C 118/10

PT

Jornal Oficial da União Europeia

6.5.2010

Comunicação da Comissão no âmbito da execução da Directiva 89/686/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1989, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos
equipamentos de protecção individual
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(Publicação dos títulos e referências das normas harmonizadas ao abrigo da directiva)
(2010/C 118/02)

OEN (1)

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

CEN

EN 132:1998
Aparelhos de protecção respiratória – De
finição de termos e pictogramas

4.6.1999

EN 132:1990
Nota 2.1

Expirou
(30.6.1999)

CEN

EN 133:2001
Aparelhos de protecção respiratória – Clas
sificação

10.8.2002

EN 133:1990
Nota 2.1

Expirou
(10.8.2002)

CEN

EN 134:1998
Aparelhos de protecção respiratória – No
menclatura de componentes

13.6.1998

EN 134:1990
Nota 2.1

Expirou
(31.7.1998)

CEN

EN 135:1998
Aparelhos de protecção respiratória – Lista
de termos equivalentes

4.6.1999

EN 135:1990
Nota 2.1

Expirou
(30.6.1999)

CEN

EN 136:1998
Aparelhos de protecção respiratória – Más
caras completas – Características, ensaios e
marcação

13.6.1998

EN 136:1989
EN 136-10:1992
Nota 2.1

Expirou
(31.7.1998)

EN 137:1993
Nota 2.1

Expirou
(23.11.2007)

EN 140:1989
Nota 2.1

Expirou
(31.3.1999)

EN 136:1998/AC:1999
EN 136:1998/AC:2003
CEN

EN 137:2006
Aparelhos de protecção respiratória - Apa
relho de protecção respiratória isolante au
tónomo de circuito aberto de ar compri
mido, com máscara completa - Requisitos,
ensaios e marcação

23.11.2007

CEN

EN 138:1994
Aparelhos de protecção respiratória – Apa
relhos de protecção respiratória de ar
fresco com máscara completa, semi-más
cara ou corpo do conjunto bucal – Requi
sitos, ensaios e marcação

16.12.1994

CEN

EN 140:1998
Aparelhos de protecção respiratória –
Semi-máscaras e quartos de máscara – Re
quisitos, ensaios, marcação

6.11.1998

EN 140:1998/AC:1999

6.5.2010

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

C 118/11

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

CEN

EN 142:2002
Aparelhos de protecção respiratória – Cor
pos de conjunto bucal – Requisitos, en
saios e marcação

10.4.2003

EN 142:1989
Nota 2.1

Expirou
(10.4.2003)

CEN

EN 143:2000
Aparelhos de protecção respiratória – Fil
tros de partículas – Requisitos, ensaios e
marcação

24.1.2001

EN 143:1990
Nota 2.1

Expirou
(24.1.2001)

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

Nota 3

Expirou
(21.12.2006)

EN 144-1:2000
Aparelhos de protecção respiratória – Vál
vulas para garrafa de gás – Parte 1: Uniões
roscadas para ligações de inserção

24.1.2001

EN 144-1:1991
Nota 2.1

Expirou
(24.1.2001)

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Nota 3

Expirou
(21.2.2004)

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Nota 3

Expirou
(31.12.2005)

CEN

EN 144-2:1998
Aparelhos de protecção respiratória – Vál
vulas para garrafas de gás – Parte 2: Peças
de ligação de saída

4.6.1999

CEN

EN 144-3:2003
Aparelhos de protecçáo respiratória - Vál
vulas para garrafa de gás - Parte 3: Liga
ções exteriores para gases de mergulho Ni
trox e oxigénio

21.2.2004

EN 143:2000/AC:2005
CEN

EN 144-3:2003/AC:2003
CEN

CEN

EN 145:1997
Aparelhos de protecção respiratória – Apa
relhos autónomos de circuito fechado tipo
oxigénio comprimido ou oxigénio-nitrogé
nio comprimido – Requisitos, ensaios,
marcação

19.2.1998

EN 145:1988
EN 145-2:1992
Nota 2.1

Expirou
(28.2.1998)

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Nota 3

Expirou
(24.1.2001)

EN 148-1:1999
Aparelhos de protecção respiratória –
Uniões roscadas para peças faciais – Parte
1: União roscada normal

4.6.1999

EN 148-1:1987
Nota 2.1

Expirou
(31.8.1999)

C 118/12

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

6.5.2010

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

CEN

EN 148-2:1999
Aparelhos de protecção respiratória –
Uniões roscadas para peças faciais – Parte
2: União de rosca centralizada

4.6.1999

EN 148-2:1987
Nota 2.1

Expirou
(31.8.1999)

CEN

EN 148-3:1999
Aparelhos de protecção respiratória –
Uniões roscadas para peças faciais – Parte
3: União roscada tipo M 45x3

4.6.1999

EN 148-3:1992
Nota 2.1

Expirou
(31.8.1999)

CEN

EN 149:2001+A1:2009
Aparelhos de protecção respiratória Semi-máscaras filtrantes de partículas - Re
quisitos, ensaios e marcação

EN 149:2001
Nota 2.1

A data desta publicação

CEN

EN 165:2005
Protecção individual dos olhos – Vocabu
lário

19.4.2006

EN 165:1995
Nota 2.1

Expirou
(31.5.2006)

CEN

EN 166:2001
Protecção individual dos olhos – Vocabu
lário

10.8.2002

EN 166:1995
Nota 2.1

Expirou
(10.8.2002)

CEN

EN 167:2001
Protecção individual dos olhos – Métodos
de ensaio ópticos

10.8.2002

EN 167:1995
Nota 2.1

Expirou
(10.8.2002)

CEN

EN 168:2001
Protecção individual dos olhos – Métodos
de ensaio não ópticos

10.8.2002

EN 168:1995
Nota 2.1

Expirou
(10.8.2002)

CEN

EN 169:2002
Protecção individual dos olhos – Filtros
para soldadura e técnicas afins – Requisitos
de transmissão e recomendações de uso

28.8.2003

EN 169:1992
Nota 2.1

Expirou
(28.8.2003)

CEN

EN 170:2002
Protecção individual dos olhos – Filtros
ultravioletas – Requisitos do factor de
transmissão e utilização recomendada

28.8.2003

EN 170:1992
Nota 2.1

Expirou
(28.8.2003)

CEN

EN 171:2002
Protecção individual dos olhos – Filtros de
infravermelhos – Requisitos de transmissão
e recomendações de uso

10.4.2003

EN 171:1992
Nota 2.1

Expirou
(10.4.2003)

CEN

EN 172:1994
Protecção individual dos olhos – Filtros de
protecção solar para uso industrial

15.5.1996

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Nota 3

Expirou
(31.10.2000)

6.5.2010

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

C 118/13

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Nota 3

Expirou
(10.8.2002)

CEN

EN 174:2001
Protecção individual dos olhos - Máscaras
para o esqui alpino

21.12.2001

EN 174:1996
Nota 2.1

Expirou
(21.12.2001)

CEN

EN 175:1997
Protecção individual – Equipamentos de
protecção dos olhos e da cara durante a
soldadura e processos afins

19.2.1998

CEN

EN 207:2009
Equipamento de protecção individual dos
olhos - Filtros e protectores oculares con
tra as radiações laser (óculos de protecção
laser)

EN 207:1998
Nota 2.1

30.6.2010

CEN

EN 208:2009
Protecção individual dos olhos - Óculos de
protecção para operações de regulação de
lasers e sistemas laser (óculos de protecção
para operações de regulação de laser)

EN 208:1998
Nota 2.1

30.6.2010

CEN

EN 250:2000
Aparelhos respiratórios – Equipamentos
autónomos de circuito aberto e de ar com
primido para mergulho – Requisitos, en
saios, marcação

8.6.2000

EN 250:1993
Nota 2.1

Expirou
(19.7.2000)

EN 250:2000/A1:2006

21.12.2006

Nota 3

Expirou
(21.12.2006)

CEN

EN 269:1994
Aparelhos de protecção respiratória – Apa
relhos de protecção respiratória de ar
fresco de ventilação assistida com capuz
– Requisitos, ensaios e marcação

16.12.1994

CEN

EN 340:2003
Vestuário de protecção – Requisitos gerais

6.10.2005

EN 340:1993
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

CEN

EN 341:1992
Equipamento de protecção individual con
tra quedas de altura – Equipamento de
descida

