

18.12.2009

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Apparati protettivi sensittivi għall-pressjoni - Parti 1:
Prinċipji ġenerali għad-disinn u ttestjar ta' twapet sensittivi għall-pressjoni u
artijiet sensittivi għall-pressjoni

8.9.2009

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Apparati protettivi sensittivi għall-pressjoni - Parti 2:
Prinċipji ġenerali għad-disinn u ttestjar ta' trufijiet sensittivi għall-pressjoni u
żbarri sensittivi għall-pressjoni

8.9.2009

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Apparati protettivi sensittivi għall-pressjoni - Parti 3:
Prinċipji ġenerali għad-disinn u ttestjar ta' bampers, pjanċi, wajers u apparati
simili

8.9.2009

CEN

EN 1777:2010
Pjattaformi idrawliċi (HPs) għat-tifi tan-nar u servizzi ta' salvataġġ - Rekwiżiti
ta' sigurtà u ttestjar

26.5.2010

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010
Makkinarju għal minjieri taħt l-art - Rekwiżiti ta' sigurtà għal irfid tas-soqfa li
jaħdem bil-ħajdrolik - Parti 1: Tagħmir ta' rfif u rekwiżiti ġenerali

26.5.2010

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010
Makkinarju għal minjieri taħt l-art - Rekwiżiti ta' sigurtà għal irfid tas-soqfa li
jaħdem bil-ħajdrolik - Parti 2: Saqajn u pistuni għar-rfid li jaħdmu bl-enerġija

26.5.2010

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010
Makkinarju għal minjieri taħt l-art - Rekwiżiti ta' sigurtà għal irfid tas-soqfa li
jaħdem bil-ħajdrolik - Parti 3: Sistemi ta' kontroll idrawliċi

26.5.2010

CEN

EN 1807:1999+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-lupa

18.12.2009

CEN

EN 1808:1999+A1:2010
Rekwiżiti ta' sigurtà fuq Tagħmir ta' Aċċess Imdendel - Kalkoli ta' disinn,
kriterji ta' stabilità, konstruzzjoni - Testijiet

20.10.2010

EN
1777:2004+A1:2009
Nota 2.1

Data skaduta
(30.9.2010)
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CEN

EN 1829-1:2010
Magni li jitfgħu ġettijiet tal-ilma bi pressjoni għolja - Rekwiżiti ta' sigurtà Parti 1: Magni

26.5.2010

CEN

EN 1829-2:2008
Magni li jitfgħu ġett ta' l-ilma bi pressjoni għolja - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti
2: Manek, kanen tal-manek u konnetturi

8.9.2009

ESO (1)

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
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Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
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Nota 1

EN 1829-2:2008/AC:2011
CEN

EN 1837:1999+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Tidwil integrali ta' magni

CEN

EN 1845:2007
Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn - Magni għall-immudellar ta' xedd
is-saqajn - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 1846-2:2009
Vetturi għat-tifi tan-nar u servizzi ta' salvataġġ - Parti 2: Rekwiżiti komuni Sigurtà u operat

18.12.2009

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008
Vetturi għat-tifi tan-nar u servizzi ta' salvataġġ - Parti 3: Tagħmir installat
b'mod permanenti - Sigurtà u operat

8.9.2009

CEN

EN 1853:1999+A1:2009
Magni agrikoli - Trejlers b'karru li jixxaqleb - Sigurtà

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupi ċirkolari - Parti 1: Banki
jiet tax-xogħol għal lupi ċirkolari (b'wiċċ mobbli jew mhux) u magni li
jaqtgħu l-injam skond dimensjonijiet mogħtija u lupi f'siti tal-bini

8.9.2009

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupi ċirkolari - Parti 3: Magni li
jaqtgħu injam kontra l-vina u magni li jaqtgħu injam kontra l-vina u jservu
wkoll ta' bankijiet tax-xogħol għal lupi ċirkolari

8.9.2009

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupi ċirkolari - Parti 4: Magni li
jaqtgħu l-injam favur il-vina li jkollhom aktar minn serrieq wieħed u
jitgħabbew u/jew jinħattu bl-idejn

18.12.2009

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 5:
Bankijiet tax-xogħol b'lupi ċirkolari/magni li jaqtgħu l-injam minn fuq
kontra l-vina

18.12.2009

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 6:
Magni li jaqtgħu l-injam b'sistema ċirkolari għall-ħatab u magni b'żewġ
funzjonijiet li jaqtgħu l-injam b'sistema ċirkolari/bankijiet tax-xogħol b'lupi
ċirkolari, li jitgħabbew u/jew jinħattu bl-idejn

18.12.2009

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 7:
Magni b'xafra waħda li jaqtgħu zkuk ta' l-injam b'superfiċje integrata li titma'
z-zkuk u titgħabba u/jew tinħatt bl-idejn

18.12.2009

18.12.2009

18.12.2009

EN 18462:2001+A3:2009
Nota 2.1

Data skaduta
(28.2.2011)

20.7.2011
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CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 8:
Magni li jaqtgħu truf ta' l-injam favur il-vina b'lupa ċirkolari b'xafra waħda u
li s-serrieq tagħhom jitmexxa b'elettriku u li jitgħabbew u/jew jinħattu blidejn

18.12.2009

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 9:
Magni li jaqtgħu l-injam kontra l-vina b'lupa ċirkolari b'żewġt ixfar li
jintemgħu b'mod integrat u jitgħabbew u/jew jinħattu bl-idejn

18.12.2009

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti
10: Magni semi-awtomatiċi u awtomatiċi b'xafra waħda li jaqtgħu minn fuq
l-injam kontra l-vina

18.12.2009

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti
11: Magni semi-awtomatiċi u awtomatiċi li jaqtgħu l-injam orizzontalment
kontra l-vina b'unità ta' serrieq wieħed (srieraq b'id radjali)

18.12.2009

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti
12: Magni li jaqtgħu l-injam kontra l-vina b'sistema pendolari

18.12.2009

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupi ċirkolari - Parti 13: Magni
ta' l-isserrar ta' panewijiet ta' travi orizzontali

18.12.2009

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupi ċirkolari - Parti 14: Magni
ta' l-isserrar ta' panewijiet vertikali

18.12.2009

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009
Sigurtà ta' magni ta' l-injam - Magni li jaqtgħu b'lupa ċirkolari - Parti 15:
Magni b'aktar minn xafra waħda li jaqtgħu travers b'sistema integrata ta'
provvista ta' bċejjeċ għax-xogħol u tagħbija u/jew ħatt bl-idejn

18.12.2009

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009
Sigurtà ta' magni ta' l-injam - Magni li jaqtgħu b'lupa ċirkolari - Parti 16:
Magna li taqta' żewġ ingletti għal qtugħ forma ta' V

18.12.2009

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupa ċirkolari - Part 17: Magni
orizzontali li jaqtgħu l-injam u jitħaddmu bl-idejn u li għandhom serrieq
wieħed (srieraq bi driegħ radjali li titħaddem bl-idejn)

18.12.2009

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009
Makkinarju għal minjieri taħt l-art - Magni mobbli li jaħdmu taħt l-art Sigurtà - Parti 2: Lokomotivi li jimxu fuq binarji

8.9.2009

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti ġenerali - Parti 1:
Rekwiżiti bażiċi ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti ġenerali - Parti 2:
Rekwiżiti ta' stabilità u saħħa, kalkoli u metodi ta' ttestjar

8.9.2009

ESO (1)
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(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art għall-għajnuna ta' ajruplani - Rekwiżiti ġenerali Parti 3: Metodi ta' kejl ta' vibrazzjoni u tnaqqis

8.9.2009

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009
Tagħmir ta' appoġġ mill-art lill-ajruplani - Rekwiżiti ġenerali - Parti 4:
Metodi ta' kejl ta' ħsejjes u tnaqqis ta' ħsejjes

8.9.2009

CEN

EN 1953:1998+A1:2009
Tagħmir li jatomizza u jisprejja għal materjali li jiżbgħu - Rekwiżiti ta'
sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 1974:1998+A1:2009
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jqattgħu slajs slajs - Rekwiżiti ta'
sigurtà u iġjene

18.12.2009

CEN

EN ISO 2151:2008
Akustika - Kowd tat-test għall-ħsejjes għal kompressuri u pompi li joħolqu
vakwu - Metodu ta' inġinerija (Grad 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

CEN

EN ISO 2860:2008
Gafef - Dimensjonijiet minimi għal aċċess (ISO 2860:1992)

8.9.2009

CEN

EN ISO 2867:2008
Gafef - Sistemi ta' aċċess (ISO 2867:2006/Cor 1:2008)

8.9.2009

CEN

EN ISO 3164:2008
Gafef - Evalwazzjonijiet tal-laboratorju ta' strutturi protettivi - Speċifikazzjo
nijiet għall-volum ta' limitazzjoni ta' liwi (ISO 3164:1995)

8.9.2009

CEN

EN ISO 3266:2010
Viti bl-għajn grad 4 għal skopijiet ta' rfigħ ġenerali (ISO 3266:2010)

CEN

EN ISO 3411:2007
Gafef - Dimensjonijiet fiżiċi umani ta' operaturi u l-ispazju minimu fejn
joqgħod l-operatur (ISO 3411:2007)

8.9.2009

CEN

EN ISO 3449:2008
Gafef - Strutturi li jipproteġu minn oġġetti li jaqgħu mill-għoli - Testijiet tallaboratorju u rekwiżiti ta' operat (ISO 3449:2005)

8.9.2009

CEN

EN ISO 3450:2008
Gafef - Sistemi ta' brejkijiet ta' magni b'tajers tal-lastku - Rekwiżiti ta' sistemi
u operat u proċeduri għat-testijiet (ISO 3450:1996)

8.9.2009

CEN

EN ISO 3457:2008
Gafef - Rpari - Definizzjonijiet u Rekwiżiti (ISO 3457:2003)

8.9.2009

CEN

EN ISO 3471:2008
Gafef - Strutturi li jipproteġu milli makkinarju mobbli jinqaleb - Testijiet tallaboratorju u rekwiżiti ta' operat (ISO 3471:2008)

8.9.2009

CEN

EN ISO 3741:2010
Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' għejun tal-ħsejjes bl-użu
ta' pressjoni akustika - Metodi ta' preċiżjoni għal kmarar li jidwu (ISO
3741:2010)

8.4.2011

ESO (1)

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

EN ISO 3741:2009
Nota 2.1

Data skaduta
(30.4.2011)

20.10.2010

20.7.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 214/19

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

CEN

EN ISO 3743-1:2010
Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta'
ħsejjes - Metodu ta' inġinerija għal għejun mobbli żgħar f'oqsma li jidwu Parti 1: Metodu komparattiv għal kmamar ta' ttestjar b'ħitan ebsin (ISO
3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009
Nota 2.1

Data skaduta
(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009
Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta'
ħsejjes li jużaw pressjoni akustika - Metodu ta' inġinerija għal għejun mobbli
żgħar f'oqsma li jidwu - Parti 2: Metodi għal kmamar speċjali għall-ittestjar
ta' diwi (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

CEN

EN ISO 3744:2010
Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta'
ħsejjes li jużaw pressjoni akustika - Metodu ta' inġinerija f'qasam li hu
essenzjalment ħieles fuq pjan li jirrifletti (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009
Nota 2.1

Data skaduta
(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2009
Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta'
ħsejjes li jużaw pressjoni akustika - Metodi ta' preċiżjoni għal kmamar
fejn ma jinstama' ebda eku u kmamar fejn l-eku jinstama' ma' nofs ilkamra biss (ISO 3745:2003)

18.12.2009

CEN

EN ISO 3746:2010
Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta'
ħsejjes li jużaw pressjoni akustika - Metodu ta' perizja bl-użu ta' superfiċje
li titkejjel b'mod sħiħ fuq pjan li jirrifletti (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009
Nota 2.1

Data skaduta
(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010
Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta'
ħsejjes li jużaw pressjoni akustika - Metodu komparattiv li jintużaw fuq ilpost (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009
Nota 2.1

Data skaduta
(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-1:2009
Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

ESO (1)

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010
CEN

EN ISO 4254-5:2009
Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 5: Makni li jqallbu l-ħamrija u jaħdmu blenerġija (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011
CEN

EN ISO 4254-6:2009
Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 6: Sprejers u distributuri ta' fertilizzant
likwidu (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010
CEN

EN ISO 4254-7:2009
Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 7: Magni tal-ħrit u d-dris, magni li jaħartu lpjanti biex jagħmlu l-għalf u magni li jiġbru l-qoton (ISO 4254-7:2008)
EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

26.5.2010

C 214/20

ESO (1)

CEN

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

EN ISO 4254-10:2009
Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 10: Magni u xtiebi rotatorji li jqallbu u jifirxu
l-ħaxix biex jinxef (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010
CEN

EN ISO 4254-11:2010
Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 11: Magni li jiġbru tiben, ħuxlief eċċ. u
jagħmluhom balal (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN
704:1999+A1:2009
Nota 2.1

Data skaduta
(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010
Enerġija fluwida idrawlika - Regoli ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà għal sistemi
u l-komponenti tagħhom (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN
982:1996+A1:2008
Nota 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4414:2010
Enerġija fluwida pnewmaitka - Regoli ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà għal
sistemi u l-komponenti tagħhom (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN
983:1996+A1:2008
Nota 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4871:2009
Akustika - Dikjarazzjoni u verifika ta' valuri ta' emissjoni ta' ħsejjes ta'
makkinarju u tagħmir (ISO 4871:1996)

18.12.2009

CEN

EN ISO 5136:2009
Akustika - Determinazzjoni ta' qawwa ta' ħoss irradjata f'tubu minn fannijiet
u apparati oħra li jċaqilqu l-arja - Metodu bi dħul f'tubu (ISO 5136:2003)

18.12.2009

CEN

EN ISO 5674:2009
Trakters u makkinarju għal agrikoltura u foresterija - Rpar għal xaftijiet li
jiġġeneraw l-enerġija (PTO) - Testijiet għal ħsara minn użu ordinarju u saħħa
u kriterji ta' aċċettazzjoni (ISO 5674:2004)

8.9.2009

CEN

EN ISO 6682:2008
Gafef - Zoni biex il-kontrolli jintlaħqu sewwa (ISO 6682:1986 inkluż
Emenda 1:1989)

8.9.2009

CEN

EN ISO 6683:2008
Gafef - Ċinturini ta' sigurtà u fejn jintrabtu - Rekwiżiti ta' sistemi u operat u
testijiet (ISO 6683:2005)

8.9.2009

CEN

EN ISO 7096:2008
Gafef - Evalwazzjonijiet tal-laboratorju ta' vibrazzjoni tas-siġġu ta' l-operatur
(ISO 7096:2000)

8.9.2009

EN ISO 7096:2008/AC:2009
CEN

EN ISO 7235:2009
Akustika - Proċeduti ta' kejl f'laboratorju għal sajlensers bit-tubu u unitajiet
ta' terminals ta' l-arja - Telf mad-dħul, ħoss tal-fluss u telf tal-pressjoni totali
(ISO 7235:2003)

18.12.2009

CEN

EN ISO 7731:2008
Ergonomika - Sinjali ta' periklu f'zoni pubbliċi u fejn qed isir xogħol - Sinjali
ta' periklu li jagħmlu ħoss (ISO 7731:2003)

8.9.2009

CEN

EN ISO 8230-1:2008
Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni ta' ħasil fix-xott - Parti 1: Rekwiżiti komuni
ta' sigurtà (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

20.7.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN ISO 8230-2:2008
Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni ta' ħasil fix-xott - Parti 2: Magni li jużaw
perkloroetileneà (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

CEN

EN ISO 8230-3:2008
Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni ta' ħasil fix-xott - Parti 2: Magni li jużaw
solventi li jieħdu n-nar malajr (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

CEN

EN ISO 9614-1:2009
Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes li jużaw intensità
akustika - Parti 1: Kejl f'punti diskreti (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

CEN

EN ISO 9614-3:2009
Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' għejun tal-ħsejjes bl-użu
ta' intensità akustika - Parti 3: Metodu ta' preċiżjoni għall-kejl bi skaner (ISO
9614-3:2002)

18.12.2009

CEN

EN ISO 9902-1:2001
Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 1: Rekwiżiti
komuni (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

EN ISO 9902-2:2001
Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 2: Makkinarju li
jipprepara l-għażil tal-ħajt u li jagħżel il-ħajt (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

EN ISO 9902-3:2001
Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 3: Makkinarju għal
materjal mhux minsuġ (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

EN ISO 9902-4:2001
Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 4: Makkinarju li
jimmanifattura pproċessar ta' ħajt, ċwiemi u ħbula (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

EN ISO 9902-5:2001
Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 5: Makkinarju li
jipprepara għall-insiġ u xogħol tas-suf (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

