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Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady o aproximácii právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek (88/378/EHS)
(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)
(2010/C 236/04)

ESO (1)

CEN

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov
(a referenčný dokument)

EN 71-1:2005+A9:2009
Bezpečnosť hračiek. Časť
a fyzikálne vlastnosti

1:

Prvá publikácia v Ú. v.
ES/Ú. v. EÚ

Mechanické

10.8.2010

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody
starej normy
Poznámka 1

EN 71-1:2005+A8:2009
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(10.8.2010)

Poznámka: „V prípade projektilov s prísavkami vo funkcii nárazovej plochy určených na hranie požiadavka stanovená v ustanovení 4.17.1 písm. b),
podľa ktorej sa vykonáva skúška pevnosti v súlade s ustanovením 8.4.2.3, nezahŕňa riziko udusenia, ktoré tieto hračky predstavujú“ – Rozhodnutie
Komisie 2007/224/ES zo 4. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 96, 11.4.2007, s. 18).
CEN

EN 71-2:2006+A1:2007
Bezpečnosť hračiek. Časť 2: Horľavosť

16.9.2008

EN 71-2:2006
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(16.9.2008)

CEN

EN 71-3:1994
Bezpečnosť hračiek. Časť 3: Migrácia určitých
prvkov

12.10.1995

EN 71-3:1988
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(30.6.1995)

EN 71-3:1994/A1:2000

14.9.2001

Poznámka 3

Dátum uplynul
(31.10.2000)

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

8.8.2002

EN 71-3:1994/AC:2002

15.3.2003
EN 71-4:1990
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(10.8.2010)

10.8.2010

CEN

EN 71-4:2009
Bezpečnosť hračiek. Časť 4: Súpravy
chemické pokusy a príbuzné činnosti

CEN

EN 71-5:1993
Bezpečnosť hračiek. 5. časť: Chemické hračky
(súpravy) okrem súprav na pokusy

1.9.1993

EN 71-5:1993/A1:2006

31.5.2006

Poznámka 3

Dátum uplynul
(31.7.2006)

EN 71-5:1993/A2:2009

10.8.2010

Poznámka 3

Dátum uplynul
(10.8.2010)

CEN

EN 71-7:2002
Bezpečnosť hračiek. Časť 7: Farby na nanášanie
prstami. Požiadavky a skúšobné metódy

15.3.2003

CEN

EN 71-8:2003+A4:2009
Bezpečnosť hračiek. Časť 8: Hojdačky, kĺzačky
a podobné hračky na rozvíjanie pohybovej
činnosti na vnútorné a vonkajšie používanie
v rodine

10.8.2010

EN 71-8:2003
Poznámka 2.1

Dátum uplynul
(10.8.2010)

na

Poznámka: „Požiadavky týkajúce sa rizika poranenia spôsobeného nárazom hojdacích prvkov boli z normy EN 71-8:2003+A4:2009 vypustené.
V prípade, že tieto požiadavky a príslušné skúšobné metódy chýbajú, členské štáty vychádzajú z predpokladu, že hojdačky spĺňajú základné
bezpečnostné požiadavky len vtedy, ak pred ich umiestnením na trh majú osvedčenie o typovom schválení ES, ktoré vydal schválený orgán.“

C 236/4

ESO (1)

Cenelec
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Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov
(a referenčný dokument)

EN 62115:2005
Elektrické hračky. Bezpečnosť.
IEC 62115:2003 (Modifikovaná) + A1:2004

Prvá publikácia v Ú. v.
ES/Ú. v. EÚ

8.3.2006

Odkaz na starú normu

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

1.9.2010

Dátum ukončenia predpokladu zhody
starej normy
Poznámka 1

Dátum uplynul
(1.1.2008)

(1) ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:
— 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)

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy
stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však
upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1: Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma.
V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými
požiadavkami smernice.
Poznámka 2.2: Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma
poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.
Poznámka 2.3: Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne)
stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre tie
výrobky, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými požia
davkami smernice pre výrobky, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale
nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.
Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej pred
chádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará
norma (stĺpec 3) preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien
a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom
dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami
smernice.

POZNÁMKA:

— Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií
pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe
smernice 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady (1).
— Európske organizácie pre normalizáciu prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a Cenelec
uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné úrady pre normalizáciu potom názvy harmonizo
vaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie.
Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie
v úradnom vestníku.
— Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých
jazykoch Spoločenstva.
— Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.
Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.
— Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