23.12.1993

EN 341:1992/A1:1996

6.11.1998

Nota 3

Expirou
(6.11.1998)

EN 341:1992/AC:1993
CEN

EN 342:2004
Vestuário de protecção - Conjuntos e ves
tuário de protecção contra o frio

6.10.2003

C 118/14

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

6.5.2010

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

EN 342:2004/AC:2008
CEN

EN 343:2003+A1:2007
Vestuário de protecção - Protecção contra
a chuva

8.3.2008

EN 343:2003
Nota 2.1

Expirou
(29.2.2008)

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009
CEN

EN 348:1992
Vestuário de protecção – Métodos de en
saio: Determinação do comportamento
dos materiais em contacto com pequenas
projecções de metal líquido

23.12.1993

EN 348:1992/AC:1993
CEN

EN 352-1:2002
Protectores de ouvido - Requisitos gerais Parte 1: Protectores auriculares

28.8.2003

EN 352-1:1993
Nota 2.1

Expirou
(28.8.2003)

CEN

EN 352-2:2002
Protectores de ouvido - Requisitos gerais Parte 2: Tampões auditivos

28.8.2003

EN 352-2:1993
Nota 2.1

Expirou
(28.8.2003)

CEN

EN 352-3:2002
Protectores de ouvido - Requisitos gerais Parte 3: Protector auricular montado num
capacete de protecção para a indústria

28.8.2003

EN 352-3:1996
Nota 2.1

Expirou
(28.8.2003)

CEN

EN 352-4:2001
Protectores auditivos – Requisitos de segu
rança e ensaios – Parte 4: Protectores au
riculares dependentes do nível sonoro

10.8.2002

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

Nota 3

Expirou
(30.4.2006)

EN 352-5:2002
Protectores auditivos – Requisitos de segu
rança e ensaios – Parte 5: Protectores au
riculares com atenuação activa do ruído

28.8.2003

Nota 3

A data desta publicação

CEN

EN 352-5:2002/A1:2005
CEN

EN 352-6:2002
Protectores auditivos – Requisitos de segu
rança e ensaios – Parte 6: Protectores au
riculares com entrada audio eléctrica

28.8.2003

CEN

EN 352-7:2002
Protectores auditivos – Requisitos de segu
rança e ensaios – Parte 7: Tampões audi
tivos dependentes do nível sonoro

28.8.2003

6.5.2010

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

C 118/15

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

CEN

EN 352-8:2008
Protectores auditivos – Requisitos de segu
rança e ensaios – Parte 8: Protectores au
riculares com audio

28.1.2009

CEN

EN 353-2:2002
Equipamento de protecção individual para
prevenção de quedas em altura – Parte 2:
Anti-quedas do tipo guiado incluindo um
cabo flexível de ancoragem

28.8.2003

EN 353-2:1992
Nota 2.1

Expirou
(28.8.2003)

CEN

EN 354:2002
Equipamento de protecção individual para
prevenção de quedas em altura – Chicotes
(cabos curtos)

28.8.2003

EN 354:1992
Nota 2.1

Expirou
(28.8.2003)

CEN

EN 355:2002
Equipamento de protecção individual para
prevenção de quedas em altura – Absorso
res de energia

28.8.2003

EN 355:1992
Nota 2.1

Expirou
(28.8.2003)

CEN

EN 358:1999
Equipamento de protecção individual de
manutenção na posição de trabalho e de
prevenção contra quedas em altura – Cin
tos de manutenção e retenção e linhas de
manutenção na posição de trabalho

21.12.2001

EN 358:1992
Nota 2.1

Expirou
(21.12.2001)

CEN

EN 360:2002
Equipamento de protecção individual para
prevenção de quedas em altura – Anti-que
das do tipo retráctil

28.8.2003

EN 360:1992
Nota 2.1

Expirou
(28.8.2003)

CEN

EN 361:2002
Equipamento de protecção individual para
prevenção de quedas em altura – Arneses
anti-queda

28.8.2003

EN 361:1992
Nota 2.1

Expirou
(28.8.2003)

CEN

EN 362:2004
Equipamento de protecção individual con
tra quedas de altura - Uniões

6.10.2005

EN 362:1992
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

CEN

EN 363:2008
Equipamento de protecção individual con
tra quedas - Sistemas de protecção indivi
dual contra quedas

20.6.2008

EN 363:2002
Nota 2.1

Expirou
(31.8.2008)

CEN

EN 364:1992
Equipamento de protecção individual con
tra quedas de altura - Método de ensaio

23.12.1993

EN 365:1992
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

EN 364:1992/AC:1993
CEN

EN 365:2004
Equipamento de protecção individual e ou
tro equipamento de protecção contra que
das em altura – Requisitos gerais para uti
lização, manutenção, exame periódico, re
paração, marcação e embalagem

6.10.2005

C 118/16

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

6.5.2010

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

EN 365:2004/AC:2006
CEN

EN 367:1992
Vestuário de protecção – Protecção contra
o calor e o fogo – Determinação da trans
missão de calor durante exposição a uma
chama

23.12.1993

EN 367:1992/AC:1992
CEN

EN 374-1:2003
Luvas de protecção contra agentes quími
cos e micro-organismos - Parte 1: Termi
nologia e requisitos de desempenho

6.10.2005

EN 374-1:1994
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

CEN

EN 374-2:2003
Luvas de protecção contra agentes quími
cos e micro-organismos - Parte 2: Deter
minação da resistência à penetração

6.10.2005

EN 374-2:1994
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

CEN

EN 374-3:2003
Luvas de protecção contra agentes quími
cos e micro-organismos - Parte 3: Deter
minação da resistência à permeação por
químicos

6.10.2005

EN 374-3:1994
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

EN 379:2003
Nota 2.1

Expirou
(31.10.2009)

EN 374-3:2003/AC:2006
CEN

EN 379:2003+A1:2009
Protecção individual dos olhos – Filtros de
soldadura automáticos

CEN

EN 381-1:1993
Vestuário de protecção para utilizadores de
moto-serras manuais – Parte 1: Dispositivo
de ensaio para o ensaio de resistência ao
corte por moto-serra

23.12.1993

CEN

EN 381-2:1995
Vestuário de protecção para utilizadores de
moto-serras manuais – Parte 2: Métodos
de ensaio para protectores de pernas

12.1.1996

CEN

EN 381-3:1996
Vestuário de protecção para utilizadores de
moto-serras manuais – Parte 3: Métodos
de ensaio para calçado

10.10.1996

CEN

EN 381-4:1999
Vestuários de protecção para utilizadores
de moto-serras manuais – Parte 4: Méto
dos de ensaio para as luvas de protecção
para moto-serras

16.3.2000

CEN

EN 381-5:1995
Vestuário de protecção para utilizadores de
moto-serras manuais – Parte 5: Requisitos
para protectores de pernas

12.1.1996

6.5.2010

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

CEN

EN 381-7:1999
Vestuário de protecção para utilizadores de
moto-serras manuais – Parte 7: Requisitos
para luvas de protecção para moto-serras

16.3.2000

CEN

EN 381-8:1997
Vestuário de protecção para utilizadores de
moto-serras manuais – Parte 8: Métodos
de ensaio para polainas de protecção
para a utilização de moto-serras

18.10.1997

CEN

EN 381-9:1997
Vestuário de protecção para utilizadores de
moto-serras manuais – Parte 9: Requisitos
para polainas de protecção para a utiliza
ção de moto-serras

18.10.1997

CEN

EN 381-10:2002
Vestuário de protecção para utilizadores de
moto-serras manuais – Parte 10: Método
de ensaio para protecções superiores do
corpo

28.8.2003

CEN

EN 381-11:2002
Vestuário de protecção para utilizadores de
moto-serras manuais - Parte 11: Requisitos
para protectores superiores do corpo

28.8.2003

CEN

EN 388:2003
Luvas de protecção contra riscos mecâni
cos

6.10.2005

CEN

EN 397:1995
Capacetes de protecção para a indústria

12.1.1996

EN 397:1995/A1:2000

CEN

C 118/17

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

EN 388:1994
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

24.1.2001

Nota 3

Expirou
(24.1.2001)