ESO (1)

CEN

CEN

CEN

CEN

C 214/21

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

Nota 3

Data skaduta
(28.12.2009)

Nota 3

Data skaduta
(28.12.2009)

Nota 3

Data skaduta
(28.12.2009)

Nota 3

Data skaduta
(28.12.2009)

Nota 3

Data skaduta
(28.12.2009)

C 214/22

ESO (1)

CEN

CEN

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

EN ISO 9902-6:2001
Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 6: Makkinarju li
jimmanifattura tessuti (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

EN ISO 9902-7:2001
Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 7: Makkinarju li
jiżbogħ id-drapp u jagħtih il-finitura (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

CEN

EN ISO 10218-1:2008
Robots għal ambjenti industrijali - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Robot (ISO
10218-1:2006/Cor 1:2007)

8.9.2009

CEN

EN ISO 10472-1:2008
Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 1: Rekwiżiti
komuni (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

CEN

EN ISO 10472-2:2008
Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 2: Magni
tal-ħasil tal-ħwejjeġ u magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ kummerċjali (ISO 104722:1997)

8.9.2009

CEN

EN ISO 10472-3:2008
Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 3: Apparati
kummerċjali għall-ħasil u tnixxif tal-ħwejjeġ inklużi magni li jikkompo
nuhom (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

CEN

EN ISO 10472-4:2008
Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 4: Apparat
li jnixxef bl-arja (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

CEN

EN ISO 10472-5:2008
Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 5: Magni li
jgħaddu l-ħwejjeġ, magni li jdaħħlu l-ħwejjeġ għall-mogħdija, u magni li
jitwu ħwejjeġ imgħoddija (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

CEN

EN ISO 10472-6:2008
Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 6: Preses li
jgħaddu u jgħaqqdu (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

CEN

EN ISO 10517:2009
Mqassijiet tal-idejn li jwittu s-sisien - Sigurtà (ISO 10517:2009)

18.12.2009

CEN

EN ISO 10821:2005
Magni tal-ħjata industrijali - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni tal-ħjata, unita
jiet u sistemi (ISO 10821:2005)

18.12.2009

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

Nota 3

Data skaduta
(28.12.2009)

Nota 3

Data skaduta
(28.12.2009)

Nota 3

Data skaduta
(28.12.2009)

20.7.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN ISO 11102-1:2009
Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna li jaħdmu b'moviment
alternat - Tagħmir li jqabbad magna b'dawran ta' manku - Parti 1: Rekwiżiti
ta' sigurtà u testijiet (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11102-2:2009
Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna li jaħdmu b'moviment
alternat - Tagħmir li jqabbad magna b'dawran ta' manku - Parti 2: Metodu
ta' ttestjar ta' l-angolu li fih il-manku jinqala' waħdu (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11111-1:2009
Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti komuni
(ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11111-2:2005
Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Magni li jippreparaw
għall-għażil u magni ta' l-għażil (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

EN ISO 11111-3:2005
Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 3: Makkinarju għal
tessuti mhux minsuġin (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

EN ISO 11111-4:2005
Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 4: Makkinarju għallipproċessar tal-ħjut, u għall-manifattura ta' ċwiemi u ħbula (ISO 111114:2005)

18.12.2009

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

EN ISO 11111-5:2005
Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 5: Makkinarju li jippre
para materjal għall-insiġ u niting (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

EN ISO 11111-6:2005
Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 6: Makkinarju għallmanifattura ta' tessut (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

ESO (1)

CEN

CEN

CEN

CEN

C 214/23

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

Nota 3

Data skaduta
(31.1.2010)

Nota 3

Data skaduta
(31.1.2010)

Nota 3

Data skaduta
(31.1.2010)

Nota 3

Data skaduta
(31.1.2010)

Nota 3

Data skaduta
(31.1.2010)

C 214/24

ESO (1)

CEN

MT
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Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

EN ISO 11111-7:2005
Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 7: Makkinarju għallgħoti taż-żebgħa bil-kulur u finitura (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

Nota 3

Data skaduta
(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008
Ottika u strumenti ottiċi - Lejsers u tagħmir relatat mal-lejser - Vokabularju
u simboli (ISO 11145:2006)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11148-3:2010
Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti
ta' sigurtà - Parti 3: Drills u tappers (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011

EN 7923:2000+A1:2008
Nota 2.1

Data skaduta
(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-4:2010
Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti
ta' sigurtà - Parti 4: Għodod perkussivi mhux rotatorji li joperaw bl-elettriku.
(ISO 11148-4:2010)

8.4.2011

EN 7924:2000+A1:2008
Nota 2.1

Data skaduta
(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-6:2010
Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti
ta' sigurtà - Parti 6: Għodod li jaħdmu bl-elettriku biex jgħaqqdu apparat li
jgħaqqad b'kamin (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011

EN 7926:2000+A1:2008
Nota 2.1

Data skaduta
(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11161:2007
Sigurtà ta' makkinarju - Sistemi ta' manifattura integrati - Rekwiżiti bażiċi
(ISO 11161:2007)

26.5.2010

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Nota 3

Data skaduta
(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009
Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Linji-gwida għallużu ta' standards bażiċi għad-determinazzjoni ta' livelli ta' pressjoni ta'
emissjoni ta' ħsejjes f'post fuq il-lant tax-xogħol u f'pożizzjonijiet oħra
speċifikati (ISO 11200:1995 inkluż Cor 1:1997)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11201:2010
Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Kejl ta' livelli ta'
emissjoni ta' pressjoni ta' ħoss fuq il-post tal-lant tax-xogħol u f'pożizzjoni
jiet oħra speċifikati f'qasam essenzjalment ħieles fuq pjan li jirrifletti b'kor
rezzjonijiet ambjentali negliġibbli (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009
Nota 2.1

Data skaduta
(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010
Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Kejl ta' livelli ta'
pressjoni ta' emissjoni ta' ħsejjes f'post fuq il-lant tax-xogħol u f'pożizzjoni
jiet oħra speċifikati bl-applikazzjoni ta' korrezzjonijiet ambjentali approssi
mattivi (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009
Nota 2.1

Data skaduta
(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009
Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Determinazzjoni ta'
livelli ta' pressjoni ta' emissjoni ta' ħsejjes f'post fuq il-lant tax-xogħol u
f'pożizzjonijiet oħra speċifikati mil-livell tal-qawwa tal-ħsejjes (ISO
11203:1995)

18.12.2009

20.7.2011
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CEN

EN ISO 11204:2010
Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Kejl ta' livelli ta'
pressjoni ta' emissjoni ta' ħsejjes f'post fuq il-lant tax-xogħol u f'pożizzjoni
jiet oħra speċifikati b'applikazjoni korrezzjonijiet ambjentali (ISO
11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009
Nota 2.1

Data skaduta
(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009
Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Metodu ta' inġine
rija għad-determinazzjoni ta' livelli ta' emissjoni ta' pressjoni ta' ħoss fuq ilpost tal-lant tax-xogħol u f'pożizzjonijiet oħra speċifikati bl-użu ta' intensità
tal-ħoss (ISO 11205:2003)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11252:2008
Lejsers u tagħmir relatat mal-lejser - Apparat li jopera bil-lejser - Rekwiżiti
minimi għal dokumentazzjoni (ISO 11252:2004)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11546-1:2009
Akustika - Determinazzjoni ta' operat ta' iżolazzjoni ta' ħsejjes f'postijiet
magħluqin - Parti 1: Kejl f'kondizzjonijiet ta' laboratorju (għal skopijiet ta'
dikjarazzjoni) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11546-2:2009
Akustika - Determinazzjoni ta' operat ta' iżolazzjoni ta' ħsejjes f'postijiet
magħluqin - Parti 2: Kejl fuq il-post (għal skopijiet ta' aċċettazzjoni u veri
fika) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11553-1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Makkinarju li jipproċessa bil-lejser - Parti 1: Rekwi
żiti ta' sigurtà (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11553-2:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Makkinarju li jipproċessa bil-lejser - Parti 2: Rekwi
żiti ta' sigurtà għal apparati ta' proċessar tal-laser li jinżammu fl-idejn (ISO
11553-2:2007)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11554:2008
Ottika u strumenti ottiċi - Lejsers u tagħmir relatat mal-lejser - Metodi ta'
ttestjar għal enerġija b'raġġ lejser, enerġija u karatteristiċi temporali (ISO
11554:2006)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11680-1:2008
Makkinarju għal foresterija - Rekwiżiti ta' sigurtà u ttestjar għal imqassijiet
taż-żabra motorizzati mmuntati fuq lasti - Parti 1: Unitajiet li għandhom
magħhom magna li taħdem b'kombustjoni integrali (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11680-2:2008
Makkinarju għal foresterija - Rekwiżiti ta' sigurtà u ttestjar għal imqassijiet
taż-żabra motorizzati mmuntati fuq lasti - Parti 2: Unitajiet biex jintużaw
ma' għajn ta' enerġija miżmum f'pakk (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11681-1:2008
Makkinarju għall-foresterija - Lupa li tista' tinġarr - Rekwiżiti ta' sigurtà u
ttestjar - Parti 1: Lupi għall-kura fil-foresti (ISO 11681-1:2004, inkluż Amd
1:2007)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11681-2:2008
Makkinarju għall-foresterija - Lupi li jistgħu jinġarru - Rekwiżiti ta' sigurtà u
ttestjar - Parti 2: Lupi għall-kura fil-foresti - (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009
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CEN

EN ISO 11688-1:2009
Akustika - Prattika rrikkandata għad-disinn ta' makkinarju u tagħmir li
jagħmel ħoss baxx - Parti 1: Ippjanar (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11691:2009
Akustika - Kejl ta' telf ta' ħoss mad-dħul f'sajlensers b'tubu mingħajr kurrent
ta' arja - Metodu ta' perizja fil-laboratorju (ISO 11691:1995)

18.12.2009

CEN

EN ISO 11806:2008
Magni agrikoli u tal-foresterija - Makkinarju li jista' jinġarr, b'mutur li jaħdem
b'kombustjoni u miżmum bl-idejn, li jaqta' sġajjar u jittrimmja l-ħaxix Sigurtà (ISO 11806:1997)

8.9.2009

CEN

EN ISO 11957:2009
Akustika - Determinazzjoni ta' operat ta' iżolazzjoni tal-ħoss f'gabini - Kejl
f'laboratorju u fuq il-post (ISO 11957:1996)

18.12.2009

CEN

EN 12001:2003+A1:2009
Magni li jġorru, jisprejjaw u jqiegħdu fil-post għal konkrit u tajn - Rekwiżiti
ta' sigurtà

26.5.2010

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008
Magni għal-lastku u plastik - Magni li jirriduċu d-daqs - Parti 1: Rekwiżiti ta'
sigurtà għal magni bi xfafar li jipproduċu ħbub

8.9.2009

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008
Magni għal-lastku u plastik - Magni li jirriduċu d-daqs - Parti 3: Rekwiżiti ta'
sigurtà għal makkinarju li jqatta' fi bċejjeċ

8.9.2009

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008
Magni għal-lastku u plastik - Magni li jirriduċu d-daqs - Parti 4: Rekwiżiti ta'
sigurtà għal agglomeraturi

8.9.2009

CEN

EN 12013:2000+A1:2008
Magni għal-lastku u plastik - Magni li jħalltu internament - Rekwiżiti ta'
sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 12016:2004+A1:2008
Kompatibilità elettromanjetika - Prodott standard tal-familja għal lifts, skala
turi u ċineg li jġorru passiġġieri - Immunità

8.9.2009

CEN

EN 12041:2000+A1:2009
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Makkinarju li jagħti forma lill-ikel Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

18.12.2009

CEN

EN 12042:2005+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Makkinarju li jaqta' l-għaġina skond ilqjies - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

8.4.2011

CEN

EN 12043:2000+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Apparat li titqiegħed fih l-għaġina qabel
tinħema - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

8.4.2011

CEN

EN 12044:2005+A1:2009
Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni talġilda - Magni li jaqtgħu u jtaqqbu - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009
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CEN

EN 12053:2001+A1:2008
Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Metodi ta' ttestjar għall-kejl ta' emissjonijiet
ta' ħsejjes

8.9.2009

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008
Sigurtà ta' krejnijiet - Rekwiżiti għas-saħħa u sigurtà - Parti 2: Apparati li
jillimitaw u jindikaw

8.9.2009

CEN

EN ISO 12100:2010
Sigurtà ta' makkinarju - Prinċipji ġenerali għad-disinn - Valutazzjoni tarriskju u tnaqqis tar-riskju (ISO 12100:2010)

8.4.2011

CEN

EN 12110:2002+A1:2008
Magni li jħaffru mini - Kompartimenti bejn żewġ spazji li ma jkollhomx listess pressjoni - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 12111:2002+A1:2009
Magni li jħaffru mini - Magni li jibdew it-titqib ta' mini, magni li jkomplu
jħaffru mini u magni li jaqtgħu materjal b'forza ta' impatt - Rekwiżiti ta'
sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010
Parank tal-bennejja biex itellgħu tagħbijiet - Parti 1: Paranki bi pjattaformi
aċċessibbli

8.4.2011

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010
Parank tal-bennejja biex itellgħu tagħbijiet - Parti 2: Paranki inklinati b'ap
parati mhux aċċessibbli li jġorru tagħbijiet

8.4.2011

CEN

EN 12159:2000+A1:2009
Paranki tal-bennejja għal persuni u materjali li jittellgħu f'gaġeg iggwidati
vertikalment

18.12.2009

CEN

EN 12162:2001+A1:2009
Pompi għal likwidi - Rekwiżiti ta' sigurtà - Proċeduri għal ittestjar idrostatiku

8.9.2009

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Valutazzjoni u riduzzjoni ta' riskji kkaġunati minn
radjazzjoni li tixtered minn makkinarju - Parti 1: Prinċipji ġenerali

8.9.2009

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Valutazzjoni u riduzzjoni ta' riskji kkaġunati minn
radjazzjoni li tixtered minn makkinarju - Parti 2: Proċeduri għall-kejl ta'
emissjoni ta' radjazzjoni

8.9.2009

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Valutazzjoni u riduzzjoni ta' riskji kkaġunati minn
radjazzjoni li tixtered minn makkinarju - Parti 3: Riduzzjoni ta' radjazzjoni
b'attenwazzjoni jew ilqugħ bi skrin

8.9.2009

CEN

EN 12203:2003+A1:2009
Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni talġilda - Preses taż-żraben u l-ġilda - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

ESO (1)
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CEN

EN 12254:2010
Skrins għal postijiet tax-xogħol bil-lejżer - Rekwiżiti u ttestjar ta' sigurtà

26.5.2010

EN
12254:1998+A2:2008
Nota 2.1

CEN

EN 12267:2003+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni b'lupi ċirkolari - Rekwiżiti ta'
sigurtà u iġjene

20.10.2010

CEN

EN 12268:2003+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni b'lupa - Rekwiżiti ta' sigurtà u
iġjene

20.10.2010

CEN

EN 12301:2000+A1:2008
Rubber and plastic machines - Magni għall-illustrar u llixxar - Rekwiżiti ta'
sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 1:
Turgien għall-passiġġieri

8.9.2009

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 2:
Vetturi li jġorru l-ikel

8.9.2009

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 3:
Vetturi mgħammrin b'ċinga timxi

8.9.2009

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 4:
Pontijiet li jgħaddu minnhom il-passiġġieri biex jidħlu f'ajruplan

8.9.2009

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 5:
Tagħmir biex jingħata l-fjuwil lill-ajruplani

8.9.2009

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 6:
Tagħmir li jħoll is-silġ u tagħmir li jħoll is-silġ jew ma jħallihx jifforma

8.9.2009

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 7:
Tagħmir għall-moviment ta' l-ajruplani

8.9.2009

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 8:
Turġien u pjattaformi għall-manutenzjoni

8.9.2009

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 9:
Apparat li jgħabbi kontejners/palits

8.9.2009

ESO (1)
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CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti
10: Trasportaturi li jittrasferixxu kontejners/palits

8.9.2009
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CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti
12: Tagħmir għal servizz ta' ilma tax-xorb

8.9.2009

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti
13: Tagħmir għal servizz tal-loki

8.9.2009

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti
14: Vetturi li jġorru passiġġieri diżabilitati/inkapaċitati biex jitilgħu fuq
ajruplan

8.9.2009

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti
15: Trakters għall-valiġġi u tagħmir

8.9.2009

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti
16: Tagħmir li jqabbad il-magna ta' ajruplan

8.9.2009

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti
17: Tagħmir ta' l-arja kondizzjonata

8.9.2009

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti
18: Unitajiet ta' nitroġenu jew ossiġenu

8.9.2009

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti
19: Ġakkijiet għall-ajruplani, ġakkijiet għall-fusien u puntali idrawliċi li
jżommu n-naħa ta' wara

