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ESO ( 1 ) Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej 
(oraz dokument referencyjny) Pierwsza publikacja Dz.U. Odniesienie do normy 

zastąpionej 

Data ustania domniemania 
zgodności normy zastąpionej 

Przypis 1 

CEN EN 1501-1:1998 + A2:2009 
Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników 
i związane z nimi mechanizmy załadowcze – 
Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpie
czeństwa – Pojazdy do usuwania odpadów 
z pojemników, ładowane z tyłu 

Pierwsza publikacja 

CEN EN 1501-2:2005 + A1:2009 
Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników 
i związane z nimi mechanizmy załadowcze – 
Wymagania ogólne i wymagania dotyczace bezpie
czeństwa – Pojazdy do usuwania odpadów 
z pojemników, ładowane z boku 

Pierwsza publikacja 

CEN EN ISO 13849-1:2008 
Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów 
sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: 
Ogólne zasady projektowania (ISO 13849-1:2006) 

8.9.2009 EN ISO 13849-1:2006 
EN 954-1:1996 

31.12.2011 (*) 

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 

(*) Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej, pierwotnie ustalona na 28.12.2009, została przesunięta o dwa lata. 
( 1 ) ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne: 

— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, tel. +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu) 
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, tel. +32 25196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu) 
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel. +33 492944200; faks +33 49654716 (http://www.etsi.eu). 

Przypis 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dow”) określoną przez 
europejskie 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. 

Uwaga: 

— Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach norma
lizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do 
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienionej dyrektywą 98/48/WE. 

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

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

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards

PL C 321/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2009
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