EN 402:2003
Aparelhos de protecção respiratória – Apa
relho de protecção respiratória de alimen
tação governada pela respiração, isolante
autónomo de circuito aberto de ar com
primido com máscara completa ou con
junto bocal, para evacuação – Requisitos,
ensaios e marcação

21.2.2004

EN 402:1993
Nota 2.1

Expirou
(21.2.2004)

CEN

EN 403:2004
Aparelhos de protecção respiratória para
evacuação – Aparelhos filtrantes com ca
puz para evacuação em caso de incêndio –
Requisitos, ensaios, marcação

6.10.2005

EN 403:1993
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

CEN

EN 404:2005
Aparelhos de protecção respiratória para
evacuação – Aparelhos filtrantes com con
junto bocal para evacuação contra monó
xido de carbono – Requisitos, ensaios,
marcação

6.10.2005

EN 404:1993
Nota 2.1

Expirou
(2.12.2005)

C 118/18

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

CEN

EN 405:2001+A1:2009
Aparelhos de protecção respiratória –
Semi-máscaras filtrantes com válvula de
gases ou gases e partículas

CEN

EN 407:2004
Luvas de protecção contra riscos térmicos
(calor e/ou fogo)

CEN

EN 420:2003+A1:2009
Luvas de protecção - Requisitos gerais e
métodos de ensaio

CEN

EN 421:1994
Luvas de protecção contra radiação ioni
zante e contaminação radioactiva

16.12.1994

CEN

EN 443:2008
Capacetes para combate a incêndios em
edifícios e noutras estruturas

CEN

6.5.2010

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

EN 405:2001
Nota 2.1

A data desta publicação

EN 407:1994
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

EN 420:2003
Nota 2.1

31.5.2010

20.6.2008

EN 443:1997
Nota 2.1

Expirou
(31.8.2008)

EN 458:2004
Protectores auditivos – Recomendações re
lativas à selecção, à utilização, aos cuida
dos na utilização e à manutenção – Docu
mento guia

6.10.2005

EN 458:1993
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

CEN

EN 464:1994
Vestuário de protecção contra produtos lí
quidos e gasosos, incluíndo aerossóis e
partículas sólidas – Método de ensaio: De
terminação da estanquidade de fatos estan
tes a gases (Ensaio de pressão interna)

16.12.1994

CEN

EN 469:2005
Vestuário de protecção para bombeiros Requisitos de desempenho para vestuário
de protecção para bombeiros

19.4.2006

EN 469:1995
Nota 2.1

Expirou
(30.6.2006)

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

Nota 3

Expirou
(23.11.2007)

EN 471:2003
Nota 2.1

Expirou
(30.6.2008)

6.10.2005

EN 469:2005/AC:2006

CEN

EN 471:2003+A1:2007
Vestuário de sinalização de grande visibili
dade para uso profissional – Requisitos e
métodos de ensaio

8.3.2008

CEN

EN 510:1993
Especificação de vestuário de protecção
para utilização quando existe risco de en
trelaçamento com partes em movimento

16.12.1994

6.5.2010

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

CEN

EN 511:2006
Luvas de protecção contra o frio

21.12.2006

CEN

EN 530:1994
Resistência à abrasão de materiais de ves
tuário de protecção – Métodos de ensaio

30.8.1995

C 118/19

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

EN 511:1994
Nota 2.1

Expirou
(21.12.2006)

EN 530:1994/AC:1995
CEN

EN 564:2006
Equipamento de montanha – Acessórios
para corda – Requisitos de segurança e
métodos de ensaio

8.3.2008

EN 564:1997
Nota 2.1

Expirou
(8.3.2008)

CEN

EN 565:2006
Equipamento de montanha – Fitas – Re
quisitos de segurança e métodos de ensaio

8.3.2008

EN 565:1997
Nota 2.1

Expirou
(8.3.2008)

CEN

EN 566:2006
Equipamento de montanha – Lingas – Re
quisitos de segurança e métodos de ensaio

8.3.2008

EN 566:1997
Nota 2.1

Expirou
(8.3.2008)

CEN

EN 567:1997
Equipamento de alpinismo e de escalada –
Bloqueadores – Requisitos de segurança e
métodos de ensaio

10.8.2002

CEN

EN 568:2007
Equipamento de alpinismo e de escalada Âncoras para gelo - Requisitos de segu
rança e métodos de ensaio

8.3.2008

EN 568:1997
Nota 2.1

Expirou
(8.3.2008)

CEN

EN 569:2007
Equipamento de alpinismo e de escalada –
Pitões – Requisitos de segurança e méto
dos de ensaio

8.3.2008

EN 569:1997
Nota 2.1

Expirou
(8.3.2008)

CEN

EN 659:2003+A1:2008
Luvas de protecção para bombeiros

20.6.2008

EN 659:2003
Nota 2.1

Expirou
(30.9.2008)

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009
CEN

EN 702:1994
Vestuário de protecção – Protecção contra
o calor e a chama – Método de ensaio:
Determinação da transmissão térmica por
contacto através do vestuário de protecção
ou dos seus materiais

12.1.1996

CEN

EN 795:1996
Protecção contra as quedas de altura –
Dispositivos de amarração – Requisitos e
ensaios

12.2.2000

C 118/20

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

EN 795:1996/A1:2000

Primeira publicação JO

24.1.2001

6.5.2010

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

Nota 3

Expirou
(30.4.2001)

Advertência: A presente publicação não abrange os equipamentos descritos nas classes A (dispositivos de fixação estruturais), C (dispositivos de fixação
munidos de suportes de segurança horizontais flexíveis) e D (dispositivos de fixação munidos de guias de segurança horizontais rígidas), referidos nos
pontos 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2 (no que respeita à classe A1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (no que respeita às
classes A, C e D), anexo A (pontos A.2, A.3, A.5 e A.6), anexo B e anexo ZA (no que respeita à classes A, C e D), relativamente aos quais não confere
qualquer presunção de conformidade às disposições da Directiva 89/686/CEE.

CEN

EN 812:1997
Bonés de protecção para a indústria

19.2.1998

EN 812:1997/A1:2001

10.8.2002

Nota 3

Expirou
(10.8.2002)

CEN

EN 813:2008
Equipamento de protecção individual para
a prevenção contra as quedas de altura Arnês de cocha

28.1.2009

EN 813:1997
Nota 2.1

Expirou
(28.2.2009)

CEN

EN 863:1995
Vestuário de protecção – Propriedades me
cânicas – Método de ensaio: Resistência à
perfuração

15.5.1996

CEN

EN 892:2004
Equipamento de alpinismo e de escalada –
Cordas dinâmicas – Requisitos de segu
rança e métodos de ensaio

6.10.2005

EN 892:1996
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

CEN

EN 893:1999
Equipamento de alpinismo e de escalada –
Grampos – Requisitos de segurança e mé
todos de ensaio

10.8.2002

CEN

EN 943-1:2002
Vestuário de protecção contra produtos
químicos líquidos e gasosos, incluindo ae
rossóis líquidos e partículas sólidas - Parte
1: Requisitos de desempenho para fatos de
protecção química ventilados e não venti
lados «estanques ao gás» (Tipo 1) e «não
estanques ao gás» (Tipo 2)

28.8.2003

EN 943-1:2002/AC:2005

CEN

EN 943-2:2002
Vestuário de protecção contra produtos
químicos líquidos e gasosos, incluindo ae
rossóis líquidos e partículas sólidas – Parte
2: Requisitos de desempenho para fatos de
protecção química «estanques ao gás» (Tipo
1), para equipas de emergência (EE)

10.8.2002

6.5.2010

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

C 118/21

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

CEN

EN 958:2006
Equipamento de montanha – Sistema de
absorção de energia para utilização em es
calada – Requisitos de segurança e méto
dos de ensaio

8.3.2008

EN 958:1996
Nota 2.1

Expirou
(8.3.2008)

CEN

EN 960:2006
Falsas cabeças para utilização em ensaios
de capacetes de protecção

21.12.2006

EN 960:1994
Nota 2.1

Expirou
(31.12.2006)

CEN

EN 966:1996
Capacetes para desportos aéreos

10.10.1996

EN 966:1996/A1:2000

4.7.2000

Nota 3

Expirou
(30.9.2000)

EN 966:1996/A2:2006

21.12.2006

Nota 3

Expirou
(21.12.2006)