8.9.2009

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009
Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti
20: Unitajiet li jagħtu enerġija elettrika mill-art

8.9.2009

CEN

EN 12321:2003+A1:2009
Magni għat-tħaffir taħt l-art - Speċifikazzjoni għar-rekwiżiti ta' sigurtà ta'
ċineg li jittrasportaw materjal maqtugħ minn wiċċ minjiera

8.9.2009

CEN

EN 12331:2003+A2:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni ta' l-ikkapuljat - Rekwiżiti ta'
sigurtà u iġjene

20.10.2010

CEN

EN 12336:2005+A1:2008
Magni li jħaffru mini - Magni li jħarsu mit-titjir, magni li jħaffru b'sistema ta'
mbuttar, magni tat-titqib b'berrina ħoxna, tagħmir li jiksi ħitan - Rekwiżiti
ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 12348:2000+A1:2009
Magni fuq pjattaforma għat-titqib - Sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 12355:2003+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jneħħu l-qoxra, iqaxxru u jneħħu
l-membrana - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008
Ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

ESO (1)

20.10.2010
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Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008
Ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 2: Definizzjonijiet, desinjazzjoni u
klassifikazzjoni

8.9.2009

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008
Ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 3: Informazzjoni dwar użu u
manutenzjoni

8.9.2009

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008
Ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 4: Ħbula mibrumin applikati għal
irfigħ ġenerali

8.9.2009

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008
Ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 10: Ħbula b'tessut spirali għal
applikazzjonijiet strutturali ġenerali

8.9.2009

CEN

EN 12387:2005+A1:2009
Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni talġilda - Tagħmir modulari għat-tiswija taż-żraben - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 12409:2008
Magni għal-lastku u plastik - Magni li jiffurmaw b'sistema termali - Rekwiżiti
ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 12417:2001+A2:2009
Għodod tal-magni - Sigurtà - Magni li jipproduċu għodod għal makkinarju

8.9.2009

ESO (1)

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010
CEN

EN 12418:2000+A1:2009
Magni għall-qtugħ irfinut tal-ġebel għall-bini fuq il-lant tax-xogħol - Sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 12463:2004+A1:2011
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jimlew l-ikel u magni awżiljarji Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

Din hi l-ewwel
pubblikazzjoni

CEN

EN 12505:2000+A1:2009
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni ċentrofugali għall-ipproċessar ta'
żjut u xaħmijiet li jistgħu jittieklu - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

18.12.2009

CEN

EN 12525:2000+A2:2010
Magni agrikoli - Magni li jgħabbu minn quddiem - Sigurtà

26.5.2010

CEN

EN 12545:2000+A1:2009
Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni talġilda - Kowd tat-test tal-ħsejjes - Rekwiżiti komuni

8.9.2009

CEN

EN 12547:1999+A1:2009
Ċentrifugi - Rekwiżiti komuni ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 12549:1999+A1:2008
Akustika - Kowd tat-test għall-ħsejjes għal għodod li jgħaqqdu materjali ma'
xulxin - Metodu ta' inġinerija

8.9.2009

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

20.7.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 12581:2005+A1:2010
Impjanti fejn tingħata ż-żebgħa - Makkinarju li jiżbogħ bl-għadis u b'sistema
elettroforetika għall-applikazzjoni ta' materjal taż-żebgħa forma ta' trab orga
niku - Rekwiżiti ta' sigurtà

20.10.2010

CEN

EN 12601:2010
Settijiet li jiġġeneraw enerġija li jitħaddmu b'magna li topera b'sistema ta'
kombustjoni interna li taħdem b'moviment alternat - Sigurtà

8.4.2011

CEN

EN 12621:2006+A1:2010
Magni għall-provvista u/jew ċirkolazzjoni ta' materjali taż-żebgħa taħt press
joni - Rekwiżiti ta' sigurtà

20.10.2010

CEN

EN 12622:2009
Sigurtà ta' għodod tal-magni - Brejkijiet għal preses idrawliċi

26.5.2010

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010
Magni għall-manifattura ta' prodotti ta' kostruzzjoni li jsiru minn konkrit u
silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti komuni

8.4.2011

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010
Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat
tal-kalċju - Sigurtà - Parti 2: Magni li jagħmlu l-blokki

8.4.2011

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010
Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat
tal-kalċju - Sigurtà - Parti 3: Magni bi pjattaforma li tista' ddur

8.4.2011

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010
Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat
tal-kalċju - Sigurtà - Parti 4:Magni li jagħmlu l-madum tal-konkrit għas-soqfa

8.4.2011

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010
Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat
tal-kalċju - Sigurtà - Parti 5-1: Magni li jagħmlu l-kanen li jimmanifatturaw
fl-assi vertikali

8.4.2011

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010
Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat
tal-kalċju - Sigurtà - Parti 5-2: Magni li jagħmlu l-kanen li jimmanifatturaw
fl-assi orizzontali

8.4.2011

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010
Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat
tal-kalċju - Sigurtà - Parti 5-3: Magni li jsaħħu l-kanen b'vireg ta' l-azzar

8.4.2011

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010
Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat
tal-kalċju - Sigurtà - Parti 5-4: Magni li jiksu kanen bil-konkrit

8.4.2011

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010
Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat
tal-kalċju- Sigurtà - Parti 6: Tagħmir stazzjonarju u mobbli għall-manifattura
ta' prodotti rinforzati kkastjati minn qabel

8.4.2011

ESO (1)

C 214/31

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

C 214/32

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010
Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat
tal-kalċju - Sigurtà - Parti 7: Tagħmir stazzjonarju u mobbli għall-manifat
tura ta' prodotti twal imsaħħin b'vireg ta' l-azzar

8.4.2011

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010
Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat
tal-kalċju - Sigurtà - Parti 8: Magni u tagħmir għall-manifattura ta' prodotti
tal-kostruzzjoni minn silikat tal-kalċju (u konkrit)

8.4.2011

CEN

EN 12635:2002+A1:2008
Bibien u xtiebi industrijali, kummerċjali u għal garaxxijiet - istallazzjoni w
użu

8.9.2009

CEN

EN 12643:1997+A1:2008
Gafef - Magni bit-tajers tal-lastku - Rekwiżiti ta' l-istering (ISO 5010:1992
modifikat)

8.9.2009

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008
Krejnijiet - Informazzjoni fuq l-użu u ttestjar - Parti 1: Struzzjonijiet

8.9.2009

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008
Krejnijiet - Informazzjoni fuq l-użu u ttestjar - Parti 2: Immarkar

8.9.2009

CEN

EN 12649:2008
Kompatturi tal-konkrit u makkinarju li jiflotja - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 12653:1999+A2:2009
Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni talġilda - Magni li jwaħħlu l-imsiemer - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 12693:2008
Sistemi ta' tkessiħ u pompi tas-sħana - Rekwiżiti ta' sigurtà u ambjentali Parti 2: Kompressuri li jaħdmu b'sustanza li tkessaħ u joħolqu spustar
pożittiv

8.9.2009

CEN

EN 12717:2001+A1:2009
Sigurtà ta' għodod tal-magni - Magni li jtaqqbu bi trapan

8.9.2009

CEN

EN 12733:2001+A1:2009
Magni agrikoli u tal-foresterija - Magni tal-ħsad kkontrollati bis-saqajn Sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 12750:2001+A1:2009
Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni għall-immudellar minn erba'
naħat

18.12.2009

CEN

EN 12753:2005+A1:2010
Sistemi ta' tindif termiku għal gass ta' l-egsost minn tagħmir li jittratta ssuperfiċje - Rekwiżiti ta' sigurtà

20.10.2010

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010
Makkinarju biex iħawwad materjali ta' żebgħa - Rekwiżiti ta' sigurtà - Partu
1: Makkinarju biex iħawwad li jintuża fil-finitura mill-ġdid ta' vetturi

20.10.2010

ESO (1)

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

20.7.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 12779:2004+A1:2009
Sigurtà ta' magni ta' l-injam - Sistemi bi stallazzjoni fissa ta' estrazzjoni ta'
bċejjeċ ta' l-injam irqaq u trab bi stallazzjoni fissa - Operat relatati massigurtà u rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 12851:2005+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Tagħmir li jkun konness ma' apparati li
jipproċessaw l-ikel għal magni b'mutur awżilarju - Rekwiżiti ta' sigurtà u
iġjene

26.5.2010

CEN

EN 12852:2001+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni żgħar għall-ipproċessar u taħlit ta'
l-ikel - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

CEN

EN 12853:2001+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Apparat imħaddem bl-idejn biex iħallat u
jħabbat l-ikel - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

ESO (1)

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010
CEN

EN 12854:2003+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Xaftijiet li jagħġnu - Rekwiżiti ta' sigurtà u
iġjene

26.5.2010

CEN

EN 12855:2003+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Skutelli rotatrici għall-ikel - Rekwiżiti ta'
sigurtà u iġjene

20.10.2010

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008
Ċineg li jittrasportaw għal użijiet ġenerali - Ittestjar ta' flammabilità f'simu
lazzjoni ta' nar - Parti 1: Testijiet tal-berner tal-propanu

8.9.2009

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008
Ċineg li jittrasportaw għal użijiet ġenerali - Ittestjar ta' flammabilità f'simu
lazzjoni ta' nar - Parti 2: Test tan-nar fuq skala kbira

8.9.2009

CEN

EN 12882:2008
Ċineg li jittrasportaw għal użijiet ġenerali - Rekwiżiti ta' sigurtà elettriċi u
kontra l-ħruq

8.9.2009

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010
Magni għat-tindif ta' superfiċji u għat-trattament minn qabel ta' oġġetti
industrijali bl-użu ta' likwidi u fwar - Parti 1: Rekwiżiti komuni ta' sigurtà

20.10.2010

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008
Magni għat-tindif ta' superfiċji u għat-trattament minn qabel ta' oġġetti
industrijali bl-użu ta' likwidi u fwar - Parti 2: Sigurtà ta' magni li jużaw
likwidi tat-tindif abbażi ta' ilma

8.9.2009

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008
Magni għat-tindif ta' superfiċji u għat-trattament minn qabel ta' oġġetti
industrijali bl-użu ta' likwidi u fwar - Parti 3: Sigurtà ta' magni li jużaw
likwidi tat-tindif li jieħdu n-nar malajr

8.9.2009

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008
Magni għat-tindif ta' superfiċji u għat-trattament minn qabel ta' oġġetti
industrijali bl-użu ta' likwidi u fwar - Parti 4: Sigurtà ta' magni li jużaw
solventi alogenati

8.9.2009

C 214/33

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

C 214/34

ESO (1)

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 12957:2001+A1:2009
Għodod tal-magni - Sigurtà - Magni bi skariga elettrika

CEN

EN 12965:2003+A2:2009
Trakters u makkinarju għal agrikoltura u foresterija - Xaftijiet li jiġġeneraw lenerġija (PTO) u l-irpari tagħhom - Sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 12978:2003+A1:2009
Bibien u xtiebi industrijali, kummerċjali u għal garaxxijiet - Apparati ta'
sigurta għal bibien u xtiebi li joperaw bl-elettriku - Rekwiżiti u metodi ta'
testjar

18.12.2009

CEN

EN 12981:2005+A1:2009
Impjanti fejn tingħata ż-żebgħa - Kabini fejn jingħata l-isprej għall-applikazz
joni ta' materjal taż-żebgħa forma ta' trab organiku - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 12984:2005+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni u apparati li jinġarru u/jew
jitmexxew bl-idejn b'għodod għall-qtugħ li jaħdmu mekkanikament - Rekwi
żiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

CEN

EN 12999:2011
Krejnijiet - Krejnijiet li jgħabbu

8.4.2011

CEN

EN 13000:2010
Krejnijiet - Krejnijiet mobbli

26.5.2010

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

8.9.2009

EN 13000:2010/AC:2010
CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009
Krejnijiet - Disinn ġenerali - Parti 1: Prinċipji ġenerali u rekwiżiti

8.9.2009

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009
CEN

EN 13001-2:2004+A3:2009
Krejnijiet - Disinn ġenerali - Parti 2: Effetti tat-tagħbija

8.9.2009

CEN

EN 13015:2001+A1:2008
Manutenzjoni ta' lifts u skalaturi - Regoli għal struzzjonijiet ta' manutenzjoni

8.9.2009

CEN

EN 13019:2001+A1:2008
Magni għat-tindif ta' wiċċ it-toroq - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 13020:2004+A1:2010
Makkinarju għat-trattament ta' wiċċ it-toroq - Rekwiżiti ta' sigurtà

CEN

EN 13021:2003+A1:2008
Magni għal servizzi li jingħataw fix-xitwa - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 13023:2003+A1:2010
Metodi ta' kejl tal-ħoss għal magni ta' l-istampar, li jibdlu materjal f'karta jew
li jagħmulu l-karta u tagħmir awżiljari - Gradi ta' eżattezza 2 u 3

26.5.2010

20.10.2010

EN 130012:2004+A2:2009
Nota 2.1

Data skaduta
(28.12.2009)

20.7.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 13035-1:2008
Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Tagħmir għall-ħażna, tqandil u ġarr fil-fabbrika

8.9.2009

CEN

EN 13035-2:2008
Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Tagħmir għall-ħażna, tqandil u ġarr barra lfabbrika

8.9.2009

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009
Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 3: Magni tal-qtugħ

18.12.2009

ESO (1)

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010
CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009
Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 4: Mwejjed li jixxaqilbu

26.5.2010

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009
Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 5: Magni u stallazzjonijiet għal bini u ħatt ta'
mniezel ta' ħġieġ

26.5.2010

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009
Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 6: Magni għal break out

26.5.2010

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009
Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 7: Magni li jaqtgħu ħġieġ laminat

26.5.2010

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010
Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 9: Stallazzjonijiet għall-ħasil

26.5.2010

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010
Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 11: Magni li jiddrilljaw

26.5.2010

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009
Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Magna li titma' l-ħġieġ mitħun għallipproċessar

18.12.2009

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009
Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ vojt
minn ġewwa - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Makkinarju li jintuża biex
idaħħal il-ħġieġ biex jinħadem

18.12.2009

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009
Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 3: Magni IS

18.12.2009

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009
Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ vojt
minn ġewwa - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 5: Preses

18.12.2009

C 214/35

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

C 214/36

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 13059:2002+A1:2008
Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Metodi ta' ttestjar għall-kejl ta'
vibrazzjonijiet

8.9.2009

CEN

EN 13102:2005+A1:2008
Magni taċ-ċeramika - Sigurtà - Tagħbija u ħatt ta' madum magħmul minn
tafal fin

8.9.2009

CEN

EN 13112:2002+A1:2009
Magni li jikkunzaw - Magni li jaqtgħu u joforqu b'sikkina - Rekwiżiti ta'
sigurtà

26.5.2010

CEN

EN 13113:2002+A1:2010
Magni li jikkunzaw - Magni li jagħtu kisja ta' sustanza likwida fuq ġlud Rekwiżiti ta' sigurtà

8.4.2011

CEN

EN 13114:2002+A1:2009
Magni li jikkunzaw - Vaski għal proċessi rotatorji - Rekwiżiti ta' sigurtà

26.5.2010

CEN

EN 13118:2000+A1:2009
Magni agrikoli - Tagħmir għall-ħsad tal-patata - Sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 13120:2009
Purtieri bil-listi jintrikbu fuq ġewwa - Rekwiżiti ta' operat fosthom sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 13128:2001+A2:2009
Sigurtà ta' għodod tal-magni - Magni ta' mmular (inklużi magni tat-titqib)

8.9.2009

ESO (1)

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010
20.10.2010

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010
Krejnijiet - Sigurtà - Disinn - Rekwiżiti għat-tagħmir - Parti 1: Tagħmir
elettrotekniku

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010
Krejnijiet - Tagħmir - Part 2: Tagħmir mhux elettrotekniku

CEN

EN 13140:2000+A1:2009
Magni agrikoli - Tagħmir għall-ħsad ta' pitravi zokkrija u pitravi għall-għalf Sigurtà

CEN

EN 13155:2003+A2:2009
Krejnijiet - Sigurtà - Aċċessorji mhux fissi għall-irfigħ ta' tagħbijiet

CEN

EN 13157:2004+A1:2009
Krejnijiet - Sigurtà - Krejnijiet operati bl-idejn

18.12.2009

CEN

EN 13208:2003+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Tagħmir għat-tqaxxir tal-ħaxix - Rekwiżiti
ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

CEN

EN 13218:2002+A1:2008
Għodod tal-magni - Sigurtà - Magni stazzjonarji li jitħnu jew jisħqu
EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

8.4.2011

18.12.2009

8.9.2009

8.9.2009

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

20.7.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 13288:2005+A1:2009
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Skutelli li jtellgħu u magni li jixxaqilbu Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

