
Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/37/
WE z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich

odnoszących się do maszyn

(2005/C 192/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

ESO (1) Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej
(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja
Dz.U.

Odniesienie do
normy zastąpionej

Data ustania
domniemania zgod-

ności normy
zastąpionej
Przypis 1

CENELEC EN 50338:2000/A1:2003
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów
do użytku domowego i podobnego —
Wymagania szczegółowe dla kosiarek
trawnikowych zasilanych z akumula-
torów, z operatorem pieszym — Zmiana
A1:2003

Pierwsza publi-
kacja

Przypis 3 1.9.2006

CENELEC EN 60335-1:2002/A11:2004
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i
podobnego — Bezpieczeństwo użytko-
wania — Część 1: Wymagania ogólne
(IEC 60335-1:2001 (Zmodyfikowana)) —
Zmiana A11:2004
Przypis 4

Pierwsza publi-
kacja

Przypis 3 1.10.2006

CENELEC EN 60335-2-91:2003
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i
podobnego — Bezpieczeństwo użytko-
wania — Część 2-91 Wymagania szcze-
gółowe dotyczące ręcznych przycinarek
trawnikowych i przycinarek krawędzio-
wych
(IEC 60335-2-91:2002 (Zmodyfikowana))

Pierwsza publi-
kacja

— —

CENELEC EN 61496-1:2004
Bezpieczeństwo maszyn — Elektroczułe
wyposażenie ochronne — Część 1:
Wymagania ogólne i badania
(IEC 61496-1:2004 (Zmodyfikowana))

Pierwsza publi-
kacja

EN 61496-1:1997
Przypis 2.1

1.4.2007

(1) ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

Przypis 1: Zasadniczo datą ustania domniemania zgodności jest data wycofania („dow”) określona
przez europejską organizację normalizacyjną, nie mniej użytkownicy tych norm powinni
zdawać sobie sprawę, że w wyjątkowych przypadkach może być inaczej.

Przypis 2.1: Zakres normy nowej (lub ze zmianami) jest taki sam, jak normy zastąpionej. W podanym
terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami
zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 3: W przypadku zmian, normą zharmonizowaną jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi
zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 4)
obejmuje EN CCCC:YYYY i jej wcześniejsze zmiany, jeżeli istnieją, ale bez podanej nowej
zmiany. W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy
zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy

Przypis 4: Domniemanie zgodności dla wyrobu osiąga się przez spełnienie wymagań Części 1 oraz
odpowiedniej Części 2, jeżeli Część 2 także znajduje się w wykazie dotyczącym dyrektywy
98/37/WE opublikowanym w Dz. Urz. UE.
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