CEN

EN 1073-1:1998
Vestuário de protecção contra contamina
ção radioactiva – Parte 1: Requisitos e mé
todos de ensaio de vestuário de protecção
ventilado contra contaminação radioactiva
na forma de partículas

6.11.1998

CEN

EN 1073-2:2002
Vestuário de protecção contra contamina
ção radioactiva – Parte 2: Requisitos e mé
todos de ensaio para vestuário de protec
ção não ventilado contra a contaminação
por partículas radioactivas

28.8.2003

CEN

EN 1077:2007
Capacetes para esquiadores e de surf na
neve

8.3.2008

EN 1077:1996
Nota 2.1

Expirou
(29.2.2008)

CEN

EN 1078:1997
Capacetes para ciclistas e para utilizadores
de pranchas de rolos e patins de rodas

14.6.1997

EN 1078:1997/A1:2005

19.4.2006

Nota 3

Expirou
(30.6.2006)

EN 1080:1997
Capacates de protecção contra os choques
para crianças pequenas

14.6.1997

EN 1080:1997/A1:2002

28.8.2003

Nota 3

Expirou
(28.8.2003)

EN 1080:1997/A2:2005

19.4.2006

Nota 3

Expirou
(30.6.2006)

CEN

C 118/22

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

6.5.2010

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

CEN

EN 1082-1:1996
Vestuário de protecção – Luvas e protec
tores de braços contra cortes e golpes por
facas manuais – Parte 1: Luvas em malha
metálica e protectores de braços

14.6.1997

CEN

EN 1082-2:2000
Vestuário de protecção – Luvas e protec
tores de braços contra cortes e golpes por
facas manuais – Parte 2: Luvas e protecto
res de braços feitos de outro material que
não malha metálica

21.12.2001

CEN

EN 1082-3:2000
Vestuário de protecção – Luvas e protec
tores de braços contra cortes e golpes por
facas manuais – Parte 3: Ensaio de corte
por impacto para tecidos, couro ou outros
materiais

21.12.2001

CEN

EN 1146:2005
Aparelhos de protecção respiratória para
evacuação – Aparelhos de protecção respi
ratória isolantes autónomos de circuito a
ar comprimido com capuz – Requisitos,
ensaios, marcação

19.4.2006

EN 1146:1997
Nota 2.1

Expirou
(30.4.2006)

CEN

EN 1149-1:2006
Vestuário de protecção – Propriedades
electrostáticas – Parte 1: Método de ensaio
para medição da resistividade superficial

21.12.2006

EN 1149-1:1995
Nota 2.1

Expirou
(31.12.2006)

CEN

EN 1149-2:1997
Vestuário de protecção – Propriedades
electrostáticas – Parte 2: Método de ensaio
para medição da resistência eléctrica atra
vés de um material (resistência vertical)

19.2.1998

CEN

EN 1149-3:2004
Vestuário de protecção – Propriedades
electrostáticas – Parte 3: Métodos de en
saio para medição da queda de carga

6.10.2005

CEN

EN 1149-5:2008
Vestuáriuo de protecção - Propriedades
electrostáticas - Parte 5: Desempenho do
material e requisitos de concepção

20.6.2008

CEN

EN 1150:1999
Vestuário de protecção – Vestuário de vi
sibilidade para uso não profissional – Mé
todos de ensaio e requisitos

4.6.1999

CEN

EN 1384:1996
Capacetes de protecção para desportos hí
picos

14.6.1997

6.5.2010

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

EN 1384:1996/A1:2001

10.8.2002

EN 1385:1997
Capacetes para canoagem e desportos em
águas bravas

13.6.1998

EN 1385:1997/A1:2005

CEN

C 118/23

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

Nota 3

Expirou
(10.8.2002)

6.10.2005

Nota 3

Expirou
(6.10.2005)

EN 1486:2007
Vestuário de protecção para bombeiros Métodos de ensaio e requisitos para ves
tuário reflector para combate ao fogo es
pecializado

8.3.2008

EN 1486:1996
Nota 2.1

Expirou
(30.4.2008)

CEN

EN 1497:2007
Equipamento de protecção individual con
tra quedas - Arneses de salvamento

8.3.2008

CEN

EN 1621-1:1997
Vestuário de protecção contra impacto
mecânico para motociclistas – Parte 1: Re
quisitos e métodos de ensaio para protec
tores de impacto

13.6.1998

CEN

EN 1621-2:2003
Vestuário de protecção contra impacto
mecânico para motociclistas - Parte 2: Pro
tectores de costas para motociclistas - Re
quisitos e métodos de ensaio

6.10.2005

EN 1731:1997
Nota 2.1

Expirou
(23.11.2007)

EN 1827:1999
Nota 2.1

A data desta publicação

EN 1836:2005
Nota 2.1

Expirou
(31.3.2008)

CEN

EN 1621-2:2003/AC:2006
CEN

EN 1731:2006
Protecção individual dos olhos - Protecto
res dos olhos e da face tipo rede

23.11.2007

CEN

EN 1809:1997
Acessórios de mergulho – Bóias de flutua
ção – Requisitos funcionais e de segurança,
métodos de ensaio

13.6.1998

CEN

EN 1827:1999+A1:2009
Aparelhos de protecção respiratória Meias máscaras sem válvula de inspiração
e com filtros desmontáveis, contra os ga
ses, contra os gases e partículas, ou só
contra partículas - Requisitos, ensaios e
marcação

CEN

EN 1836:2005+A1:2007
Equipamento de protecção individual dos
olhos - Óculos solares e filtros de protec
ção contra radiações solares para uso geral
e filtros para observação directa do sol

8.3.2008

C 118/24

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

CEN

EN 1868:1997
Equipamento de protecção individual con
tra quedas em altura – Lista de termos
equivalentes

18.10.1997

CEN

EN 1891:1998
Protecção contra quedas em altura in
cluindo cintos de segurança – Cordas en
trançadas com baixo coeficiente de alonga
mento

6.11.1998

CEN

EN 1938:1998
Protecção individual dos olhos – Óculos
para utilizadores de motociclos e ciclomo
tores

4.6.1999

CEN

EN ISO 4869-2:1995
Acústica – Protectores auditivos – Parte 2:
Estimação dos níveis efectivos de pressão
sonora ponderados A quando se usam
protectores auditivos (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

6.5.2010

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007
CEN

EN ISO 4869-3:2007
Acústica - Protectores auditivos - Parte 3:
Medição da perda por inserção de protec
tores auriculares com recurso a um dispo
sitivo para ensaio acústico (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993
Nota 2.1

Expirou
(8.3.2008)

CEN

EN ISO 6529:2001
Vestuário de protecção - Protecção contra
produtos químicos - Determinação da re
sistência de materiais de vestuário de pro
tecção à permeação por líquidos e gases
(ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

CEN

EN ISO 6530:2005
Vestuário de protecção - Protecção contra
produtos líquidos químicos - Método de
ensaio para a resistências dos materiais à
penetração de líquidos (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

CEN

EN ISO 6942:2002
Vestuário de protecção – Protecção contra
o calor e o fogo Métodos de ensaio: Ava
liação de materiais e conjuntos de mate
riais quando expostos a uma fonte de calor
radiante (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993
Nota 2.1

Expirou
(28.8.2003)

CEN

EN ISO 9185:2007
Vestuário de protecção - Avaliação da re
sistência do material aos salpicos de metal
fundido (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993
Nota 2.1

Expirou
(8.3.2008)

CEN

EN ISO 10256:2003
Protecção da cabeça e rosto para uso no
hóquei no gelo (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

6.5.2010

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

C 118/25

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

3.12.1996

CEN

EN ISO 10819:1996
Vibração e choque mecânicos – Vibração
mão-braço – Método para a medição e a
avaliação da transmissibilidade da vibração
das luvas na palma da mão (ISO
10819:1996)

CEN

EN ISO 10862:2009
Embarcações pequenas - Sistema de liber
tação rápida para arnês de trapézio (ISO
10862:2009)

CEN

EN ISO 11611:2007
Vestuário de protecção para utilização em
soldadura e processos afins (ISO
11611:2007)

8.3.2008

EN 470-1:1995
Nota 2.1

Expirou
(30.4.2008)

CEN

EN ISO 11612:2008
Vestuário de protecção – Vestuário de pro
tecção contra o calor e a chama (ISO
11612:2008)