CEN

EN 13355:2004+A1:2009
Impjanti fejn tingħata ż-żebgħa - Kabini magħqudin - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 13367:2005+A1:2008
Magni taċ-ċeramika - Sigurtà - Pjattaformi u karozzi li jittrasferixxu

8.9.2009

ESO (1)

C 214/37

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009
CEN

EN 13389:2005+A1:2009
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Mikers b'xafts orizzontali - Rekwiżiti ta'
sigurtà u iġjene

26.5.2010

CEN

EN 13390:2002+A1:2009
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jagħmlu t-torti - Rekwiżiti ta'
sigurtà u iġjene

26.5.2010

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008
Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 1: Vajlori
għal bragi ta' ħbula tal-wajer ta' l-azzar

8.9.2009

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008
Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 2: Iċċumbar
ta' ħoloq għal bragi ta' ħbula tal-wajer

8.9.2009

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008
Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 3: Vajroli u
għeluq fiż-żgur ta' vajlori

8.9.2009

CEN

EN 13411-4:2011
Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 4: Għeluq
b'sokits tal-metall u reżina

Din hi l-ewwel
pubblikazzjoni

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008
Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 5: Labar talħadid b'żewġ sinniet fit-truf u ganċ forma ta' U fin-nofs li jżommu wajer
f'postu

8.9.2009

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008
Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 6: Sokit
assimetriku li jingħalaq b'feles

8.9.2009

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008
Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 7: Sokit
b'kunjard simetriku

8.9.2009

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008
Bragi għall-ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 1: Bragi għal servizzi
ġenerali tar-rfigħ

8.9.2009

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008
Bragi għall-ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 2: Speċifikazzjoni għal
informazzjoni fuq użu u manutenzjoni li trid tingħata mill-manifattur

8.9.2009

EN 134114:2002+A1:2008
Nota 2.1

30.9.2011

C 214/38

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008
Bragi għall-ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 3: Anelli tal-metall u
bragi mibrumin

8.9.2009

CEN

EN 13418:2004+A1:2008
Magni għal-lastku u plastik - Magni li jirrumblaw film jew pjanċi - Rekwiżiti
ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 13448:2001+A1:2009
Magni agrikoli u tal-foresterija - Unitajiet li jaħsdu bejn ir-raddi - Sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 13457:2004+A1:2010
Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, ġilda u oġġetti magħmulin minn
materjal imitazzjoni tal-ġilda - Magni tal-qsim, tqaxxir ta' wiċċ il-ġilda, qtugħ,
tagħqid u xxuttar tat-tagħqid - Rekwiżiti ta' sigurtà

20.10.2010

CEN

EN 13478:2001+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Prevenzjoni ta' u protezzjoni minn ħruq

8.9.2009

CEN

EN 13490:2001+A1:2008
Vibrazzjoni mekkanika - Trakkijiet industrijali - Evalwazzjoni u u speċifikaz
zjoni tal-laboratorju tal-vibrazzjoni ta' sit ta' operatur ta' trakk

8.9.2009

CEN

EN 13524:2003+A1:2009
Magni għall-manutenzjoni ta' awtostradi - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 13525:2005+A2:2009
Makkinarji għall-imsaġar - Għodod li jiċċippjaw l-injam - Sigurtà

CEN

EN 13531:2001+A1:2008
Gafef - Struttura li tipproteġi skavaturi (TOPS) kumpatti minn jinqalbu Testijiet tal-laboratorju u rekwiżiti ta' operat (ISO 12117:1997 modifikat)

8.9.2009

CEN

EN 13534:2006+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jinjettaw preservattivi fl-ikel Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

CEN

EN 13557:2003+A2:2008
Krejnijiet - Kontrolli u stazzjonijiet ta' kontroll

8.9.2009

CEN

EN 13561:2004+A1:2008
Purtieri bil-listi jintrikbu fuq barra - Rekwiżiti ta' operat fosthom sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 13570:2005+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jħawwdu - Rekwiżiti ta' sigurtà u
iġjene

20.10.2010

CEN

EN 13586:2004+A1:2008
Krejnijiet - Aċċess

8.9.2009

CEN

EN 13591:2005+A1:2009
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Apparati li jgħabbu fran bi xxkafef fissi Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

ESO (1)

18.12.2009

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

20.7.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009
Pompi tal-petrol - Parti 1: Konstruzzjoni u operat ta' pompi li jkejlu kemm
jagħtu petrol, apparat li jagħti l-petrol u unitajiet ta' pompi li jitħaddmu millbogħod

8.9.2009

CEN

EN 13621:2004+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Tagħmir li jixxotta l-insalati - Rekwiżiti ta'
sigurtà u iġjene

20.10.2010

CEN

EN 13659:2004+A1:2008
Xaters - Rekwiżiti ta' operat fosthom sigurtà

CEN

EN 13675:2004+A1:2010
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni li jiffurmaw tubi u
għal magni li jiffurmaw pjanċi rqaq u tagħmir għall-magni li jagħtu l-aħħar
daqqa lix-xogħol

20.10.2010

CEN

EN 13683:2003+A2:2011
Tagħmir tal-ġonna - Tagħmir li jqatta' bċejjeċ jew jagħmel laqx li jopera
b'enerġija integrali - Sigurtà

Din hi l-ewwel
pubblikazzjoni

CEN

EN 13684:2004+A3:2009
Makkinarju tal-ġonna - Makkinarju li jħoll il-ħamrija bla ma jqallibha u
makkinarju li jesponi l-ħamrija għall-arja - Sigurtà

26.5.2010

CEN

EN 13731:2007
Sistemi ta' lifting bag għall-użu minn servizzi f'każ ta' ħruq u salvataġġ Rekwiżiti ta' sigurtà u operat

8.9.2009

CEN

EN 13732:2002+A2:2009
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Tagħmir li jkessaħ il-ħalib fi krietel meta
għadu fil-farm - Rekwiżiti għall-kostruzzjoni, operat, adattabilità biex jintuża,
sigurtà u iġjene

8.9.2009

CEN

EN ISO 13732-1:2008
Ergonomika ta' l-ambjent termali - Metodi għall-valutazzjoni tar-reazzjoni
umana għal kuntatt ma' superfiċji - Parti 1: Superfiċji jaħarqu (ISO 137321:2006)

8.9.2009

CEN

EN ISO 13732-3:2008
Ergonomika ta' l-ambjent termali - Metodi għall-valutazzjoni tar-reazzjoni
umana għal kuntatt ma' superfiċji - Parti 3: Superfiċji kesħin (ISO 137323:2005)

8.9.2009

CEN

EN 13736:2003+A1:2009
Sigurtà ta' għodod tal-magni - Preses pnewmatiċi

8.9.2009

CEN

EN ISO 13753:2008
Vibrazzjoni u xokk mekkaniċi - Vibrazzjoni ta' l-id u d-driegħ - Metodu
għall-kejl ta' kemm tkun trasmessa vibrazzjoni ta' materjal elastiku meta
jitgħabba b'sistema li tuża l-idejn u d-dirgħajn (ISO 13753:1998)

8.9.2009

CEN

EN ISO 13849-1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Partijiet relatati ma' sigurtà ta' sistemi ta' kontroll Parti 1: Prinċipji ġenerali għad-disinn (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

ESO (1)

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

C 214/39

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

8.9.2009

EN
13684:2004+A2:2009
Nota 2.1

Data skaduta
(30.6.2010)

31.12.2011

C 214/40

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN ISO 13849-2:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Partijiet relatati ma' sigurtà ta' sistemi ta' kontroll Parti 2: Validazzjoni (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

CEN

EN ISO 13850:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Tagħmir għat-twaqqif f'każ ta' emerġenza - Prinċipji
għad-disinn (ISO 13850:2006)

8.9.2009

CEN

EN ISO 13855:2010
Sigurtà ta' makkinarju - Pożizzjonar ta' tagħmir protettiv fir-rigward talveloċitajiet ta' approċċ ta' partijiet tal-ġisem uman (ISO 13855:2010)

20.10.2010

CEN

EN ISO 13857:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Distanzi għas-sigurtà biex jipprevjenu li zoni peri
kolużi ma jintlaħqux minn partijiet tan-naħa ta' fuq u t'isfel tal-ġisem (ISO
13857:2008)

8.9.2009

CEN

EN 13862:2001+A1:2009
Magni li jaqtgħu l-paviment għal daqs meħtieġ - Sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 13870:2005+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li iqattgħu bċejjeċ - Rekwiżiti ta'
sigurtà u iġjene

20.10.2010

CEN

EN 13871:2005+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li iqattgħu bċejjeċ kwadri - Rekwi
żiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

CEN

EN 13885:2005+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni tat-tqattigħ - Rekwiżiti ta' sigurtà u
iġjene

20.10.2010

CEN

EN 13886:2005+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Ktili għat-tisjir imħaddmin b'mutur li
jħawwad - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

CEN

EN 13889:2003+A1:2008
Xikel ta' l-azzar mikwi għal irfigħ ġenerali - Xikel forma ta' D u xikel forma
ta' qaws - Grad 6 - Sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 13898:2003+A1:2009
Għodod tal-magni - Sigurtà - Magni għall-qtugħ ta' metall kiesaħ

8.9.2009

ESO (1)

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010
CEN

EN 13951:2003+A1:2008
Pompi għal likwidi - Rekwiżiti ta' sigurtà - Tagħmir ta' oġġetti ta' ikel
agrikoli; Regoli ta' disinn kurrenti biex jiżguraw l-iġjene

8.9.2009

CEN

EN 13954:2005+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Sliser tal-ħobż - Rekwiżiti ta' sigurtà u
iġjene

26.5.2010

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

EN
999:1998+A1:2008
Nota 2.1

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

Data skaduta
(30.11.2010)

20.7.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 13977:2011
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linji ta' ferrovija - Rekwiżiti ta' sigurtà għal
magni li jistgħu jinġarru u trolis għall-kostruzzjoni u manutenzjoni

Din hi l-ewwel
pubblikazzjoni

CEN

EN 13985:2003+A1:2009
Għodod tal-magni - Sigurtà - Skieken tal-giljottina

CEN

EN 14010:2003+A1:2009
Sigurtà ta' makkinarju - Tagħmir għal ipparkjar b'forza miżjuda mill-magna
ta' vetturi bil-mutur - Rekwiżiti ta' sigurtà u EMC għall-istadji tad-disinn,
manifattura, erezzjoni u kummissjonar

18.12.2009

CEN

EN 14017:2005+A2:2009
Magni agrikoli u tal-foresterija - Distributuri ta' fertilizzatur solidu - Sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 14018:2005+A1:2009
Magni agrikoli u tal-foresterija - Magni għaż-żriegħ - Sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 14033-3:2009
Applikazzjonijiet għal ferroviji - Linja - Rekwiżiti ta' operat għal sistemi ta'
rbit - Parti 3: Rekwiżiti ġenerali ta' sigurtà

26.5.2010

CEN

EN 14043:2005+A1:2009
Apparati użati fil-għoli ħafna fis-servizzi tat-tifi tan-nar - Slielem li jduru
b'movimenti kombinati - Rekwiżiti ta' sigurtà u operat u metodi ta' ttestjar

8.9.2009

CEN

EN 14044:2005+A1:2009
Apparati użati fil-għoli ħafna fis-servizzi tat-tifi tan-nar - Slielem li jduru
b'movimenti sekwenzjali - Rekwiżiti ta' sigurtà u operat u metodi ta' ttestjar

8.9.2009

CEN

EN 14070:2003+A1:2009
Sigurtà ta' għodod tal-magni - Magni li jirriproduċu forom u magni għal
skopijiet speċjali

8.9.2009

ESO (1)

C 214/41

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

8.9.2009

EN
14017:2005+A1:2008
Nota 2.1

Data skaduta
(31.1.2010)

Nota 3

Data skaduta
(31.10.2010)

Nota 3

Data skaduta
(31.10.2010)

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010
CEN

CEN

EN ISO 14122-1:2001
Sigurtà ta' makkinarju - Mezzi permanenti għal aċċess għal makkinarju Parti 1: Għażla ta' mezzi fissi ta' aċċess bejn żewġ livelli (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

EN ISO 14122-2:2001
Sigurtà ta' makkinarju - Mezzi permanenti ta' aċċess għal makkinarju - Parti
2: Pjattaformi u mogħdijiet tax-xogħol (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

C 214/42

ESO (1)

CEN

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

EN ISO 14122-3:2001
Sigurtà ta' makkinarju - Mezzi permanenti għal aċċess għal makkinarju Parti 3: Turġien, slielem forfċi u poġġamani (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

EN ISO 14122-4:2004
Sigurtà ta' makkinarju - Mezzi permanenti għal aċċess għal makkinarju Parti 4: Slielem fissi (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

CEN

EN ISO 14159:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' iġjene għad-disinn ta' makkinarju (ISO
14159:2002)

8.9.2009

CEN

EN 14238:2004+A1:2009
Krejnijiet - Apparati kkontrollati bl-idejn li jimmanipulaw it-tagħbija

18.12.2009

CEN

EN ISO 14314:2009
Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna alternata - Tagħmir li
jqabbad magna b'imbuttatura lura - Rekwiżiti ġenerali ta' sigurtà (ISO
14314:2004)

18.12.2009

CEN

EN 14439:2006+A2:2009
Krejnijiet - Sigurtà - Krejnijiet torri

8.9.2009

CEN

EN 14462:2005+A1:2009
Tagħmir għat-trattament ta' superfiċji - Kowd għat-test tal-ħsejjes għal
tagħmir għat-trattament ta' superfiċji inkluż tagħmir ta' mmaniġġjar anċillari
tiegħu - Gradi ta' eżattezza 2 u 4

8.9.2009

CEN

EN 14466:2005+A1:2008
Pompi għat-tifi tan-nar - Pompi li jinġarru - Rekwiżiti ta' sigurtà u operat,
testijiet

8.9.2009

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009
Krejnijiet - Wenċijiet u paranki jaħdmu bl-enerġija - Parti 1: Wenċijiet
jaħdmu bl-enerġija

18.12.2009

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010
CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009
Krejnijiet - Wenċijiet u paranki jaħdmu bl-enerġija - Parti 2: Paranki jaħdmu
bl-enerġija

18.12.2009

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010
CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008
Krejnijiet - Tagħmir biex itella' nies fil-għoli - Parti 2: Kabini għall-kontroll
tat-tlugħ fil-għoli

8.9.2009

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit
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Nota 3
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(20.7.2011)

20.7.2011
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(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

CEN

EN 14655:2005+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Baguette sliser - Rekwiżiti ta' sigurtà u
iġjene

26.5.2010

CEN

EN 14656:2006+A1:2010
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal presses ta' estruzzjoni ta'
azzar u mhux tal-ħadid

20.10.2010

CEN

EN 14658:2005+A1:2010
Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Rekwiżiti ġenerali ta'
sigurtà għal tagħmir ta' tqandil kontinwu għal minjieri b'fosos miftuħin ta'
faħam artab kannella li fih traċċji ta' pjanti

26.5.2010

CEN

EN 14673:2006+A1:2010
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal presses li jaħdmu blenerġija idrawlika biex isaħħnu dadi miftuħin għat-tisħin fil-forġa ta' azzar
u metalli u mhux tal-ħadid

20.10.2010

CEN

EN 14677:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Formazzjoni ta' azzar b'sistema sekondarja - Makki
narju u tagħmir għat-trattament ta' azzar likwidu

8.9.2009

CEN

EN 14681:2006+A1:2010
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni u tagħmir għallproduzzjoni ta' azzar b'forna li topera b'ark elettriku

20.10.2010

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008
Pompi għat-tifi tan-nar - Pompi għat-tifi tan-nar ċentrifugi bla kaps - Parti 1:
Klassifikazzjoni, rekwiżiti ġenerali u ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008
Pompi għat-tifi tan-nar - Pompi għat-tifi tan-nar ċentrifugi bla kaps - Parti 2:
Verifika ta' rekwiżiti ġenerali u ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN ISO 14738:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti antropometriċi għad-disinn ta' mwejjed
fejn isir xogħol fuq makkinarju (ISO 14738:2002, inklużi Cor 1:2003 u Cor
2:2005)

8.9.2009

CEN

EN 14753:2007
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni u tagħmir għal
ikkastjar kontinwu ta' l-azzar

8.9.2009

CEN

EN 14861:2004+A1:2009
Makkinarju għall-foresti - Makkinarji li jitħarrek minnu nnifsu - Rekwiżiti ta'
sigurtà

18.12.2009

CEN

EN 14886:2008
Magni għal-lastku u plastik - Magni bi skieken strixxa li jaqtgħu blokki talfowm - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 14910:2007+A1:2009
Tagħmir tal-ġardinaġġ - Magni li jitmexxew minn wara biex jittrimmjaw ilħaxix u li jaħdmu b'sistema ta' kombustjoni - Sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 14930:2007+A1:2009
Magni agrikoli u tal-foresterija u tagħmir tal-ġardinaġġ - Magni kontrollati
minn nies mexjin u magni miżmumin fl-idejn - Determinazzjoni ta' aċċes
sibilità ta' superfiċji jaħarqu

8.9.2009

ESO (1)

C 214/43
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CEN

EN 14957:2006+A1:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni tal-ħasil tal-platti b'ċinga li tirras
porta l-platti - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

CEN

EN 14958:2006+A1:2009
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Makkinarju għat-tħin u proċessar ta' dqiq
u semolina - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

8.9.2009

CEN

EN 14973:2006+A1:2008
Ċineg li jittrasportaw għal użijiet f'stallazzjonijiet taħt l-art - Rekwiżiti ta'
sigurtà elettriċi u kontra l-ħruq

8.9.2009

CEN

EN ISO 14982:2009
Makkinarju għal agrikoltura u foresterija - Kompatibilità elettromanjetika Metodi ta' ttestjar u kriterji ta' aċċettazzjoni (ISO 14982:1998)

8.9.2009

CEN

EN 15000:2008
Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Trakkijiet li jimxu minnhom infushom li
jilħqu diversi livelli għoljin - Rekwiżiti ta' speċifikazzjoni, operat u ttestjar
għal indikaturi ta' tagħbijiet ċatti u għal limitaturi ta' tagħbijiet ċatti

8.9.2009

CEN

EN 15011:2011
Krejnijiet - krenijiet għal pontijiet u gru

CEN

EN 15027:2007+A1:2009
Tagħmir li jista' jinġarr għal srieraq tal-ħajt u srieraq tal-wajer għal xogħol
fuq il-post - Sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 15056:2006+A1:2009
Krejnijiet - Rekwiżiti għal spreaders li jerfgħu kontejners

8.9.2009

CEN

EN 15059:2009
Apparat li jħejji u jwitti s-silġ għal użu rikreattiv - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 15061:2007+A1:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju u tagħmir li
jiproċċessa lis-strippi.

