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Lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä neuvoston direktiivin
88/378/ETY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)
(2010/C 236/04)

ESO:n
viitenumero (1)

CEN

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen
julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin
noudattamisesta johtuva
vaatimusten mukaisuus olettamus lakkaa
Huomautus 1

EN 71-1:2005+A9:2009
Lelujen turvallisuus. Osa 1: Mekaaniset ja fysi
kaaliset ominaisuudet

10.8.2010

EN 71-1:2005+A8:2009
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(10.8.2010)

Huomautus: ”Imukuppikärkisten ammuslelujen osalta kohdan 4.17.1 b vaatimus vetotestin tekemisestä kohdan 8.4.2.3 mukaisesti ei kata näiden lelujen
aiheuttamaa tukehtumisvaaraa” – komission päätös 2007/224/EY tehty 4 päivänä huhtikuuta 2007 (EUVL L 96, 11.4.2007, s. 18).
CEN

EN 71-2:2006+A1:2007
Lelujen turvallisuus. Osa 2: Syttyvyys

16.9.2008

EN 71-2:2006
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(16.9.2008)

CEN

EN 71-3:1994
Lelujen turvallisuus. Osa 3: Eräiden alkuaineiden
siirtyminen

12.10.1995

EN 71-3:1988
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(30.6.1995)

EN 71-3:1994/A1:2000

14.9.2001

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa
(31.10.2000)

EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2000

8.8.2002

EN 71-3:1994/AC:2002

15.3.2003

CEN

EN 71-4:2009
Lelujen turvallisuus. Osa 4: Kemian harrastesar
jat

10.8.2010

EN 71-4:1990
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(10.8.2010)

CEN

EN 71-5:1993
Lelujen turvallisuus. Osa 5: Kemialliset lelut (le
lusarjat) harrastesarjoja lukuunottamatta

1.9.1993

EN 71-5:1993/A1:2006

31.5.2006

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa
(31.7.2006)

EN 71-5:1993/A2:2009

10.8.2010

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa
(10.8.2010)

CEN

EN 71-7:2002
Lelujen turvallisuus. Osa 7: Sormivärit. Vaa
timukset ja testausmenetelmät

15.3.2003

CEN

EN 71-8:2003+A4:2009
Lelujen turvallisuus. Osa 8: Sisällä ja ulkona
kotikäyttöön tarkoitetut keinut, liukumäet ja
vastaavat aktiivilelut

10.8.2010

EN 71-8:2003
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(10.8.2010)

Huomautus: ”Standardista EN 71-8:2003+A4:2009 on poistettu vaatimukset, jotka koskevat keinun osien aiheuttamasta iskusta johtuvaa loukkaan
tumisvaaraa. Kyseisten vaatimusten ja asianmukaisen testausmenetelmän puuttuessa jäsenvaltioiden on oletettava keinujen olevan olennaisten vaa
timusten mukaisia ainoastaan, jos hyväksytty laitos on myöntänyt keinuille ennen niiden saattamista markkinoille EY-tyyppitarkastustodistuksen.”
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ESO:n
viitenumero (1)

Cenelec

Euroopan unionin virallinen lehti

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

EN 62115:2005
Sähkölelut – Turvallisuus
IEC 62115:2003 (Muutettu) + A1:2004

Ensimmäinen
julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin
viitenumero

8.3.2006

EN 50088:1996
+ A1:1996
+ A2:1997
+ A3:2002
Huomautus 2.1

1.9.2010

Päivä, jona korvattavan standardin
noudattamisesta johtuva
vaatimusten mukaisuus olettamus lakkaa
Huomautus 1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2008)

(1) ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, P. +32 25500811; F. +32 25500819 (http://www.cen.eu).
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, P. +32 25196871; F. +32 25196919 (http://www.cenelec.eu).
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, P. +33 492944200; F. +33 493654716, (http://www.etsi.eu).

Huomautus 1:

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus
lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä.
Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että
joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 2.1: Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa.
Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa stan
dardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.
Huomautus 2.2: Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus
siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia nou
datetaan, lakkaa mainittuna päivänä.
Huomautus 2.3: Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Oletta
mus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden osalta, jotka kuuluvat
uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus direktiivin olennaisten vaatimusten noudat
tamisesta jatkuu niiden tuotteiden osalta, jotka kuuluvat (osittain) korvattavan standardin
soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan.
Huomautus 3:

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdol
liset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi (sarake 3)
käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta
muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direk
tiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointi
laitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (1), liit
teenä.
— Eurooppalaiset standardointielimet vahvistavat yhdenmukaistettuja standardeja englanninkielisinä (CEN ja
Cenelec julkaisevat myös ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät yhdenmukais
tettujen standardien nimet myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille.
Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen nimien oikeellisuudesta.
— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saa
tavana kaikilla yhteisökielillä.
— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio
huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.
— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta: http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