5.6.2009

EN 531:1995
Nota 2.1

Expirou
(5.6.2009)

CEN

EN 12083:1998
Aparelhos de protecção respiratória – Fil
tros com tubos de respiração, (filtros exte
riores à máscara) – Filtros de partículas,
filtros de gás e filtros combinados – Re
quisitos, ensaios, marcação

4.7.2000

EN 12083:1998/AC:2000
CEN

EN ISO 12127-2:2007
Vestuário para protecção contra o calor e
o fogo - Determinação da transmissão de
calor por contacto através do vestuário de
protecção ou dos materiais constituintes Parte 2:Calor de contacto produzido por
cilindro conta gotas (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

CEN

EN 12270:1998
Equipamento de alpinismo e de escalada –
Cunhas – Requisitos de segurança e méto
dos de ensaio

16.3.2000

CEN

EN 12275:1998
Equipamento de alpinismo e de escalada –
Mosquetões – Requisitos de segurança e
métodos de ensaio

16.3.2000

CEN

EN 12276:1998
Equipamento de alpinismo e de escalada –
Cunhas mecânicas – Requisitos de segu
rança e métodos de ensaio

24.2.2001

EN 12276:1998/AC:2000

C 118/26

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

6.5.2010

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

CEN

EN 12277:2007
Equipamento de alpinismo e de escalada –
Arneses – Requisitos de segurança e méto
dos de ensaio

23.11.2007

EN 12277:1998
Nota 2.1

Expirou
(23.11.2007)

CEN

EN 12278:2007
Equipamento de alpinismo e de escalada –
Polias – Requisitos de segurança e métodos
de ensaio

23.11.2007

EN 12278:1998
Nota 2.1

Expirou
(30.11.2007)

CEN

EN ISO 12401:2009
Embarcações pequenas - Arnês de segu
rança do convés e linha de segurança Requisitos de segurança e métodos de en
saio (ISO 12401:2009)

EN 1095:1998
Nota 2.1

A data desta publicação

CEN

EN ISO 12402-2:2006
Equipamentos individuais de flutuação Parte 2: Coletes salva-vidas, nível de de
sempenho 275 - Requisitos de segurança
(ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993
Nota 2.1

Expirou
(31.3.2007)

CEN

EN ISO 12402-3:2006
Equipamentos individuais de flutuação Parte 3: Coletes salva-vidas, nível de de
sempenho 150 - Requisitos de segurança
(ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993
Nota 2.1

Expirou
(31.3.2007)

CEN

EN ISO 12402-4:2006
Equipamentos individuais de flutuação Parte 4: Coletes salva-vidas, nível de de
sempenho 100 - Requisitos de segurança
(ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993
Nota 2.1

Expirou
(31.3.2007)

CEN

EN ISO 12402-5:2006
Equipamentos individuais de flutuação Parte 5: Auxiliares de flutuação (nível 50)
- Requisitos de segurança (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993
Nota 2.1

Expirou
(31.3.2007)

EN 394:1993
Nota 2.1

Expirou
(31.8.2006)

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006
CEN

EN ISO 12402-6:2006
Equipamentos individuais de flutuação Parte 6: Objectivo específico a que se des
tinam os coletes salva-vidas e auxiliares de
flutuação - Requisitos de segurança e mé
todos de ensaio adicionais (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

CEN

EN ISO 12402-8:2006
Equipamentos individuais de flutuação –
Parte 8: Acessórios – Requisitos de segu
rança e métodos de ensaio (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

CEN

EN ISO 12402-9:2006
Equipamentos individuais de flutuaçãoParte 9: Métodos de ensaio (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

CEN

EN ISO 12402-10:2006
Equipamentos individuais de flutuação –
Parte 10: Selecção e aplicação dos equipa
mentos individuais de flutuação e de ou
tros equipamentos pertinentes (ISO
12402-10:2006)

2.8.2006

6.5.2010

OEN

CEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

EN 12477:2001
Luvas de protecção para soldadores

10.8.2002

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

EN 12492:2000
Equipamento de alpinismo e de escalada Capacetes para alpinistas - Exigências de
segurança e métodos de ensaio

21.12.2001

EN 12492:2000/A1:2002

28.8.2003

CEN

EN 12568:1998
Protectores dos pés e das pernas – Requi
sitos e métodos de ensaio para biqueiras
protectoras e palmilhas metálicas resisten
tes à penetração

6.11.1998

CEN

EN 12628:1999
Acessórios de mergulho – Bóias de flutua
ção e de salvação combinadas – Requisitos
funcionais e de segurança, métodos de en
saio

4.7.2000

CEN

C 118/27

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

Nota 3

Expirou
(31.12.2005)

Nota 3

Expirou
(28.8.2003)

EN 12628:1999/AC:2000
CEN

EN 12841:2006
Equipamento de protecção individual para
prevenção de quedas em altura - Sistemas
de acesso por corda - Dispositivos de ajus
tamento da corda

21.12.2006

CEN

EN 12941:1998
Aparelhos de protecção respiratória – Apa
relhos filtrantes de ventilação, assistida in
corporando um capacete ou capuz – Re
quisitos, ensaios, marcação

4.6.1999

EN 146:1991
Nota 2.1

Expirou
(4.6.1999)

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Nota 3

Expirou
(6.10.2005)

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

Nota 3

Expirou
(5.6.2009)

EN 12942:1998
Aparelhos de protecção respiratória – Apa
relhos filtrantes de ventilação assistida, in
corporando máscaras completas, semi-máscaras ou máscaras de contacto – Re
quisitos, ensaios, marcação

4.6.1999

EN 147:1991
Nota 2.1

Expirou
(4.6.1999)

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Nota 3

Expirou
(28.8.2003)

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

Nota 3

Expirou
(5.6.2009)

CEN

C 118/28

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

6.5.2010

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

CEN

EN 13034:2005+A1:2009
Vestuário de protecção contra produtos
químicos líquidos - Requisitos de desempe
nho para vestuário de protecção química
oferecendo desempenho de protecção limi
tado contra produtos químicos líquidos
(equipamento tipo 6 e tipo PB[6])

EN 13034:2005
Nota 2.1

A data desta publicação

CEN

EN 13061:2009
Vestuário de protecção - Caneleiras para
jogadores de futebol - Requisitos e méto
dos de ensaio

EN 13061:2001
Nota 2.1

A data desta publicação

CEN

EN 13087-1:2000
Capacetes de protecção – Métodos de en
saio – Part 1: Condições e condiciona
mento

10.8.2002

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Nota 3

Expirou
(10.8.2002)

EN 13087-2:2000
Capacetes de protecção – Métodos de en
saio – Parte 2: Absorção de choques

10.8.2002

EN 13087-2:2000/A1:2001

10.8.2002

Nota 3

Expirou
(10.8.2002)

EN 13087-3:2000
Capacetes de protecção – Métodos de en
saio – Parte 3: Resistência à penetração

10.8.2002

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Nota 3

Expirou
(10.8.2002)

CEN

EN 13087-4:2000
Capacetes de protecção – Métodos de en
saio – Parte 4: Eficácia do sistema de re
tenção

21.12.2001

CEN

EN 13087-5:2000
Capacetes de protecção – Métodos de en
saio – Parte 5: Resistência do sistema de
retenção

24.2.2001

CEN

EN 13087-6:2000
Capacetes de protecção – Métodos de en
saio – Parte 6: Campo visual

10.8.2002

EN 13087-6:2000/A1:2001

10.8.2002

Nota 3

Expirou
(10.8.2002)

CEN

CEN

6.5.2010

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

EN 13087-7:2000
Capacetes de protecção – Métodos de en
saio – Parte 7: Resistência à chama

10.8.2002

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

EN 13087-8:2000
Capacetes de protecção – Métodos de en
saio – Parte 8: Propriedades eléctricas

21.12.2001

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2000
Capacetes de protecção – Métodos de en
saio – Parte 10: Resistência ao calor ra
diante

21.12.2001

CEN

EN 13138-1:2008
Auxiliares de flutuação para aprendizagem
de natação - Parte 1: Requisitos de segu
rança e métodos de ensaio para auxiliares
de flutuação a serem usados

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009
Vestuário de protecção - Casacos de pro
tecção, protectores do corpo e ombros
para utilização equestre: Para cavaleiros e
para aqueles que trabalham com cavalos, e
para cocheiros - Requisitos e métodos de
ensaio