8.9.2009

CEN

EN 15067:2007
Magni għal-lastku u plastik - magni li jaqilbu l-film għal boroż u xkejjer Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 15093:2008
Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni li jiċċattjaw il-metall
bis-sħana

8.9.2009

CEN

EN 15094:2008
Sigurtà ta' makkinarju -Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni li jiċċattjaw il-metall
bit-tkessiħ

8.9.2009

CEN

EN 15095:2007+A1:2008
Xtillieri u xkaffar, karużelli u liftijiet għall-ħżin li jaħdmu bl-enerġija - Rekwi
żiti ta' sigurtà

8.9.2009

CEN

EN 15162:2008
Magni u impjanti għall-qtugħ mill-barrieri u nġir ta' ġebel naturali - Rekwi
żiti ta' sigurtà għal lupi b'ħafna lami

8.9.2009

ESO (1)
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pubblikazzjoni
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CEN

EN 15163:2008
Magni u stallazzjonijeit għall-esplojtazzjoni u proċessar ta' ġebel naturali Sigurtà - Rekwiżiti għal lupi b'lami tad-djamant

8.9.2009

CEN

EN 15164:2008
Magni u impjanti għall-qtugħ fil-barrieri u nġir ta' ġebel naturali - Sigurtà Rekwiżiti għal magni li jużaw ktajjen u ċineg biex jagħmlu xquq

8.9.2009

CEN

EN 15166:2008
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni awtomatiċi li jaqsmu d-dahar ta'
karkassi fil-biċċerija - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

8.9.2009

CEN

EN 15268:2008
Pompi tal-petrol - Safety requirements for the construction of submersible
pump assemblies

8.9.2009

CEN

EN 15503:2009
Tagħmir tal-ġardinaġġ - Tagħmir tal-ġardinaġġ li jtajjar bir-riħ, bil-vakwu u
tagħmir li jtajjar bir-riħ jew b'vakwu - Sigurtà

26.5.2010

CEN

EN ISO 15536-1:2008
Ergonomika - Manikini tal-kompjuter u mudelli tal-ġisem - Part 1: Rekwiżiti
ġenerali (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

CEN

EN 15695-1:2009
Trakters agrikoli u sprejers li joperaw awtomatikament minnhom infushom Protezzjoni tal-operatur (sewwieq) minn sustanzi perikolużi - Parti 1: Klas
sifikazzjoni, rekwiżiti u proċeduri għall-ittestjar tal-gabina

26.5.2010

CEN

EN 15695-2:2009
Trakters agrikoli u sprejers li joperaw awtomatikament minnhom infushom Protezzjoni tal-operatur (sewwieq) minn sustanzi perikolużi - Parti 2: Filtri,
rekwiżiti u proċeduri għall-ittestjar

26.5.2010

CEN

EN ISO 15744:2008
Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Kowd
għall-kejl tal-ħoss - Metodu ta' inġinerija (grad 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

CEN

EN 15746-2:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Magni li jimxu fuq linji fit-triq u
tagħmir assoċjat - Parti 2: Rekwiżiti ġenerali ta' sigurtà

20.10.2010

CEN

EN 15774:2010
Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Makkinarju għall-ipproċessar ta' għaġin
frisk u mimli (tagliatelle, cannelloni, ravjul, tortellini, orecchiette u gnocchi) Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

8.4.2011

CEN

EN 15811:2009
Magni agrikoli - Apparat li jipproteġi minn partijiet mobbli ta' tagħmir li
jittrażmetti l-enerġija - Ftuħ b'għodda ta' apparat li jipproteġi minn partijiet
mobbli (ISO/TS 28923:2007 modifikat)

18.12.2009

ESO (1)

EN 15811:2009/AC:2010
CEN

EN ISO 19432:2008
Makkinarju u tagħmir għall-kostruzzjoni ta' bini - Magni li jaqtgħu li jaħdmu
b'magna li topera b'kombustjoni interna u li jistgħu jinġarru u jinżammu flidejn - Rekwiżiti ta' sigurtà u ttestjar (ISO 19432:2006)

8.9.2009

C 214/45
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EN ISO 20361:2009
Pompi u tagħmir ta' pompi għal likwidi - Kowd għal test tal-ħsejjes - Grad
2 u grad 3 ta' preċiżjoni (ISO 20361:2007)

8.9.2009

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

EN ISO 20361:2009/AC:2010
CEN

EN ISO 20643:2008
Vibrazzjoni mekkanika - Makkinarju li jinżamm u jitmexxa bl-idejn - Prin
ċipji għall-evalwazzjoni ta' emissjonijiet ikkaġunati minn vibrazzjoni (ISO
20643:2005)

8.9.2009

CEN

EN ISO 22867:2008
Magni tal-foresterija li jinġarru bl-idejn b'magna li taħdem b'kombustjoni
interna - Kowd ta' test għall-vibrazzjoni - Kejl ta' vibrazzjoni fl-imqabad
(ISO 22867:2004)

8.9.2009

CEN

EN ISO 22868:2011
Makkinarju għall-imsaġar u ġonna - Kowd tat-test tal-ħsejjes għal magni li
jinġarru bl-idejn b'magna li taħdem b'kombustjoni interna - Metodu ta'
inġinerija (eżattezza Grad 2) (ISO 22868:2011)

Din hi l-ewwel
pubblikazzjoni

CEN

EN ISO 23125:2010
Għodod tal-magni - Sigurtà - Tornijiet (ISO 23125:2010)

20.10.2010

CEN

EN ISO 28139:2009
Magni agrikoli u tal-foresterija - Apparat magħluq f'barżakka li jkeċċi ċ-ċpar
u li jopera b'magna mħaddma bil-kombustjoni - Rekwiżiti ta' sigurtà (ISO
28139:2009)

18.12.2009

CEN

EN ISO 28927-1:2009
Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta'
ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 1: Moli angulari u vertikali (ISO
28927-1:2009)

26.5.2010

CEN

EN ISO 28927-2:2009
Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta'
ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 2: Spaners, għodda li ddaħħal ilboltijiet u tornaviti (ISO 28927-2:2009) (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

CEN

EN ISO 28927-3:2009
Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta'
ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 1: Magni ta' llustrar u rotatorii,
orbitali u orbitali skont il-ħtieġa (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

CEN

EN ISO 28927-4:2010
Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta'
ttestjar għal evalwazzjoni ta' vibrazzjonijiet - Parti 4: Moli dritti (ISO
28927-4:2010)

8.4.2011

CEN

EN ISO 28927-5:2009
Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta'
ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 7: Trapani u trapani li joħolqu
impatt (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

CEN

EN ISO 28927-6:2009
Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta'
ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 6: Ballata (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

EN ISO 22868:2008
Nota 2.1

30.9.2011

20.7.2011

MT
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CEN

EN ISO 28927-7:2009
Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta'
ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 7: Imqassijiet u xfafar li jaqtgħu
trufijiet korrugati tal-azzar (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

CEN

EN ISO 28927-8:2009
Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta'
ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 8: Srieraq, makni għall-illustrar u
mili li għandhom azzjoni reċiprokattiva u srieraq li għandhom azzjoni li
toxxilla jew rotatorja (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

CEN

EN ISO 28927-9:2009
Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta'
ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 9: Imrietel li jqaxxru u furmaturi
li jnaddfu bank tax-xogħol bi pressjoni tal-arja (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

CEN

EN ISO 28927-11:2011
Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta'
ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 11: Mrietel tal-ġebel (ISO
28927-11:2011)

Din hi l-ewwel
pubblikazzjoni

CEN

EN 30326-1:1994
Vibrazzjoni mekkanika - Metodu tal-laboratorju biex jevalwa l-vibrazzjoni ta'
sit - Parti 1: Rekwiżiti bażiċi (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

ESO (1)

Cenelec

EN 50223:2010
Tagħmir stazzjonarju ta’ applikazzjonijiet elettrostatiċi għal materjali naturali
jew sintetiċi li jistgħu jieħdu n-nar – Rekwiżiti ta’ sigurtà

20.10.2010

Cenelec

EN 50348:2010
Tagħmir stazzjonarju ta’ applikazzjonijiet elettrostatiċi għal materjal likwidu
li jiksi u li ma jiħux in-nar – Rekwiżiti ta’ sigurtà

26.5.2010

C 214/47
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Nota 3

1.2.2012

EN 50348:2010/AC:2010
Cenelec

EN 60204-1:2006
Sigurtà tal-makkinarju – Tagħmir elettriku tal-magni - Parti 1: Rekwiżiti
ġenerali
IEC 60204-1:2005 (Modifikat)

26.5.2010

EN 60204-1:2006/A1:2009
IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

EN 60204-1:2006/AC:2010
Cenelec

EN 60204-11:2000
Siġurtà ta' makkinarju - Tagħmir elettriku ta' magni - Parti 11: Rekwiżiti
għal tagħmir HV għal vultaġġi ogħla minn 1 000 V a.c. jew 1 500 V d.c.
iżda ma jaqbżux 36 kV
IEC 60204-11:2000
EN 60204-11:2000/AC:2010

26.5.2010

C 214/48
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Cenelec

EN 60204-32:2008
Siġurtà ta' makkinarju - Tagħmir elettriku ta' magni - Parti 32: Rekwiżiti
għal magni li jtellgħu tagħbijiet
IEC 60204-32:2008

18.12.2009

Cenelec

EN 60335-1:2002
Siġurtà ta' apparat elettriku li jintuża fid-dar u apparat simili - Sigurtà - Parti
1: Rekwiżiti ġenerali
IEC 60335-1:2001 (Modifikat)

20.10.2010

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010

Nota 3

EN 60335-1:2002/A1:2004
IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010

Nota 3

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010

Nota 3

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010

Nota 3

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010

Nota 3

ESO (1)

EN 60335-1:2002/AC:2009
EN 60335-1:2002/AC:2010
Cenelec

EN 60335-2-67:2009
Apparati elettriċi domestiċi u apparati simili - Sigurtà - Parti 2-67: Rekwiżiti
partikolari għal apparati għat-trattament tal-paviment u għat-tindif ta’ pavi
menti bl-ilma, għal użu industrijali u kummerċjali
IEC 60335-2-67:2002 (Modifikat) + A1:2005 (Modifikat)

18.12.2009

Cenelec

EN 60335-2-68:2009
Apparati elettriċi domestiċi u apparati simili - Sigurtà - Parti 2-68: Rekwiżiti
partikolari għal apparati għall-estrazzjoni bl-isprej, għal użu industrijali u
kummerċjali
IEC 60335-2-68:2002 (Modifikat) + A1:2005 (Modifikat) + A2:2007
(Modifikat)

18.12.2009

Cenelec

EN 60335-2-69:2009
Apparati elettriċi domestiċi u apparati simili - Sigurtà - Parti 2-69: Rekwiżiti
partikolari għal apparati għal vacuum cleaners, inklużi xkupilji elettriċi, għal
użu kummerċjali
IEC 60335-2-69:2002 (Modifikat) + A1:2004 (Modifikat) + A2:2007
(Modifikat)

18.12.2009

Cenelec

EN 60335-2-72:2009
Apparat elettriku li jintuża fid-dar u apparat simili - Siġurtà - Parti 2-72:
Rekwiżiti partikolari għal magni awtomatiċi għat-trattament ta' pavimenti
għal użu kummerċjali
IEC 60335-2-72:2002 (Modifikat) + A1:2005 (Modifikat)

18.12.2009

Cenelec

EN 60335-2-77:2010
Siġurtà ta' apparat elettriku li jintuża fid-dar u apparat simili -Parti 2-77:
Rekwiżiti partikolari għal magni elettriċi għall-qtugħ tal-ħaxix f'lôn ikkon
trollati minn min iħaddimhomi
IEC 60335-2-77:2002 (Modifikat)

8.4.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

20.7.2011
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Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

Cenelec

EN 60335-2-79:2009
Apparati elettriċi domestiċi u apparati simili - Sigurtà - Parti 2-79: Rekwiżiti
partikolari għal apparati ta’ tindif bi pressjoni għolja jew bil-fwar
IEC 60335-2-79:2002 (Modifikat) + A1:2004 (Modifikat) + A2:2007
(Modifikat)

18.12.2009

Cenelec

EN 60745-1:2009
Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 1:
Rekwiżiti ġenerali
IEC 60745-1:2006 (Modifikat)

18.12.2009

ESO (1)

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

EN 60745-1:2009/AC:2009
Cenelec

EN 60745-2-1:2010
Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 21: Rekwiżiti partikolari għal trapani u trapani drillijiet
IEC 60745-2-1:2003 (Modifikat) + A1:2008

20.10.2010

Cenelec

EN 60745-2-2:2010
Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-2:
Rekwiżiti partikolari għal tornaviti u renċis ta' impatt qawwi
IEC 60745-2-2:2003 (Modifikat) + A1:2008

20.10.2010

Cenelec

EN 60745-2-4:2009
Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 24: Rekwiżiti partikolari għal magni ta’ l-ixkatlar u għal magni li jillostraw
minbarra dawk li jaħdmu b’diska
IEC 60745-2-4:2002 (Modifikat) + A1:2008 (Modifikat)

26.5.2010

Cenelec

EN 60745-2-5:2010
Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-5:
Rekwiżiti partikolari għal srieraq ċirkolari
IEC 60745-2-5:2010 (Modifikat)

8.4.2011

Cenelec

EN 60745-2-6:2010
Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-6:
Rekwiżiti partikolari għal imrietel
IEC 60745-2-6:2003 (Modifikat) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

Cenelec

EN 60745-2-8:2009
Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-8:
Rekwiżiti partikolari għal imqassijiet u xfafar li jaqtgħu trufijiet korrugati ta'
l-azzar
IEC 60745-2-8:2003 (Modifikat) + A1:2008

18.12.2009

Cenelec

EN 60745-2-9:2009
Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-9:
Rekwiżiti partikolari għal viti li jissiġillaw
IEC 60745-2-9:2003 (Modifikat) + A1:2008

18.12.2009

Cenelec

EN 60745-2-11:2010
Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 211: Rekwiżiti partikolari għal segi alternattivi (segi rqaq ta' l-arkett u srieraq
b'xafra rqiqa)
IEC 60745-2-11:2003 (Modifikat) + A1:2008

20.10.2010

C 214/49

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

Nota 3

1.10.2013

C 214/50
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Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

Cenelec

EN 60745-2-12:2009
Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-9:
Rekwiżiti partikolari għal vibraturi tal-konkrit
IEC 60745-2-12:2003 (Modifikat) + A1:2008

18.12.2009

Cenelec

EN 60745-2-13:2009
Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b’mutur - Siġurtà - Parti 213: Rekwiżiti partikolari għal lupi
IEC 60745-2-13:2006 (Modifikat)

18.12.2009

ESO (1)

