
Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 87/404/EWG w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

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

(2008/C 173/06)

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

Odniesienie do normy
zastąpionej

Data ustania domnie-
mania zgodności
normy zastąpionej

(Przypis 1)

CEN EN 286-1:1998
Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na powietrze lub azot —

Część 1: Zbiorniki ciśnieniowe ogólnego przeznaczenia

EN 286-1:1991 Termin minął
(31.8.1998)

EN 286-1:1998/A1:2002 Przypis 3 Termin minął
(31.1.2003)

EN 286-1:1998/A2:2005 Przypis 3 Termin minął
(30.4.2006)

EN 286-1:1998/AC:2002

CEN EN 286-2:1992
Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na powietrze lub azot —

Część 2: Zbiorniki ciśnieniowe pneumatycznych układów hamulcowych oraz układów
pomocniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep

—

EN 286-2:1992/AC:1992

CEN EN 286-3:1994
Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na powietrze lub azot —

Część 3: Stalowe zbiorniki ciśnieniowe pneumatycznych układów hamulcowych oraz
układów pomocniczych dla taboru kolejowego

—

CEN EN 286-4:1994
Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na powietrze lub azot —

Część 4: Aluminiowe zbiorniki ciśnieniowe pneumatycznych układów hamulcowych
oraz układów pomocniczych dla taboru kolejowego

—

CEN EN 287-1:2004
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 1: Stale

—

EN 287-1:2004/A2:2006 Przypis 3 Termin minął
(30.9.2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

CEN EN 571-1:1997
Badania nieniszczące — Badania penetracyjne — Część 1: Zasady ogólne

—

CEN EN 583-1:1998
Badania nieniszczące — Badania ultradźwiękowe — Część 1: Zasady ogólne

—

CEN EN 970:1997
Spawalnictwo — Badania nieniszczące złączy spawanych — Badania wizualne

—

CEN EN 1011-1:1998
Spawanie — Wytyczne dotyczące spawania metali — Część 1: Ogólne wytyczne doty-
czące spawania łukowego

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

Odniesienie do normy
zastąpionej

Data ustania domnie-
mania zgodności
normy zastąpionej

(Przypis 1)

CEN EN 1290:1998
Badania nieniszczące złączy spawanych — Badania magnetyczno-proszkowe złączy
spawanych

—

CEN EN 1330-3:1997
Badania nieniszczące — Terminologia — Część 3: Terminy stosowane w radiograficz-
nych badaniach przemysłowych

—

CEN EN 1714:1997
Badania nieniszczące złączy spawanych — Badanie ultradzwiękowe złączy spawanych

—

CEN EN 10207:2005
Stale na proste zbiorniki ciśnieniowe — Warunki techniczne dostawy blach, taśm i
prętów

—

CEN EN 12062:1997
Spawalnictwo — Badania nieniszczące złączy spawanych — Zasady ogólne dotyczące
metali

—

CEN EN ISO 15614-1:2004
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii
spawania — Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i
stopów niklu (ISO 15614-1:2004)

—

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 Przypis 3 31.8.2008

CEN EN ISO 15614-2:2005
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii
spawania — Część 2: Spawanie łukowe aluminium i jego stopów (ISO 15614-2:2005)

—

(1) ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:
— CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tel.: (32-2) 550 08 11, faks: (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel.: (32-2) 519 68 71, faks: (32-2) 519 69 19

(http://www.cenelec.eu)
— ETSI: Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.: (33) 492 94 42 00, faks: (33) 493 65 47 16

(http://www.etsi.eu).

Przypis 1 Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez euro-
pejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że
w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 3 W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześ-
niejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma
(kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały
miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje
domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

UWAGA:

— Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normali-
zacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrek-
tywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1), zmienionej dyrektywą 98/48/WE (2).

— Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we
wszystkich językach Wspólnoty.

— Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
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(1) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37.
(2) Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18.