CEN

EN 13178:2000
Protecção individual dos olhos – Protecto
res oculares e écrans faciais destinados aos
utilizadores de motoneves

21.12.2001

CEN

EN 13274-1:2001
Aparelhos de protecção respiratória – Mé
todos de ensaio – Parte 1: Determinação
da entrada parcial de contaminantes e da
entrada total de contaminantes

21.12.2001

CEN

EN 13274-2:2001
Aparelhos de protecção respiratória – Mé
todos de ensaio – Parte 2: Ensaios de de
sempenho prático

21.12.2001

CEN

EN 13274-3:2001
Aparelhos de protecção respiratória – Mé
todos de ensaio - Parte 3: Determinação da
resistência respiratória

10.8.2002

CEN

EN 13274-4:2001
Aparelhos de protecçāo respiratória - Mé
todos de ensaio - Parte 4: Ensaios de
chama

10.8.2002

CEN

CEN

C 118/29

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

Nota 3

Expirou
(10.8.2002)

Nota 3

Expirou
(6.10.2005)

EN 13138-1:2003
Nota 2.1

Expirou
(5.6.2009)

EN 13158:2000
Nota 2.1

A data desta publicação

C 118/30

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

CEN

EN 13274-5:2001
Aparelhos de protecção respiratória - Mé
todos de ensaio - Parte 5: Condições cli
máticas

21.12.2001

CEN

EN 13274-6:2001
Aparelhos de protecção respiratória – Mé
todos de ensaio - Parte 6: Determinação
do teor dióxido de carbono

10.8.2002

CEN

EN 13274-7:2008
Equipamentos de protecção respiratória Métodos de ensaio - Parte 7: Determinação
da penetração nos filtros de partículas

20.6.2008

CEN

EN 13274-8:2002
Aparelhos de protecção respiratória – Mé
todos de ensaio – Parte 8: Determinação
da saturação por poeiras de dolomite

28.8.2003

CEN

EN 13277-1:2000
Equipamento de protecção para artes mar
ciais – Parte 1: Requisitos e métodos de
ensaio gerais

24.2.2001

CEN

EN 13277-2:2000
Equipamento de protecção para artes mar
ciais – Parte 2: Requisitos e métodos de
ensaio adicionais para protectores do peito
do pé, da canela e do antebraço

24.2.2001

CEN

EN 13277-3:2000
Equipamento de protecção para artes mar
ciais – Parte 3: Requisitos e métodos de
ensaio adicionais para protectores do
tronco

24.2.2001

EN 13277-3:2000/A1:2007

23.11.2007

EN 13277-4:2001
Equipamento de protecção para artes mar
ciais – Parte 4: Requisitos adicionais e mé
todos de ensaio para protectores da cabeça

10.8.2002

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

EN 13277-5:2002
Equipamento de protecção para artes mar
ciais – Parte 5: Requisitos adicionais e mé
todos de ensaio para protectores genitais e
protectores abdominais

10.8.2002

CEN

CEN

6.5.2010

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

EN 13274-7:2002
Nota 2.1

Expirou
(31.7.2008)

Nota 3

Expirou
(31.12.2007)

Nota 3

Expirou
(31.12.2007)

6.5.2010

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

CEN

EN 13277-6:2003
Equipamento de protecção para artes mar
ciais – Parte 6: Requisitos e métodos de
ensaio adicionais para protectores do peito
para mulheres

21.2.2004

CEN

EN 13277-7:2009
Equipamento de protecção para artes mar
ciais - Parte 7: Requisitos adicionais e mé
todos de ensaio para protectores de mãos
e pés

10.8.2002

CEN

EN ISO 13287:2007
Equipamento de protecção individual Calçado - Métodos de ensaio para determi
nação da resistência ao escorregamento
(ISO 13287:2006)

8.3.2008

CEN

EN 13356:2001
Acessórios de visibilidade para uso não
profissional – Métodos de ensaio e requi
sitos

21.12.2001

CEN

EN 13484:2001
Capacetes para utilizadores de trenós

10.8.2002

CEN

EN 13546:2002+A1:2007
Vestuário de protecção - Protectores de
mão, braços, peito, abdómen, pernas, pés
e genitais para guarda redes de hoquei, e
protectores de canelas para jogadores - Re
quisitos e métodos de ensaio

CEN

C 118/31

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

EN 13287:2004
Nota 2.1

Expirou
(30.4.2008)

23.11.2007

EN 13546:2002
Nota 2.1

Expirou
(31.12.2007)

EN 13567:2002+A1:2007
Vestuário de protecção - Protectores de
mão, braço, peito, abdómen, perna, genital
e cara para esgrimistas - Requisitos e mé
todos de ensaio

23.11.2007

EN 13567:2002
Nota 2.1

Expirou
(31.12.2007)

CEN

EN 13594:2002
Luvas de protecção para motociclistas pro
fissionais - Requisitos e métodos de ensaio

28.8.2003

CEN

EN 13595-1:2002
Vestuário de protecção para motociclistas
profissionais – Casacos, calças e fatos de
uma ou duas peças – Parte 1: Requisitos
gerais

28.8.2003

CEN

EN 13595-2:2002
Vestuário de protecção para motociclistas
profissionais – Casacos, calças e fatos de
uma ou duas peças – Parte 2: Método de
ensaio para determinação da resistência à
abrasão por impacto

28.8.2003

C 118/32

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

CEN

EN 13595-3:2002
Vestuário de protecção para motociclistas
profissionais – Casacos, calças e fatos de
uma ou duas peças – Parte 3: Método de
ensaio para determinação da resistência ao
rebentamento

28.8.2003

CEN

EN 13595-4:2002
Vestuário de protecção para motociclistas
profissionais – Casacos, calças e fatos de
uma ou duas peças – Parte 4: Método de
ensaio para determinação da resistência ao
corte por impacto

28.8.2003

CEN

EN 13634:2002
Calçado de protecção para corredores pro
fissionais de motociclos – Requisitos e mé
todos de ensaio

28.8.2003

CEN

EN 13781:2001
Capacetes de protecção para condutores e
passageiros de motos de neve e bobsleighs

10.8.2002

CEN

EN 13794:2002
Aparelhos de protecção respiratória – Apa
relhos de protecção respiratória isolantes
autónomos de circuito fechado para eva
cuação – Requisitos, ensaios, marcação

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002
Protectores de ouvido – Ensaios - Parte 1:
Métodos de ensaio físicos

28.8.2003

CEN

EN 13819-2:2002
Protectores de ouvido - Ensaios - Parte 2:
Métodos de ensaio acústicos

28.8.2003

CEN

EN 13832-1:2006
Protecção de calçado contra agentes quími
cos e micro-organismos: Parte 1: Termino
logia e métodos de ensaio

21.12.2006

CEN

EN 13832-2:2006
Protecção do calçado contra agentes quí
micos e micro-organismos – Parte 2: Pro
tecção do calçado contra a pulverização de
agentes químicos

21.12.2006

CEN

EN 13832-3:2006
Protecção do calçado contra agentes quí
micos e micro-organismos – Parte 3: Cal
çado de elevada protecção contra agentes
químicos

21.12.2006

CEN

EN 13911:2004
Vestuário de protecção para bombeiros –
Requisitos e métodos de ensaio para capuz
de incêndio para bombeiros

6.10.2005

6.5.2010

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

EN 1061:1996
EN 400:1993
EN 401:1993
Nota 2.1

Expirou
(28.8.2003)

6.5.2010

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

CEN

EN 13921:2007
Equipamento de protecção individual –
Princípios ergonómicos

23.11.2007

CEN

EN 13949:2003
Equipamento respiratório - Aparelho de
mergulho de circuito aberto para uso
com Nitrox e oxigénio comprimidos - Re
quisitos, ensaios, marcação

21.2.2004

CEN

EN ISO 13982-1:2004
Vestuário de protecção para utilização
contra partículas sólidas – Parte 1: Requi
sitos de desempenho para vestuário de
protecção contra produtos químicos forne
cendo protecção a todo o corpo contra
partículas sólidas do ar (vestuário tipo 5)
(ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

