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OES (1)

CEN

Referința și titlul standardului armonizat
(și documentul de referință)

EN 71-1:2005+A9:2009
Securitatea jucăriilor. Partea 1:
mecanice și fizice

Proprietăți

Prima publicare în JO

Referința standardului înlocuit

Data încetării prezumției de conformitate
a standardului înlocuit
Nota 1

10.8.2010

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

Dată depășită
(10.8.2010)

Avertizare: „În cazul jucăriilor tip proiectile cu ventuză ca zonă de impact, cerința prevăzută la punctul 4.17.1 litera (b), conform căreia testul de
tensiune este efectuat conform punctului 8.4.2.3, nu acoperă riscul de asfixiere prezentat de aceste jucării.” – Decizia 2007/224/CE a Comisiei din
4 aprilie 2007 (JO L 96, 11.4.2007, p. 18).
CEN

EN 71-2:2006+A1:2007
Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate

16.9.2008

EN 71-2:2006
Nota 2.1

Dată depășită
(16.9.2008)

CEN

EN 71-3:1994
Securitatea jucăriilor.
anumitor elemente

12.10.1995

EN 71-3:1988
Nota 2.1

Dată depășită
(30.6.1995)

EN 71-3:1994/A1:2000

14.9.2001

Nota 3

Dată depășită
(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
Securitatea jucăriilor. Partea 4: Truse pentru
experiențe chimice și activități conexe

10.8.2010

EN 71-4:1990
Nota 2.1

Dată depășită
(10.8.2010)

CEN

EN 71-5:1993
Securitatea jucăriilor. Partea 5: Jocuri chimice
(seturi) altele decât trusele pentru experiențe
chimice

1.9.1993

EN 71-5:1993/A1:2006

31.5.2006

Nota 3

Dată depășită
(31.7.2006)

EN 71-5:1993/A2:2009

10.8.2010

Nota 3

Dată depășită
(10.8.2010)

CEN

EN 71-7:2002
Securitatea jucăriilor. Partea 7: Vopsele pentru
pictarea cu degetul. Cerințe și metode de
încercare

15.3.2003

CEN

EN 71-8:2003+A4:2009
Securitatea jucãriilor. Partea 8: Leagăne,
tobogane și jucării pentru activități similare de
uz familial, în exterior și în interior

10.8.2010

EN 71-8:2003
Nota 2.1

Dată depășită
(10.8.2010)

Partea

3:

Migrarea

Avertizare: „Cerințele referitoare la riscul de vătămare cauzat de impactul cu elementele de balansoar au fost suprimate în standardul EN
71-8:2003+A4:2009. În absența respectivelor cerințe și a metodei de testare corespunzătoare, statele membre consideră că balansoarele îndeplinesc
cerințele esențiale numai dacă, înainte de a fi introduse pe piață, acestea obțin un certificat de examinare tip CE emis de un organism autorizat.”

RO

C 236/4

OES (1)
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Referința și titlul standardului armonizat
(și documentul de referință)

EN 62115:2005
Jucării electrice. Securitate
IEC 62115:2003 (Modificat) + A1:2004

Prima publicare în JO

Referința standardului înlocuit

8.3.2006

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

1.9.2010

Data încetării prezumției de conformitate
a standardului înlocuit
Nota 1

Dată depășită
(1.1.2008)

(1) OES: Organismul european de standardizare:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu);
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu);
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

Nota 1:

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”) stabilită de către
Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde
asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepționale.

Nota 2.1: Standardul nou (sau modificat) are aceeași sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data
menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele
esențiale ale directivei.
Nota 2.2: Noul standard are o sferă de aplicare mai extinsă decât standardul înlocuit. La data menționată
standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale
directivei.
Nota 2.3: Noul standard are o sferă de aplicare mai restrânsă decât standardul înlocuit. La data menționată
standardul înlocuit (parțial) încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale
ale directivei pentru acele produse care intră în sfera de aplicare a noului standard. Prezumția de
conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru produsele care rămân în sfera de aplicare a
standardului înlocuit (parțial), dar nu intră în sfera de aplicare a noului standard, nu este afectată.
Nota 3:

În cazul modificărilor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare,
dacă există, și noua modificare menționată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se
compune din EN CCCCC:YYYY și modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modi
ficare menționată. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de
conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

NOTĂ:

— Informații cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obține fie de la organismele europene de
standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, a căror listă este anexată la Directiva
98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1).
— Standardele armonizate sunt adoptate de către organizațiile europene pentru standardizare în limba
engleză (CEN și Cenelec le publică, de asemenea, în franceză și germană). Prin urmare, titlurile stan
dardelor armonizate sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene de către orga
nismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea
titlurilor care au fost prezentate pentru publicarea în Jurnalul Oficial.
— Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt
disponibile în toate limbile comunitare.
— Această listă înlocuiește toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia
asigură actualizarea acestei liste.
— Mai multe informații despre standardele armonizate se găsesc pe internet la http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