EN 60745-2-13:2009/A1:2010
IEC 60745-2-13:2006/A1:2009
Cenelec

EN 60745-2-14:2009
Siġurtà ta’ għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b’mutur - Parti 214: Rekwiżiti partikolari għal ċani u varloppi li jillixxaw l-injam
IEC 60745-2-14:2003 (Modifikat) + A1:2006 (Modifikat)
EN 60745-2-14:2009/A2:2010
IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

Din hi l-ewwel
pubblikazzjoni

8.4.2011

EN 60745-2-15:2009
Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà – Parti 215: Rekwiżiti partikolari għal imqassijiet li jittrimmjaw sisien
IEC 60745-2-15:2006 (Modifikat)

18.12.2009

Cenelec

EN 60745-2-16:2010
Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 216: Rekwiżiti partikolari għal takkaturi
IEC 60745-2-16:2008 (Modifikat)

8.4.2011

Cenelec

EN 60745-2-17:2010
Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 217: Rekwiżiti partikolari għal rawters u mqassijiet li jittrimmjaw sisien
IEC 60745-2-17:2010 (Modifikat)

8.4.2011

Cenelec

EN 60745-2-18:2009
Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 218: Rekwiżiti partikolari għar-rbit ta’ l-għodda
IEC 60745-2-18:2003 (Modifikat) + A1:2008

18.12.2009

Cenelec

EN 60745-2-19:2009
Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b'mutur elettriku - Sigurtà - Parti 218: Rekwiżiti partikolari għal tagħmir li jgħaqqad tagħmir elettriku
IEC 60745-2-19:2005 (Modifikat)

18.12.2009

Cenelec

EN 60745-2-20:2009
Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 2:
Rekwiżiti partikolari għal lupi
IEC 60745-2-20:2003 (Modifikat) + A1:2008

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

Nota 3

1.12.2013

Nota 3

1.6.2013

Nota 3

1.6.2013

18.12.2009

Cenelec

EN 60745-2-19:2009/A1:2010
IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

20.7.2011

8.4.2011

18.12.2009

20.7.2011

ESO (1)

Cenelec

MT
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Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

EN 60745-2-21:2009
Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 221: Rekwiżiti partikolari għal apparati ta’ tindif ta’ drajns
IEC 60745-2-21:2002 (Modifikat)

18.12.2009

EN 60745-2-21:2009/A1:2010
IEC 60745-2-21:2002/A1:2008
Cenelec

EN 61029-1:2009
Sigurtà ta' għodod elettriċi li jistgħu jinġarru u li jaħdmu b'mutur - Parti 1:
Rekwiżiti ġenerali
IEC 61029-1:1990 (Modifikat)
EN 61029-1:2009/A11:2010

Din hi l-ewwel
pubblikazzjoni

C 214/51

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

Nota 3

1.12.2013

Nota 3

1.11.2013

18.12.2009

8.4.2011

EN 61029-1:2009/AC:2009
Cenelec

EN 61029-2-1:2010
Sigurtà ta' għodod elettriċi li jistgħu jinġarru u li jaħdmu b'mutur - Parti 211: Rekwiżiti partikolari għal srieraq tal-ingletti u lupi
IEC 61029-2-1:1993 (Modifikat) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

Cenelec

EN 61029-2-6:2010
Sigurtà ta’ għodod elettriċi bil-mutur li jinġarru - Parti 2-6: Rekwiżiti parti
kolari għal drillijiet tad-djamanti bi provvista ta’ ilma
IEC 61029-2-6:1993 (Modifikat)

20.10.2010

Cenelec

EN 61029-2-8:2010
Sigurtà ta' għodod elettriċi bil-mutur li jinġarru - Parti 2-8: Rekwiżiti parti
kolari għal mudellaturi vertikali b'pern wieħed
IEC 61029-2-8:1995 (Modifikat) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

Cenelec

EN 61029-2-9:2009
Sigurtà ta' għodod elettriċi li jistgħu jinġarru u li jaħdmu b'mutur - Parti 2-9:
Rekwiżiti partikolari għal srieraq ta' l-ingletti
IEC 61029-2-9:1995 (Modifikat)

18.12.2009

Cenelec

EN 61029-2-10:2010
Sigurtà ta' għodod elettriċi bil-mutur li jinġarru - Parti 2-8: Rekwiżiti parti
kolari għal moli li jaqtgħu t-truf
IEC 61029-2-10:1998 (Modifikat)

20.10.2010

Cenelec

EN 61029-2-11:2009
Sigurtà ta' għodod elettriċi li jistgħu jinġarru u li jaħdmu b'mutur - Parti 211: Rekwiżiti partikolari għal srieraq tal-ingletti u lupi
IEC 61029-2-11:2001 (Modifikat)

18.12.2009

Cenelec

EN 61310-1:2008
Sigurtà tal-makkinarji - Indikazzjoni, immarkar u tqabbid - Parti 1: Rekwiżiti
għal sinjali viżivi, akustiċi u bil-mess
IEC 61310-1:2007

18.12.2009

Cenelec

EN 61310-2:2008
Sigurtà tal-makkinarji - Indikazzjoni, immarkar u tqabbid - Parti 2: Rekwiżiti
għall-immarkar
IEC 61310-2:2007

18.12.2009

C 214/52
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Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubbli
kazzjoni fil-ĠU

Cenelec

EN 61310-3:2008
Sigurtà tal-makkinarji - Indikazzjoni, immarkar u tqabbid - Parti 3: Rekwiżiti
għal fejn jitqiegħed u kif jitħaddem tagħmir li jazzjona bl-elettriku
IEC 61310-3:2007

18.12.2009

Cenelec

EN 61496-1:2004
Sigurtà ta' makkinarju - Tagħmir protettiv elettrosensibbli - Parti 1: Rekwiżiti
ġenerali u testijiet
IEC 61496-1:2004 (Modifikat)

26.5.2010

EN 61496-1:2004/A1:2008
IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

ESO (1)

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li
ġie sostitwit

Nota 3

Data tal-waqfa talpresunzjoni talkonformità ta’ listandard li ġie
sostitwit
Nota 1

Data skaduta
(1.6.2011)

EN 61496-1:2004/AC:2010
Cenelec

EN 61800-5-2:2007
Sistemi ta’ enerġija elettrika b’veloċità varjabbli - Parti 5-2: Rekwiżiti ta’
sigurtà – Funzjonali
IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

Cenelec

EN 62061:2005
Sigurtà tal-makkinarju - Sigurtà funzjonali ta' sistemi ta' kontroll elettriċi,
elettroniċi u elettroniċi programmabbli
IEC 62061:2005

26.5.2010

EN 62061:2005/AC:2010
(1) ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar:
— 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)

Nota 1:

Ġeneralment id-data ta’ waqfa tal-preżunzjoni ta’ konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”),
stabbilita mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar, iżda l-utenti għandhom jinnotaw
li f’ ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista’ jkun mod ieħor.

Nota 2.1: L-istandard il-ġdid (jew emendat) għandu l-istess għan bħall-istandard li ġie sostitwit. Fid-data
speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet
essenzjali tad-direttiva.
Nota 2.2: L-istandard il-ġdid għandu għan usa’ mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard
li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.
Nota 2.3: L-istandard il-ġdid għandu għan aktar speċifiku mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata,
l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment) jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet
essenzjali tad-direttiva għal dawk il-prodotti li jaqgħu fil-għan ta’ l-istandard ġdid. Ma tiġix
effetwata preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva għall-prodotti li xorta
jaqgħu fil-għan ta’ l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment), iżda li ma jaqgħux fil-għan ta’ listandard il-ġdid.
Nota 3:

F’ każ ta’ emendi, l-istandard ta’ referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu,
jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit (kolonna 3)
jikkonsisti f’ EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr lemenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti lpreżużjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.
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NOTA:

— Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà ta’ l-istandards tista’ tinkiseb jew mill-Organizzazzjoni
jiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar jew mill-korpi nazzjonali ta’ l-istandardizzar li l-lista tagħhom hija
annessa mad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) emendata mid-Direttiva
98/48/KE (2).
— L-istandards armonizzati jiġu adottati mill-Organizzazzjonijiet Ewropej għall-Istandardizzazzjoni blIngliż (is-CEN u s-Cenelec jippubblikaw ukoll bil-Franċiż u l-Ġermaniż). Sussegwentement, it-titli talistandards armonizzati huma tradotti fil-lingwi uffiċjali meħtieġa l-oħrajn kollha tal-Unjoni Ewropea
mill-Korpi Nazzjonali tal-Istandards. Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli mill-korrettezza tattitli li tressqu għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.
— Il-pubblikazzjoni tar-referenzi fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma
disponibbli fil-lingwi kollha tal-Komunità.
— Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. IlKummissjoni tiżgura l-aġġornament ta’ din il-lista.
— Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati tinstab fl-Internet f’
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.
(2) ĠU L 217, 5.8.1998, p. 18.
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Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2008/57/KE talParlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar l-interoperabilità tas-sistema
ferrovjarja fil-Komunità (tfassil mill-ġdid)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati taħt id-direttiva)
(2011/C 214/02)

ESO (1)

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

CEN

EN ISO 3381:2011
Applikazzjonijet għal ferroviji - Acoustics - Kejl
ta' ħsejjes magħmulin f'vetturi mibnijin ħaġa
waħda ma' binarji li jaqbdu ma' linji tal-ferrovija
(ISO 3381:2005)

CEN

EN 12080:2007+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Boxxla fit-toqba
ta' buttun ta' rota fejn jidħol il-fus - Berings li
jirrolljaw

CEN

EN 12081:2007+A1:2010
Applikazzjonijiet għal ferroviji - Boxxla fittoqba ta' buttun ta' rota fejn jidħol il-fus Griż li jillubrika

CEN

EN 12082:2007+A1:2010
Applikazzjonijiet għal ferroviji - Boxxla fittoqba ta' buttun ta' rota fejn jidħol il-fus Ittestjar ta' kif jaħdmu

CEN

EN 12663-1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Rekwiżiti strut
turali għal korpi ta' vetturi ta' ferroviji – Parti 1:
Lokomotivi u vaguni tal-passiġġieri li ma
jkunux qed jintużaw (u metodi alternattivi
għal vaguni tal-merkanzija)

CEN

EN 12663-2:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Rekwiżiti strut
turali għal korpi ta' vetturi ta' ferroviji - Parti 2:
Vaguni tal-merkanzija

CEN

EN 13103:2009+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Roti allinjati u
karrijiet ippernjati biex ferrovija ddur mal-kurvi
- Fusien li joperaw bla enerġija elettrika - Gwida
għad-disinn guide

CEN

EN 13104:2009+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Roti allinjati u
karrijiet ippernjati biex ferrovija ddur mal-kurvi
- Fusien li joperaw bla enerġija elettrika - Gwida
għad-disinn

CEN

EN 13230-1:2009
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Travi talkonkrit għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn
fuqha u għal fejn linji jaqsmu lil xulxin - Parti
1: Rekwiżiti ġenerali

CEN

EN 13230-2:2009
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Travi talkonkrit għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn
fuqha u għal fejn linji jaqsmu lil xulxin - Parti
2: Travi tal-konkrit imsaħħin b'vireg tal-azzar u
fi blokka waħda għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu
minn fuqha u għal fejn linji jaqsmu lil xulxin

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni talkonformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit
Nota 1

20.7.2011

ESO (1)
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Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

CEN

EN 13230-3:2009
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Travi talkonkrit għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn
fuqha u għal fejn linji jaqsmu lil xulxin - Parti
3: Travi tal-konkrit rinfurzati u fi blokki ta'
tnejn għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn
fuqha u għal fejn linji jaqsmu lil xulxin

CEN

EN 13230-4:2009
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Travi talkonkrit għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn
fuqha u għal fejn linji jaqsmu lil xulxin - Parti
4: Travi tal-konkrit imsaħħin b'vireg tal-azzar
għas-sodda li l-ferroviji jgħaddu minn fuqha u
għal fejn linji jaqsmu lil xulxin

CEN

EN 13260:2009+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Roti allinjati u
karrijiet ippernjati biex ferrovija ddur mal-kurvi
- Roti allinjati - Rekwiżiti għall-prodotti

CEN

EN 13261:2009+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Roti allinjati u
karrijiet ipprenjati biex ferrovija ddur mal-kurvi
- Fusien - Rekwiżiti tal-prodott

CEN

EN 13262:2004+A2:2011
Applikazzjonijet għal ferroviji - Roti allinjati u
karrijiet ippernjati biex ferrovija ddur mal-kurvi
- Roti - Rekwiżit għall-prodott

CEN

EN 13674-1:2011
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Binarju Parti 1: Binarji tal-ferrovija tat-tip Vignole
46 kg/m u ogħla

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Binarju Parti 2: Binarji li jibdlu u jaqsmu lil xulxin
flimkien ma' binarji tal-ferrovija Vignole
46 kg/m u ogħla

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Binarju Parti 3:Binarji li jiggwidaw ir-roti

CEN

EN 13715:2006+A1:2010
Simboli grafiċi biex jintużaw fuq tikketti ta'
apparati mediċi

CEN

EN 13749:2011
Applikazzjonijet għal ferroviji - Roti allinjati u
karrijiet ipprenjati biex ferrovija ddur mal-kurvi
- Metodu kif ikunu speċifikati r-rekwiżiti strut
turali tal-karrijiet ippernjati

CEN

EN 13803-1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Parama
teri għad-disinn ta' allinjament tal-linji -Qisien
tal-linji 1 435 mm u usa' - Parti 1: Medda ta'
linja ta' ferrovija li la tagħqad ma' u lanqas
taqsam xi linja oħra

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Parama
teri għad-disinn ta' allinjament tal-linji - Qisien
tal-linji 1 435 mm u usa' - Parti 2: Swiċis u
tislib ta' linji u sitwazzjonijiet ta' disinn ta' allin
jamenti simili li jkollhom bidliet għal għarrieda
fil-kurvaturi

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

C 214/55

Data tal-waqfa tal- presunzjoni talkonformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit
Nota 1

C 214/56

ESO (1)

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Kwalità
tal-ġometrija tal-linji - Parti 5: Livelli ġeometriċi
tal-kwalità

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011
Applikazzjonijet għal ferroviji - Roti allinjati u
karrijiet ippernjati biex ferrovija ddur mal-kurvi
- Roti tat-tip monobloc - Proċedura għal app
rovazzjoni teknika - Parti 1: Roti tal-azzar
mikwi u rroljati

CEN

EN 14033-1:2011
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Makki
narju għall-kostruzzjoni u manutenzjoni
konnessi ma' ferroviji - Parti 1: Rekwiżiti tekniċi
għal tħaddim

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009
Applikazzjonijet għal ferroviji - Aerodinamika Parti 4: Rekwiżiti u proċeduri ta' ttestjar għal
aerodinamika fuq linji tal-ferrovija miftuħin

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Aerodinamika Parti 5: Rekwiżiti u proċeduri ta' ttestjar għal
aerodinamika ġo mini

CEN

EN 14067-6:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Aerodinamika Parti 6: Rekwiżiti u proċeduri għall-ittestjar biex
ikejlu l-qawwa tar-riħ mill-ġenb għaż-żaqq

CEN

EN 14531-6:2009
Applikazzjonijet għal ferroviji - Metodi għallkalkolu ta' distanzi li tulhom il-ferrovija tieqaf,
distanzi li tulhom il-ferrovija tnaqqas il-veloċità
u bbrekjar biex il-ferrovija tieqaf għalkollox Parti 6: Kalkolu pass pass għal settijiet ta' ferro
viji jew vetturi singoli.