CEN

EN ISO 13982-2:2004
Vestuário de protecção para utilização
contra partículas sólidas – Parte 2: Método
de ensaio para a determinação da fuga,
para o interior dos fatos, de partículas fi
nas de aerossóis (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

CEN

EN ISO 13995:2000
Vestuário de protecção – Propriedades me
cânicas – Método de ensaio para determi
nação da resistência à perfuração e ao
rasgo dinâmico de materiais (ISO
13995:2000)

6.10.2005

CEN

EN ISO 13997:1999
Vestuário de protecção – Propriedades me
cânicas – Determinação da resistência ao
corte
por
objectos
afiados
(ISO
13997:1999)

4.7.2000

C 118/33

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

EN ISO 13997:1999/AC:2000
CEN

EN ISO 13998:2003
Vestuário de protecção - Aventais, calças e
vestuário de protecção contra cortes e gol
pes por facas manuais (ISO 13998:2003)

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003
Protectores destinados a proteger os moto
ciclistas de todo o terreno contra pedras e
fragmentos – Requisitos e métodos de en
saio

6.10.2005

CEN

EN 14052:2005
Capacetes industriais de elevado desempe
nho

19.4.2006

CEN

EN 14058:2004
Vestuário de protecção – Peças de protec
ção contra ambientes frios

6.10.2005

EN 412:1993
Nota 2.1

Expirou
(28.8.2003)

C 118/34

OEN

CEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

EN ISO 14116:2008
Vestuário e protecção – Protecção contra o
calor e o fogo – Materials, conjuntos de
materiais e vestuário com propagação de
chama limitada (ISO 14116:2008)

Primeira publicação JO

6.5.2010

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

28.1.2009

EN 533:1997
Nota 2.1

Expirou
(28.1.2009)

EN 14120:2003
Nota 2.1

Expirou
(31.12.2007)

EN ISO 14116:2008/AC:2009
CEN

EN 14120:2003+A1:2007
Vestuário de protecção – Protectores de
pulsos, palma da mão, joelhos e cotovelos
para utilizadores de equipamento de des
porto com rolamentos – Requisitos e mé
todos de ensaio

23.11.2007

CEN

EN 14126:2003
Vestuário de protecção – Requisitos de de
sempenho e métodos de ensaio para ves
tuário de protecção contra agentes infec
ciosos

6.10.2005

EN 14126:2003/AC:2004
CEN

EN 14143:2003
Equipamento respiratório – Aparelho de
respiração autónomo de circuito fechado
para mergulho

6.10.2005

CEN

EN 14225-1:2005
Fatos de mergulho – Parte 1: Combinações
isotérmicas – Requisitos e métodos de en
saio

6.10.2005

CEN

EN 14225-2:2005
Fatos de mergulho – Parte 2: Combinações
estanques - Requisitos e métodos de ensaio

6.10.2005

CEN

EN 14225-3:2005
Fatos de mergulho – Parte 3: Fatos com
sistemas activos de aquecimento e arrefe
cimento (sistemas) - Requisitos e métodos
de ensaio

6.10.2005

CEN

EN 14225-4:2005
Fatos de mergulho – Parte 4: Fatos de
mergulho à pressão atmosférica – Requisi
tos relativos aos factores humanos e mé
todos de ensaio

6.10.2005

CEN

EN 14325:2004
Vestuário de protecção contra produtos
químicos – Métodos de ensaio e classifica
ção do desempenho dos materiais, costu
ras, ligações e conjuntos de vestuário de
protecção aos produtos químicos

6.10.2005

CEN

EN 14328:2005
Vestuário de protecção - Luvas e protecto
res de braços contra cortes por facas eléc
tricas - Requisitos e métodos de ensaio

6.10.2005

6.5.2010

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

CEN

EN 14360:2004
Vestuário de protecção contra a chuva Método de ensaio para vestuário pronto
a vestir - Impacto de cima com gotas de
elevada energia

6.10.2005

CEN

EN 14387:2004+A1:2008
Equipamentos de protecção respiratória Filtro(s) de gás e filtro(s) combinados Requisitos, ensaios, marcação

20.6.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010
Equipamento de protecção individual –
Protectores para os joelhos para trabalhos
na posição ajoelhado

CEN

EN 14435:2004
Aparelhos de protecção respiratória – Apa
relho de protecção respiratória autónomo
de circuito aberto de ar comprimido, com
semi-máscara a ser apenas utilizado com
pressão positiva – Requisitos, ensaio, mar
cação

6.10.2005

CEN

EN 14458:2004
Equipamento de protecção dos olhos –
Ecrãs faciais e visores – para utilização
com capacetes de bombeiros e serviços
de ambulância e emergência

6.10.2005

CEN

EN ISO 14460:1999
Vestuário de protecção para condutores de
automóveis de competição – Protecção
contra calor e chama – Requisitos de de
sempenho e métodos de ensaio (ISO
14460:1999)

16.3.2000

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

EN ISO 14460:1999/AC:1999

CEN

EN 14529:2005
Aparelhos de protecção respiratória – Apa
relhos autónomos de protecção respirató
ria de circuito aberto a ar comprimido
com meia-máscara e pressão positiva
para evacuação

19.4.2006

CEN

EN 14572:2005
Capacetes de alto desempenho para des
portos hípicos

6.10.2005

C 118/35

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

EN 14387:2004
Nota 2.1

Expirou
(31.7.2008)

EN 14404:2004
Nota 2.1

31.7.2010

Nota 3

Expirou
(30.9.2002)

C 118/36

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

6.5.2010

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

CEN

EN 14593-1:2005
Aparelhos de protecção respiratória – Apa
relhos respiratórios de ar comprimido atra
vés de linha de ar, com válvula de aspira
ção – Parte 1: Aparelhos com máscaras
completas – Requisitos, ensaios, marcação

6.10.2005

EN 139:1994
Nota 2.1

Expirou
(2.12.2005)

CEN

EN 14593-2:2005
Aparelhos de protecção respiratória – Apa
relhos respiratórios de ar comprimido atra
vés de linha de ar, com válvula de aspira
ção – Parte 2: Aparelhos com meias-más
caras de pressão positiva. Requisitos, en
saios, marcação

6.10.2005

EN 139:1994
Nota 2.1

Expirou
(2.12.2005)

6.10.2005

EN 139:1994
EN 270:1994
EN 271:1995
EN 1835:1999
EN 12419:1999
Nota 2.1

Expirou
(2.12.2005)

EN 14605:2005
Nota 2.1

A data desta publicação

EN 532:1994
Nota 2.1

Expirou
(31.5.2003)

EN 14593-2:2005/AC:2005
CEN

EN 14594:2005
Aparelhos de protecção respiratória – Apa
relhos respiratórios de ar comprimido atra
vés de linha de ar com débito contínuo –
Requisitos, ensaios, marcação

EN 14594:2005/AC:2005
CEN

EN 14605:2005+A1:2009
Vestuário de protecção contra produtos
químicos líquidos - Requisitos de desempe
nho para vestuário com ligações estanques
a líquidos (Tipo 3) ou estanques a spray
(Tipo 4), incluíndo itens fornecendo ape
nas protecção a partes do corpo (Tipos PB
[3] e PB [4])

CEN

EN 14786:2006
Vestuário de protecção - Determinação da
resistência à penetração por líquidos quí
micos pulverizados, emulsões e dispersões
- Ensaio do pulverizador

21.12.2006

CEN

EN ISO 14877:2002
Vestuário de protecção para operações de
rebentamento abrasivo usando abrasivos
granulares (ISO 14877:2002)

28.8.2003

CEN

EN ISO 15025:2002
Vestuário de protecção - Protecção contra
o calor e o fogo - Método de ensaio para
propagação de chama limitada (ISO
15025:2000)

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2002
Fatos de imersão - Parte 1: Fatos de utili
zação constante, requisitos, incluíndo segu
rança (ISO 15027-1:2002)

10.4.2003

6.5.2010

OEN

(1)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

CEN

EN ISO 15027-2:2002
Fatos de imersão - Parte 2: Fatos de aban
dono, requisitos incluíndo segurança (ISO
15027-2:2002)

10.4.2003

CEN

EN ISO 15027-3:2002
Fatos de imersão - Parte 3: Métodos de
ensaio (ISO 15027-3:2002)

