
Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Komisji 2002/40/WE 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(Wykaz tytułów i numerów norm zharmonizowanych z dyrektywą) 

(2010/C 144/08) 

ESO ( 1 ) Numer i tytuł normy 
(Dokument odniesienia) Numer normy zastąpionej 

Data ustania stosowania normy 
zastąpionej 
Uwaga 1 

CENELEC EN 50304:2009 
Elektryczne kuchnie, płyty kuchenne, piekarniki 
i opiekacze do użytku domowego – Metody badań 
cech funkcjonalnych 
(IEC 60350:1999 (Zmodyfikowana) 
+ A1:2005 (Zmodyfikowana) 
+ A2:2008 (Zmodyfikowana)) 

EN 50304:2001 
Uwaga 2.1 

Termin minął 
(1.12.2009) 

( 1 ) ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne: 
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË. Tel. +32 25500811, Faks +32 25500819 (http://www.cen.eu), 
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË. Tel. +32 25196871, Faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu), 
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE. Tel. +33 492944200, Faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu). 

Uwaga 1: Zasadniczo datą ustania stosowania normy jest data wycofania („dow”) określona przez euro
pejską organizację normalizacyjną, niemniej użytkownicy tych norm powinni zdawać sobie 
sprawę, że w wyjątkowych przypadkach może być inaczej. 

Uwaga 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 zasad
niczymi dyrektywy. 

Uwaga 3: W przypadku zmian, normą zharmonizowaną jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmia
nami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 3) obej
muje 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. 

UWAGA: 

— Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują zharmonizowane normy w języku angielskim (CEN 
i CENELEC publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe organy norma
lizacyjne tłumaczą tytuły zharmonizowanych norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowej 
Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszo
nych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
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