CEN

EN 14587-2:2009
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja Iwweldjar elettroniku tal-linji - Parti 2: Linji
ġodda ta' grad R220, R260, R260Mn u
R350HT iwweldjati b'magni mobbli fuq il-post
iżda mhux f'impjant fiss

CEN

EN 14601:2005+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Viti dritti u
angolati fit-tarf għal pajpijiet tal-brejk u għallpajp tal-riserva prinċipali

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Stallazzjoni ta'
arja kondizzjonata għal vaguni ta' sewqan Parti 1: Parametri ta' kumdità

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Stallazzjoni ta'
arja kondizzjonata għal vaguni ta' sewqan Parti 2: Testijiet għat-tip

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

EN 13979-1:2003+A1:2009
Nota 2.1

20.7.2011

Data tal-waqfa tal- presunzjoni talkonformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit
Nota 1

30.9.2011

20.7.2011

ESO (1)

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Griż lubrikanti
għall-boxxla fit-toqba ta' buttun ta' rota fejn
jidħol il-fus - Parti 1: Metodu għall-ittestjar ta'
kapaċità li jillubrika

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Griż lubrikanti
għall-boxxla fit-toqba ta' buttun ta' rota fejn
jidħol il-fus - Parti 2: Metodu għall-ittestjar ta'
l-istabilità mekkanika biex tkopri veloċità ta'
vetturi sa 200 km/h

CEN

EN 15020:2006+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Ganċ tas-salva
taġġ - Rekwiżiti għall-operat, ġometrija speċifika
għall-interface u metodi ta' ttestjar

CEN

EN 15227:2008+A1:2010
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Rekwiżiti
għall-kejl ta' reżistenza f'każ ta' kraxx tal-bodi
ta' vetturi ta' ferroviji

CEN

EN 15273-2:2009
Applikazzjonijiet għal ferroviji - Tagħmir li
jkejjel - Parti 2: Tagħmir li jkejjel vaguni li
mhumiex fis-servizz

CEN

EN 15273-3:2009
Applikazzjonijiet għal ferroviji - Tagħmir li
jkejjel - Parti 3: Tagħmir li jkejjel ostakli

CEN

EN 15302:2008+A1:2010
lbies protettiv - Propjetajiet elettrostatiċi - Parti
5: Rekwiżiti għall-operat materjali u disinn

CEN

EN 15313:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Rekwiżiti għal
operazzjoni ta' roti allinjati waqt ix-xogħol Manutenzjoni ta' roti allinjati waqt ix-xogħol u
meta ma jkunux mal-vettura

CEN

EN 15355:2008+A1:2010
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Użu tal-brejk Valvs distributtivi u apparati li jiżolaw iddistributur

CEN

EN 15427:2008+A1:2010
Applikazzjonijiet għal ferroviji - Immaniġġjar
tat-Tħakkik tar-Roti mal-Linji - Lubrikazzjoni
tal-Flanġis

CEN

EN 15437-1:2009
Applikazzjonijet għal ferroviji - Kontroll talboxxla fit-toqba ta' buttun ta' rota fejn jidħol
il-fus - Parti 1: Tagħmir għal mal-ġenb tal-linji
u l-boxxla fit-toqba tal-buttun tar-rota fejn
jidħol il-fus ta' vaguni li mhumiex jintuzaw

CEN

EN 15461:2008+A1:2010
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Emissjonijiet
ta' ħsejjes - Karatterizzazzjoni tal-propjetajiet
dinamiċi ta' sezzjonijiet tal-linji bil-kejl talħsejjes waqt l-użu

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

C 214/57

Data tal-waqfa tal- presunzjoni talkonformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit
Nota 1

C 214/58

ESO (1)

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

20.7.2011

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni talkonformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit
Nota 1

CEN

EN 15551:2009+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Vaguni talferrovija lesti biex jintużaw - Molol mewwieta

CEN

EN 15566:2009+A1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Vaguni talferrovija lesti biex jintużaw - Gerijiet tal-ġbid
u viti għall-akkuppjar

CEN

EN 15594:2009
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Tiswija
ta' linji b'iwweldjar b'ark elettriku

CEN

EN 15610:2009
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Emissjonijiet
ta' ħsejjes - Kejl tal-ħruxija tal-wiċċ tal-linji
relatat mal-ġenerazzjoni tal-ħsejjes

CEN

EN 15611:2008+A1:2010
Applikazzjonijiet għal ferroviji - Ibbrejkjar Valvs li joperaw bl-arja biex iwaqqfu l-ferrovija

EN 15611:2008
Nota 2.1

Data skaduta
(30.4.2011)

CEN

EN 15612:2008+A1:2010
Applikazzjonijiet għal ferroviji - Ibbrejkjar Valv li jaċċelera l-pajp tal-brejks

EN 15612:2008
Nota 2.1

Data skaduta
(30.4.2011)

CEN

EN 15624:2008+A1:2010
Applikazzjonijiet għal ferroviji - Ibbrejkjar Apparati li meta t-tagħbija ta' vettura timtela
kollha jaġġustaw il-forza ta' bbrekjar meħtieġa

EN 15624:2008
Nota 2.1

Data skaduta
(30.4.2011)

CEN

EN 15625:2008+A1:2010
Applikazzjonijiet għal ferroviji - Ibbrejkjar Apparati awtomatiċi li jħossu l-piżijiet varji
tat-tagħbija

EN 15625:2008
Nota 2.1

Data skaduta
(30.4.2011)

CEN

EN 15663:2009
Applikazzjonijet għal ferroviji - Definizzjoni ta'
mases ta' referenza ta' vetturi
EN 15663:2009/AC:2010

CEN

EN 15686:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Ittestjar għal
aċċettazzjoni ta' karatteristiċi ta' kif jimxu
vetturi ta' ferrovija li għandhom sistema li
tikkumpensa għad-differenza ta' elevazzjoni
tal-linji u/jew vetturi maħsubin biex joperaw
b'differenza ta' elevazzjoni akbar minn dik
imsemmija f'EN 14363:2005, Anness G

CEN

EN 15687:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Ittestjar għallaċċettazzjoni ta' karatteristiċi ta' kif jimxu
vetturi tal-merkanzija li l-piż tat-tagħbija fuq
il-fus meta l-vettura tkun wieqfa jkun 'il fuq ,
minn 225 kN u sa 250 kN

20.7.2011

ESO (1)

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

CEN

EN 15723:2010
Applikazzjonijiet għal ferroviji - Apparati li
jagħlqu u jillokkjaw għal apparati li jipproteġu
t-tagħbija minn influwenzi ambjentali - Rekwi
żiti għal servizz fuq tul ta' żmien, tħaddim,
indikazzjoni, manutenzjoni, riċiklaġġ

CEN

EN 15734-1:2010
Applikazzjonijiet għal ferroviji - Sistemi ta'
ibbrejkjar ta' ferroviji ta' velocita' għolja - Parti
1: Rekwiżiti u definizzjonijiet

CEN

EN 15734-2:2010
Applikazzjonijiet għal ferroviji - Sistemi ta'
ibbrejkjar ta' ferroviji ta' velocita' għolja - Parti
2: Metodi ta' ttestjar

CEN

EN 15746-1:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Magni li
jimxu fuq linji fit-triq u tagħmir assoċjat - Parti
1: Rekwiżiti tekniċi biex jitħaddmu u joperaw

CEN

EN 15746-2:2010
Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Magni li
jimxu fuq linji fit-triq u tagħmir assoċjat - Parti
2: Rekwiżiti ġenerali ta' sigurtà

CEN

EN 15806:2010
Applikazzjonijiet għal ferroviji - Ibbrejkjar Ittestjar statiku ta' brejkijiet

CEN

EN 15807:2011
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Pneumatic half
couplings

CEN

EN 15827:2011
Applikazzjonijet għal ferroviji - Rekwiżiti għal
karrijiet ippernjati u għal roti u linji tal-ferrovija

CEN

EN 15892:2011
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Emissjonijiet
ta' ħsejjes - Kejl tal-ħoss fil-gabini tas-sewwieq

Cenelec

EN 50122-1:2011
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Stallazzjonijiet
fissi – Sigurtà elettrika, ertjar u ċ-ċirkuwitu li
jerġa’ lura - Parti 1: Dispożizzjonijiet protettivi
kontra xokk elettriku

Cenelec

EN 50122-2:2010
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Stallazzjonijiet
fissi – Sigurtà elettrika, ertjar u ċ-ċirkuwitu li
jerġa’ lura - Parti 2: Provvedimenti kontra leffetti ta’ kurrenti li jiġru ma’ kullimkien ikka
ġunati minn sistemi ta’ trazzjoni d.c.

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

C 214/59

Data tal-waqfa tal- presunzjoni talkonformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit
Nota 1

C 214/60

ESO (1)

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

Cenelec

EN 50122-3:2010
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Stallazzjonijiet
fissi - Sigurtà elettrika, ertjar u ċ-ċirkuwitu li
jerġa’ lura - Parti 3: Interazzjoni reċiproka ta’
trazzjoni a.c. u d.c.

Cenelec

EN 50124-1:2001
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Koordinament
tal-iżolazzjoni - Parti 1: Rekwiżiti bażiċi - Spazji
u distanzi ta’ iżolament għal kull tagħmir elett
riku u elettroniku

Nota 3

Data skaduta
(1.10.2006)

EN 50124-1:2001/A2:2005

Nota 3

Data skaduta
(1.5.2008)

EN 50124-1:2001/AC:2007

EN 50124-2:2001
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Koordinament
tal-iżolazzjoni - Parti 2: Vultaġġi ogħla milli
suppost u protezzjoni relatata magħhom

EN 50124-2:2001/AC:2010

Cenelec

EN 50125-1:1999
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Kondizzjonijiet
ambjentali għat-tagħmir - Parti 1: Tagħmir fuq
magni u vaguni mhux fuq xogħol

EN 50125-1:1999/AC:2010

Cenelec

EN 50125-2:2002
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Kondizzjonijiet
ambjentali għat-tagħmir - Parti 2: Stallazzjoni
jiet elettriċi fissi

EN 50125-2:2002/AC:2010

Cenelec

Data tal-waqfa tal- presunzjoni talkonformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit
Nota 1

EN 50124-1:2001/A1:2003

EN 50124-1:2001/AC:2010

Cenelec

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

20.7.2011

EN 50125-3:2003
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Kondizzjonijiet
ambjentali għat-tagħmir - Parti 3: Apparat għassinjali u t-telekomunikazzjoni

EN 50125-3:2003/AC:2010

20.7.2011

ESO (1)

Cenelec

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

C 214/61

Data tal-waqfa tal- presunzjoni talkonformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit
Nota 1

EN 50126-1:1999
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - L-ispeċifikazz
joni u dimostrazzjoni ta’ Reżistenza fil-prova,
Aċċessibilità, Kapaċità li jkun mantnut u Sigurtà
(RAMS) - Parti 1: Rekwiżiti bażiċi u proċess
ġenerali
EN 50126-1:1999/AC:2010
EN 50126-1:1999/AC:2006

Cenelec

EN 50129:2003
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Sistemi ta’ ko
munikazzjoni, sinjalar u proċessar - Sistemi
elettroniċi għal sinjalar relatati ma’ sigurtà
EN 50129:2003/AC:2010

Cenelec

EN 50151:2003
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Impjanti fissi –
Ġbid b’forza elettrika – Rekwiżiti partikolari
għal iżolatur kompost
EN 50151:2003/AC:2010

Cenelec

EN 50155:2007
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Tagħmir elett
roniku użat fuq magni u vaguni li m’humiex
fuq xogħol
EN 50155:2007/AC:2010

Cenelec

EN 50159:2010
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Sistemi ta’ ko
munikazzjoni, senjalar u proċessar – Komuni
kazzjoni relatata mas-sigurtà f’sistemi ta’
trażmissjoni

Cenelec

EN 50159-1:2001
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Sistemi ta’ ko
munikazzjoni, sinjalar u proċessar - Parti 1:
Komunikazzjoni relatata ma’ sigurtà f’sistemi
ta’ trasmissjoni magħluqin
EN 50159-1:2001/AC:2010

Cenelec

EN 50159-2:2001
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Sistemi ta’ ko
munikazzjoni, sinjalar u proċessar - Parti 2:
Komunikazzjoni relatata ma’ sigurtà f’sistemi
ta’ trasmissjoni miftuħin
EN 50159-2:2001/AC:2010

EN 50159-1:2001
+ EN 50159-2:2001
Nota 2.1

1.9.2013

MT

C 214/62

ESO (1)

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat
(u d-dokument ta’ referenza)

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

20.7.2011

Data tal-waqfa tal- presunzjoni talkonformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit
Nota 1

EN 50163:2004
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Vultaġġi ta’
provvista għal sistemi ta’ ġbid

Cenelec

EN 50163:2004/A1:2007

Nota 3

Data skaduta
(1.3.2010)

EN 50163:2004/AC:2010

EN 50238:2003
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Kompatibilità
bejn magni u vaguni mhux fuq xogħol u ssistemi ta’ sejbien tal-ferroviji għax-xogħol

Cenelec

EN 50238:2003/AC:2010

EN 50388:2005
Applikazzjonijiet għall-ferroviji - Provvista ta’
elettriku u vaguni m’humiex joperaw - Kriterji
tekniċi għall-koordinament bejn provvista ta’
elettriku (stazzjon sekondarja) u vaguni m’hux
joperaw biex tintlaħaq l- interoperabilità

Cenelec

EN 50388:2005/AC:2010

(1) ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar:
— 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).

Nota 1:

Ġeneralment id-data ta’ waqfa tal-preżunzjoni ta’ konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”),
stabbilita mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar, iżda l-utenti għandhom jinnotaw
li f’ ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista’ jkun mod ieħor.

Nota 2.1: L-istandard il-ġdid (jew emendat) għandu l-istess għan bħall-istandard li ġie sostitwit. Fid-data
speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet
essenzjali tad-direttiva.
Nota 2.2: L-istandard il-ġdid għandu għan usa’ mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard
li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.
Nota 2.3: L-istandard il-ġdid għandu għan aktar speċifiku mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata,
l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment) jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet
essenzjali tad-direttiva għal dawk il-prodotti li jaqgħu fil-għan ta’ l-istandard ġdid. Ma tiġix
effetwata preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva għall-prodotti li xorta
jaqgħu fil-għan ta’ l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment), iżda li ma jaqgħux fil-għan ta’ listandard il-ġdid.
Nota 3:

F’ każ ta’ emendi, l-istandard ta’ referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu,
jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit (kolonna 3)
jikkonsisti f’ EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr lemenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti lpreżużjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

MT

20.7.2011

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

NOTA:

— Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà ta’ l-istandards tista’ tinkiseb jew mill-Organizzazzjoni
jiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar jew mill-korpi nazzjonali ta’ l-istandardizzar li l-lista tagħhom hija
annessa mad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) emendata mid-Direttiva
98/48/KE (2).
— L-istandards armonizzati jiġu adottati mill-Organizzazzjonijiet Ewropej għall-Istandardizzazzjoni blIngliż (is-CEN u s-CENELEC jippubblikaw ukoll bil-Franċiż u l-Ġermaniż). Sussegwentement, it-titli talistandards armonizzati huma tradotti fil-lingwi uffiċjali meħtieġa l-oħrajn kollha tal-Unjoni Ewropea
mill-Korpi Nazzjonali tal-Istandards. Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli mill-korrettezza tattitli li tressqu għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.
— Il-pubblikazzjoni tar-referenzi fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma
disponibbli fil-lingwi kollha tal-Komunità.
— Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. IlKummissjoni tiżgura l-aġġornament ta’ din il-lista.
— Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati tinstab fl-Internet f’
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.
(2) ĠU L 217, 5.8.1998, p. 18.
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INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI
Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont irRegolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala
kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u
88 tat-Trattat
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/C 214/03)

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32190 (11/X)

Stat Membru

L-Italja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

—

Isem tar-Reġjun (NUTS)

MARCHE
Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Regione Marche servizio industria artigianato energia
via tiziano 44 ancona italia
www.marcheimpresa.net

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Promozione degli interventi a favore dei sistemi produttivi locali, dei
distretti industriali e produttivi per il rafforzamento del sistema orga
nizzativo e per favorire l’integrazione delle filiere produttive, delle reti
di impresa e dei processi di aggregazione di imprese

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubbli
kazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Art. 1 co 890 Legge n. 296/06 Legge Finanziaria 2007 – Utilizzo
riparto Fondo Unico 2009/2010. Richiesta cofinanziamento statale di
cui all’art. 2 DM del 07:05.2010
DDS n. 50/S_11 del 19/11/2010

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

—

Ta' żmien

1.3.2011–31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv
ippjanat taħt l-iskema

annwali

tal-baġit

EUR 1,08 (f'miljuni)

Għal garanziji

—

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

—

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

—

20.7.2011

20.7.2011
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Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew lammont massimu ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali

C 214/65

Bonuses lill-SME f’%

Għajnuna għall-SMEs għall-parteċipazzjoni ġo
fieri (Art.27)

50 %

—

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

35 %

Għajnuna għal servizzi ta' konsulenza dwar linnovazzjoni u għal servizzi ta' appoġġ għallinnovazzjoni (Art. 36)

200 000 EUR

—

Taħriġ speċifiku (Art. 38(1))

10 %

0 %

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

10 %

0 %

Għajnuna għall-investiment u impjiegi għallSMEs (Art. 15)

40 %

—

Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs (Art.
26)

50 %

—

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:
http://nuovobandi.regione.marche.it/DesktopModules/Bandi/Allegati/276023bd-2236-4f71-b967c0a231f62f68.rtf

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32205 (11/X)

Stat Membru

Il-Bulgarija

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

—

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Bulgaria
Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспо
собността на българската икономика“
Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8; Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма
www.opcompetitiveness.bg

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изиск
вания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG161PO003-1.1.04 “Подкрепа за внедряване в производство на инова
тивни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubbli
kazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр.
95/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119;
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българс
ката икономика”, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.
opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_
final_2007.pdf;
Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-1.1.04 “Подк
репа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и
предоставяне на иновативни услуги”

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

—

MT
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20.7.2011

Ta' żmien

30.12.2010–14.11.2011

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv
ippjanat taħt l-iskema

annwali

tal-baġit

BGN 48,90 (f'miljuni)

Għal garanziji

—

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

—

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма “Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,
одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003
– BGN 41,56 (f'miljuni)

Għanijiet

Skema

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew lammont massimu ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali
50 %

Bonuses lill-SME f’%

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_98.html

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32207 (11/X)

Stat Membru

L-Estonja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

—

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Estonia
Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Sihtasutus Archimedes
Koidula 13a, Tallinn, 10125
www.archimedes.ee

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Meede “Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubbli
kazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Haridus- ja teadusministri 03. detsembri 2010 määrus nr 71
“Meetme ‘Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine’ tingi
mused”
RT I, 13.12.2010, 2

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

—

Ta' żmien

16.12.2010–31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

20.7.2011
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Tip ta' benefiċarju

C 214/67

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv
ippjanat taħt l-iskema

annwali

tal-baġit

—

Għal garanziji

—

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

—

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

ERDF – EUR 0,00 (f'miljuni)
Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew lammont massimu ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali

Għanijiet

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

Bonuses lill-SME f’%

10 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:
https://www.riigiteataja.ee/akt/113122010002

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32231 (11/X)

Stat Membru

Id-Danimarka

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

2308-10-422

Isem tar-Reġjun (NUTS)

—

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Pelsdyrafgiftsfonden
c/o Dansk Pelsdyravlerforening
Langagervej 60
2600 Glostrup
www.pelsdyrafgiftsfonden.dk

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Produktudvikling inden for anvendelse af skind. Eksperimentel
udvikling.