10.4.2003

CEN

EN 15090:2006
Calçado para bombeiros

21.12.2006

CEN

EN 15333-1:2008
Equipamento de protecção respiratória Aparelho de mergulho umbilical em cir
cuito aberto alimentado a gás comprimido
- Parte 1: Aparelho de chamada

20.6.2008

C 118/37

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

EN 15333-1:2008/AC:2009
CEN

EN 15333-2:2009
Equipamento respiratório - Aparelho de
mergulho de circuito aberto de gás respi
rável comprimido com alimentação umbi
lical - Parte2: Fluxo livre

CEN

EN 15613:2008
Protectores de joelhos e cotovelos para
desportos em recintos fechados - Requisi
tos de segurança e métodos de ensaio

5.6.2009

CEN

EN 15614:2007
Equipamento de protecção para bombeiros
– Métodos de ensaio laboratoriais e requi
sitos de desempenho para vestuário flores
tal

23.11.2007

CEN

EN ISO 15831:2004
Vestuário – Efeitos fisiológicos – Medição
do isolamento térmico com a ajuda de um
manequim térmico (ISO 15831:2004)

6.10.2005

CEN

EN ISO 17249:2004
Calçado de segurança resistente a cortes
por motoserra (ISO 17249:2004)

6.10.2005

EN ISO 17249:2004/A1:2007

23.11.2007

Nota 3

Expirou
(23.11.2007)

EN ISO 17491-3:2008
Vestuário de protecção - Métodos de en
saio para vestuário de protecção contra
produtos químicos - Parte 3: Determinação
da resistência à penetração por um jacto
de líquido (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994
Nota 2.1

Expirou
(28.2.2009)

CEN

C 118/38

OEN
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Referência e título da norma
(Documento de referência)

Primeira publicação JO

6.5.2010

Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

CEN

EN ISO 17491-4:2008
Vestuário de protecção - Métodos de en
saio para vestuário de protecção contra
produtos químicos - Parte 4: Determinação
da resistência à penetração por um líquido
pulverizado (ensaio de líquido pulverizado)
(ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994
Nota 2.1

Expirou
(28.2.2009)

CEN

EN ISO 20344:2004
Equipamento de protecção individual –
Métodos de ensaios para calçado (ISO
20344:2004)

6.10.2005

EN 344:1992
EN 344-2:1996
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2008)

EN ISO 20344:2004/A1:2007

8.3.2008

Nota 3

Expirou
(31.3.2008)

EN ISO 20345:2004
Equipamento de protecção individual –
Calçado de segurança (ISO 20345:2004)

6.10.2005

EN 345:1992
EN 345-2:1996
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

EN ISO 20345:2004/A1:2007

8.3.2008

Nota 3

Expirou
(31.3.2008)

EN ISO 20346:2004
Equipamento de protecção individual –
Calçado de protecção (ISO 20346:2004)

6.10.2005

EN 346:1992
EN 346-2:1996
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

EN ISO 20346:2004/A1:2007

8.3.2008

Nota 3

Expirou
(31.3.2008)

EN ISO 20347:2004
Equipamento de protecção individual –
Calçado de trabalho (ISO 20347:2004)

6.10.2005

EN 347:1992
EN 347-2:1996
Nota 2.1

Expirou
(6.10.2005)

EN ISO 20347:2004/A1:2007

8.3.2008

Nota 3

Expirou
(31.3.2008)

EN ISO 20344:2004/AC:2005

CEN

EN ISO 20345:2004/AC:2007

CEN

EN ISO 20346:2004/AC:2007

CEN

EN ISO 20347:2004/AC:2007

CEN

EN 24869-1:1992
Acústica – Protectores auditivos – Parte 1:
Método subjectivo para a medição da ate
nuação sonora (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

6.5.2010
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Referência e título da norma
(Documento de referência)

(1)

Primeira publicação JO
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Data da cessação da presunção de
Referência da norma revogada e conformidade da norma revogada
substituída
e substituída
Nota 1

Cenelec

EN 50286:1999
Fatos de protecção isolantes para instala
ções de baixa tensão

16.3.2000

Cenelec

EN 50321:1999
Calçado electricamente isolante para traba
lhos em instalações de baixa tensão

16.3.2000

Cenelec

EN 50365:2002
Capacetes electricamente isolantes para uti
lização em instalações de baixa tensão

10.4.2003

Cenelec

EN 60743:2001
Trabalhos em tensão - Terminologia para
ferramentas, equipamento e dispositivos
IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996
Nota 2.1

Expirou
(1.12.2004)

Cenelec

EN 60895:2003
Trabalhos em tensão - Fato condutor para
uso até 800 kV de tensão nominal em
corrente alternada e ± 600 kV em corrente
contínua
IEC 60895:2002 (Modificada)

6.10.2005

EN 60895:1996
Nota 2.1

Expirou
(1.7.2006)

Cenelec

EN 60903:2003
Trabalhos em tensão - Luvas em material
isolante
IEC 60903:2002 (Modificada)

6.10.2005

EN 50237:1997
+ EN 60903:1992 +
A11:1997
Nota 2.1

Expirou
(1.7.2006)

Cenelec

EN 60984:1992
Protector de braços em material isolante
para trabalhos em tensão
IEC 60984:1990 (Modificada)

4.6.1999

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Nota 3

Expirou
(4.6.1999)

EN 60984:1992/A1:2002
IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

Nota 3

Expirou
(6.10.2005)

(1) OEN: Organismo Europeu de Normalização:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Nota 1:

Em geral, a data de cessação da presunção de conformidade será a data de retirada (“ddr”),
definida pelo organismo europeu de normalização, mas chama-se a atenção dos utilizadores
destas normas para o facto de que, em certas circunstâncias excepcionais, poderá não ser assim.

Nota 2.1: A nova norma (ou a norma alterada) tem o mesmo alcance que a norma revogada e substituída.
Na data referida, a norma revogada e substituída deixará de conferir presunção de conformidade
com os requisitos essenciais da directiva.

PT

C 118/40
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Nota 2.2: A nova norma tem um alcance superior ao da norma revogada e substituída. Na data referida, a
norma revogada e substituída deixará de conferir presunção de conformidade com os requisitos
essenciais da directiva.
Nota 2.3: A nova norma tem um alcance inferior ao da norma revogada e substituída. Na data referida, a
norma (parcialmente) revogada e substituída deixará de conferir presunção de conformidade com
os requisitos essenciais da directiva dos produtos que sejam abrangidos pela nova norma. A
presunção de conformidade com os requisitos essenciais da directiva para os produtos que
continuem a ser abrangidos pela norma (parcialmente) revogada e substituída, mas que não
sejam abrangidos pela nova norma, não sofrerá qualquer alteração.
Nota 3:

No caso de emendas a normas, a norma aplicável é a EN CCCCC:YYYY, respectivas emendas
anteriores, caso existam, e a nova emenda mencionada. A norma anulada ou substituída (coluna
3) consistirá então da EN CCCCC:YYYY e respectivas emendas anteriores, caso existam, mas sem
a nova emenda mencionada. Na data referida, a norma anulada ou substituída deixará de conferir
presunção de conformidade com os requisitos essenciais da directiva.

AVISO:

— Qualquer informação relativa à disponibilidade de normas pode ser obtida quer junto dos organismos
europeus de normalização quer junto dos organismos nacionais de normalização que figuram na lista
anexa à directiva do Parlamento Europeu e do Conselho (1) 98/34/CE modificada pela Directiva
98/48/CE (2).
— As normas harmonizadas são adoptadas pelas organizações europeias de normalização em inglês (o CEN
e o CENELEC também as publicam em alemão e francês). Subsequentemente, os títulos das normas
harmonizadas são traduzidos pelos organismos nacionais de normalização em todas as outras línguas
oficiais exigidas da União Europeia. A Comissão Europeia não é responsável pela exactidão dos títulos
que lhe foram apresentados para publicação no Jornal Oficial.
— A publicação das referências das normas no Jornal Oficial da União Europeia não implica que elas estão
disponíveis em todas as línguas comunitárias.
— Esta lista substitui todas as listas anteriores publicadas no Jornal Oficial da União Europeia. A Comissão
assegura a actualização da presente lista.
— Mais informação está disponível
harmonised-standards/index_en.htm

(1) JO L 204 de 21.7.1998, p. 37.
(2) JO L 217 de 5.8.1998, p. 18.

em:

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

6.5.2010