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubbli
kazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om
ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Euro
pæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april 2010.

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

—

Ta' żmien

1.1.2011–31.12.2011

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Manifattura ta' ħwejjeġ li jintlibsu

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv
ippjanat taħt l-iskema
Għal garanziji

annwali

tal-baġit

DKK 2,04 (f'miljuni)
—

C 214/68
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Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

—

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

—
Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew lammont massimu ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali

Għanijiet

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

20.7.2011

Bonuses lill-SME f’%

15 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:
http://www.pelsdyrafgiftsfonden.dk/files/Pelsdyrafgiftsfonden/Budgetter/DFFE%20Budget%202011.pdf

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32232 (11/X)

Stat Membru

Il-Polonja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

PL

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Poland
Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Instytucje Zarządzające RPO
Zał. 1
www.mrr.gov.pl, Zał. 2

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Pomoc na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyj
nych – regionalna pomoc inwestycyjna

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubbli
kazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz.
1241) oraz
rozporządzenie ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca
2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regio
nalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 117, poz. 787)

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

—

Ta' żmien

16.7.2010–30.6.2015

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv
ippjanat taħt l-iskema

annwali

tal-baġit

PLZ 1 762,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

—

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

—

MT
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Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet
Skema

C 214/69

art. 54 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalengo, Europejskiego Funduszu Społecz
nego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) Nr
1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r.) i rozporządzenie
(WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające
rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999 (Dz. Urz. L 210 z 31 lipca
2006 r.). – PLZ 1 500,00 (f'miljuni)
Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew lammont massimu ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali
70 %

Bonuses lill-SME f’%
20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_
Min_Rozw_Reg_pomoc_na_rewitalizacje.pdf

C 214/70
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20.7.2011

Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont irRegolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala
kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u
88 tat-Trattat
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/C 214/04)
In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32235 (11/X)

Stat Membru

L-Italja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

—

Isem tar-Reġjun (NUTS)

—

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Fondartigianato – Fondo Artigianato Formazione
Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63
00185 Roma Italia
www.fondartigianato.it

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Invito per la realizzazione di attività di formazione continua nell''am
bito di processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione di aziende in
crisi

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubbli
kazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

— Art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del
29 Dicembre 2000)
— Art. 48 della legge 27 dicembre 2002, no 289 (G.U. n. 305 del
31 Dicembre 2002)
— Art. 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2004, no 311 (G.U. n.
306 del 31 Dicembre 2004)
— Art. 13, comma 13, del decreto legge 14 marzo 2005, no 35,
convertito nella legge 14 maggio 2005, no 80 (G.U. n. 111 del
14 Maggio 2005)
— Delibera CDA del Fondo del 15 dicembre 2010

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

—

Ta' żmien

1.1.2011–30.6.2012

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv
ippjanat taħt l-iskema

annwali

tal-baġit

EUR 4,50 (f'miljuni)

Għal garanziji

—

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

—

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

—

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew lammont massimu ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Taħriġ speċifiku (Art. 38(1))

25 %

20 %

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

60 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna
http://www.fondartigianato.it/inviti_formazione_1_2009.html
http://www.fondartigianato.it/documenti/2010/Proroga_Invito_1-2009-Delibera_15_dicembre_2010.doc
Cliccare sul banner in basso a sinistra della home page.

20.7.2011
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C 214/71

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32253 (11/X)

Stat Membru

L-Awstrija

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

—

Isem tar-Reġjun (NUTS)

SALZBURG
Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung Umweltschutz
Postfach 527
5010 Salzburg
www.salzburg.gv.at/umwelt

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Umweltförderung im Land Salzburg

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubbli
kazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Richtlinie des Landes Salzburg “Umweltförderung im Land Salzburg”

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

—

Ta' żmien

11.1.2011–31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv
ippjanat taħt l-iskema

annwali

tal-baġit

EUR 2,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

—

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

—

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

—

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew lammont massimu ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għal investiment ambjentali f’miżuri
ta’ l-iffrankar l-enerġija (Art. 21)

60 %

20 %

Għajnuna għal investiment ambjentali f’koġe
nerazzjoni b’effiċjenza għolja (Art.22)

45 %

20 %

Għajnuna għall-investiment ambjentali għallpromozzjoni ta’ l-enerġija minn sorsi ta’ ener
ġija li jiġġeddu (Art. 23)

45 %

20 %

Għajnuna għall-istudji dwar l-ambjent (Art.
24)

40 %

0 %

Għajnuna għall-investiment li tgħin lill-impriżi
li jmorru lil hinn millistandards Komunitarji
għall-ħarsien ta’ l-ambjent jew li jgħollu l-livell
talħarsien ta’ l-ambjent fin-nuqqas ta’ listan
dards Komunitarji (Art. 18)

35 %

20 %

Għajnuna għax-xiri ta' vetturi ġodda għat-tras
port li jtejbu lil hinn millistandards Komuni
tarji jew li jgħollu l-livell tal-ħarsien ambjentali
fl-assenza ta' standards Komunitarji (Art. 19)

35 %

20 %

C 214/72

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

20.7.2011

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna
http://www.salzburg.gv.at/umwelt

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32279 (11/X)

Stat Membru

Spanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

—

Isem tar-Reġjun (NUTS)

GALICIA
Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
http://www.igape.es/index.php?lang=es

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Ayudas del Igape a los proyectos de consultoría externa dirigidos al
análisis económico-financiero de las pequeñas y medianas empresas
(Procedimiento IG175)

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubbli
kazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 1, de 3 de enero)
por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concur
rencia no competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del
Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) a los proyectos de
consultoría externa dirigidos al análisis económico-financiero de las
pequeñas y medianas empresas. Resolución de 15 de abril de 2010
(DOG no 76, de 23 de abril) por la que se da publicidad al acuerdo del
Consejo de Dirección del Igape

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Prolongation X 194/2010

Ta' żmien

4.1.2011–31.12.2011

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv
ippjanat taħt l-iskema

annwali

tal-baġit

EUR 0,20 (f'miljuni)

Għal garanziji

—

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

—

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

—

Għanijiet

Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs (Art.
26)

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew lammont massimu ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali
50 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna
http://goo.gl/DPHUb
http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/109CA?OpenDocument

Bonuses lill-SME F’%

—

20.7.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 214/73

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32280 (11/X)

Stat Membru

Spanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

—

Isem tar-Reġjun (NUTS)

GALICIA
Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
http://www.igape.es/index.php?lang=es

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Ayudas del Igape para facilitar el análisis empresarial de las empresas
gallegas cara al acceso al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) (Procedi
miento IG165)

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubbli
kazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 5, de 10 de
enero)por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de
concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del
IGAPE para facilitar el análisis empresarial de las empresas gallegas cara
al acceso al mercado alternativo bursátil (MAB).
Resolución de 11 de mayo de 2010 (DOG no 96, de 24 de mayo)por
la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del IGAPE,
que aprueba las bases reguladoras de las ayudas

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Prolongation X 252/2010

Ta' żmien

28.2.2011–31.12.2011

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv
ippjanat taħt l-iskema

annwali

tal-baġit

EUR 0,30 (f'miljuni)

Għal garanziji

—

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

—

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

—

Għanijiet
Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs (Art.
26)

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew lammont massimu ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali
50 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna
http://goo.gl/ou64b
http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/179BA?OpenDocument

Bonuses lill-SME F’%
—

C 214/74

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

20.7.2011

Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont irRegolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala
kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u
88 tat-Trattat
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/C 214/05)

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32284 (11/X)

Stat Membru

Spanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

—

Isem tar-Reġjun (NUTS)

GALICIA
Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
1703 Santiago de Compostela (A Coruña)
http://www.igape.es/index.php?lang=es

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Ayudas del Igape a las pymes, autónomos y particulares para la reno
vación de automóviles con achatarramiento de automóviles antiguos
(Plan Remóvete 2010 G) (IG168)

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubbli
kazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Resolución de 28 de diciembre de 2010 (DOG no 250, de 30 de
diciembre) por la que se hace pública la ampliación de créditos asig
nados al Plan Remóvete 2010 G para la sustitución de vehículos en
Galicia. Resolución de 27 de julio de 2010 (DOG no 147, de 3 de
agosto) por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de
Dirección del Igape que aprueba las bases reguladoras de las ayudas
del Igape a las Pymes, autónomos y particulares para la renovación de
automóviles con achatarramiento

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Modification X 399/2010

Ta' żmien

10.8.2010–31.12.2010

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv
ippjanat taħt l-iskema

annwali

tal-baġit

EUR 0,29 (f'miljuni)

Għal garanziji

—

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

—

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

—

Għanijiet

Għajnuna għall-investiment u impjiegi għallSMEs (Art. 15)

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew
l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali
20 %

Bonuses lill-SME F’%

—

20.7.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 214/75

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/
ddce5ed3313fd9abc125780800735f6f/$FILE/25000D008P206.PDF
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/
18540f830aa0e561c12577730050283c/$FILE/14700D0 10P031.PDF
http://goo.gl/JDsFI

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32286 (11/X)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

—

Isem tar-Reġjun (NUTS)

DEUTSCHLAND
Mħallta,Artikolu 107(3)(a),Artikolu 107(3)(c),Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Projektträger Jülich
Projektträger Jülich (PtJ)- Außenstelle Berlin
Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrich
tungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative. Vom 1. Dezember 2010
www.fz-juelich.de

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in sozialen,
kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschut
zinitiative. Vom 1. Dezember 2010

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubbli
kazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Bundesanzeiger, Ausgabe 189, 14. Dezember 2010, Seite 4151

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Modification X 39/2010

Ta' żmien

1.1.2011–31.12.2012

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv
ippjanat taħt l-iskema

annwali

tal-baġit

EUR 30,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

—

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

—

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

—
Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew
l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali

Għanijiet

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għal investiment ambjentali f’miżuri
ta’ l-iffrankar l-enerġija (Art. 21)

20 %

20 %

Għajnuna
(Art. 24)

50 %

20 %

għall-istudji

dwar

l-ambjent

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/foerderrichtlinie_kommunen_bf.pdf

MT

C 214/76

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

20.7.2011

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32287 (11/X)

Stat Membru

Il-Bulgarija

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

—

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Bulgaria
Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспо
собността на българската икономика”
Република България, гр. София, ул. “Славянска” №8; Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма
www.opcompetitiveness.bg

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко
крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03 «Създаване на
нови и укрепване на съществуващи технологични центрове»

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubbli
kazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр.
95/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119;
Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българс
ката икономика», CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.
opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_
final_2007.pdf;
Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-1.2.03 «Създа
ване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове»

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

—

Ta' żmien

10.1.2011–21.11.2011

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv
ippjanat taħt l-iskema

annwali

tal-baġit

BGN 39,12 (f'miljuni)

Għal garanziji

—

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

—

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма «Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013,
одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003
– BGN 33,25 (f'miljuni)

Għanijiet

Skema

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew
l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali
50 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_101.html

Bonuses lill-SME F’%

20 %

20.7.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 214/77

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32290 (11/X)

Stat Membru

Spanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

—

Isem tar-Reġjun (NUTS)

GALICIA
Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
http://www.igape.es/index.php?lang=es

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Ayudas del Igape para proyectos de tutorización de innovación y
competitividad en las pymes (Procedimiento IG176)

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubbli
kazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de
diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen
de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas
del Igape a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en
parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el
marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.
Resolución de 15 de abril de 2010 que da publicidad a las bases de las
ayudas

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Prolongation X 208/2010

Ta' żmien

31.1.2011–31.12.2011

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv
ippjanat taħt l-iskema

annwali

tal-baġit

EUR 0,20 (f'miljuni)

Għal garanziji

—

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

—

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

—

Għanijiet

Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs
(Art. 26)

l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali
50 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/
5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.P DF
http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument
http://goo.gl/ejslW

Bonuses lill-SME F’%

—

C 214/78

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

20.7.2011

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32291 (11/X)

Stat Membru

Ċipru

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

25.06.001.806

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Cyprus
Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
www.hrdauth.org.cy

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubbli
kazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Νόμος Αρ. 125(Ι) του 1999, άρθρο 21, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
με το Νόμο Αρ. 21(Ι) του 2007

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

—

Ta' żmien

1.1.2011–31.12.2014

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv
ippjanat taħt l-iskema

annwali

tal-baġit

EUR 5,25 (f'miljuni)

Għal garanziji

—

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

—

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

—

Għanijiet
Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew
l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali
60 %

Bonuses lill-SME F’%
20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:
http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Arxiki/Stelexwsi/Eggrafa/Stelexwsis-KoinopoisiEforo.pdf

PREZZ TAL-ABBONAMENT 2011 (mingħajr VAT, inklużi l-ispejjeż tal-posta b’kunsinna normali)
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 1 100 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, stampati + DVD annwali

22 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 1 200 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 770 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, DVD fix-xahar (kumulattiva)

22 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 400 fis-sena

Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S), Swieq Pubbliċi u Appalti,
DVD, edizzjoni fil-ġimgħa

multilingwi:
23 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 300 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje C – Kompetizzjonijiet

Skont il-lingwa/i
tal-Kompetizzjoni

Eur 50 fis-sena

L-abbonament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, li joħroġ fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, hu disponibbli
f’22 verżjoni lingwistika. Inklużi fih hemm is-serje L (Leġiżlazzjoni) u C (Informazzjoni u Avviżi).
Kull verżjoni lingwistika jeħtiġilha abbonament separat.
B’konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005, ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali L 156 tat-18
ta’ Ġunju 2005, li jistipula li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhumiex temporanjament obbligati li jiktbu l-atti
kollha bl-Irlandiż u li jippubblikawhom b’din il-lingwa, il-Ġurnali Uffiċjali ppubblikati bl-Irlandiż jinbiegħu apparti.
L-abbonament tas-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S – Swieq Pubbliċi u Appalti) jiġbor fih it-total tat-23
verżjoni lingwistika uffiċjali f’DVD waħdieni multilingwi.
Fuq rikjesta, l-abbonament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jagħti d-dritt li l-abbonat jirċievi diversi annessi
tal-Ġurnal Uffiċjali. L-abbonati jiġu mgħarrfa dwar il-ħruġ tal-annessi permezz ta’ “Avviż lill-qarrej” inserit
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Bejgħ u Abbonamenti
Abbonamenti fil-perjodiċi diversi bi ħlas, bħalma huwa l-abbonament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, huma
disponibbli mill-uffiċini tal-bejgħ tagħna. Il-lista tal-uffiċini tal-bejgħ hi disponibbli fuq l-internet fl-indirizz li ġej:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_mt.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) joffri aċċess dirett u bla ħlas għal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan
is-sit jippermetti li jkun ikkonsultat Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jinkludi wkoll it-Trattati,
il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u l-atti preparatorji tal-leġiżlazzjoni.
Biex tkun taf aktar dwar l-Unjoni Ewropea, ikkonsulta: http://europa.eu

MT

