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Uradni list Evropske unije

C 236/3

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v
zvezi z varnostjo igrač (88/378/EGS)
(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)
(2010/C 236/04)

ESO (1)

CEN

Sklic in naslov harmoniziranega standarda
(in referenčni dokument)

EN 71-1:2005+A9:2009
Varnost igrač – 1. del: Mehanske in fizikalne
lastnosti (vključno z dopolnilom A9)

Prva objava UL

10.8.2010

Referenca za nadomeščeni
standard

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

Datum, ko preneha veljati domneva o
skladnosti nadomeščenega standarda
Opomba 1

Prenehanje veljavnosti
(10.8.2010)

Opomba: „V primeru igrač z izstrelki s priseski kot udarno površino zahteva iz klavzule 4.17.1(b), po kateri se izvede natezni preskus v skladu s
klavzulo 8.4.2.3, ne zajema tveganja zadušitve pri teh igračah.“ – Odločba Komisije 2007/224/ES z dne 4. aprila 2007 (UL L 96, 11.4.2007, str. 18).
CEN

EN 71-2:2006+A1:2007
Varnost igrač – 2. del: Vnetljivost

16.9.2008

EN 71-2:2006
Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti
(16.9.2008)

CEN

EN 71-3:1994
Varnost igrač – 3.del: Migracija določenih
elementov

12.10.1995

EN 71-3:1988
Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti
(30.6.1995)

EN 71-3:1994/A1:2000

14.9.2001

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti
(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
Varnost igrač – 4. del: Kompleti za kemijske
poskuse in druge poskuse, pri katerih se
uporabljajo kemikalije

10.8.2010

EN 71-4:1990
Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti
(10.8.2010)

CEN

EN 71-5:1993
Varnost igrac – 5.del: Kemijske igrače
(kompleti), razen kompletov za kemijske
poskuse

1.9.1993

EN 71-5:1993/A1:2006

31.5.2006

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti
(31.7.2006)

EN 71-5:1993/A2:2009

10.8.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti
(10.8.2010)

CEN

EN 71-7:2002
Varnost igrač – 7. del: Prstne barve – Zahteve in
preskusne metode

15.3.2003

CEN

EN 71-8:2003+A4:2009
Varnost igrač – 8. del: Gugalnice, tobogani in
podobne igrače za domačo uporabo v notranjih
prostorih in na prostem (vključno z dopolnilom
A4)

10.8.2010

EN 71-8:2003
Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti
(10.8.2010)

Opomba: „V standardu EN 71-8:2003+A4:2009 so bile črtane zahteve glede tveganja poškodb zaradi udarca delov gugalnice. V odsotnosti navedenih
zahtev in ustreznega preskusnega postopka države članice domnevajo, da gugalnice izpolnjujejo bistvene zahteve le, če pred dajanjem na trg odobreni
organ zanje izda potrdilo o ES-pregledu tipa.“

C 236/4

ESO (1)

Cenelec
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Uradni list Evropske unije

Sklic in naslov harmoniziranega standarda
(in referenčni dokument)

EN 62115:2005
Električne igrače – Varnost
IEC 62115:2003 (Spremenjen) + A1:2004

Prva objava UL

8.3.2006

1.9.2010

Referenca za nadomeščeni
standard

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

Datum, ko preneha veljati domneva o
skladnosti nadomeščenega standarda
Opomba 1

Prenehanje veljavnosti
(1.1.2008)

(1) ESO: Evropske organizacije za standarde:
— 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)

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga
določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh
standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1: Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomestni standard. Na določen
datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami
iz direktive.
Opomba 2.2: Novi standard ima širši obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni
standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.
Opomba 2.3: Novi standard ima ožji obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za (delni)
nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz dire
ktive za tiste proizvode, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi
zahtevami direktive za proizvode, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomestnega
standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.
Opomba 3:

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje
spremembe in nove citirane spremembe. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN
CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane
spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti
z bistvenimi zahtevami iz direktive.

OPOMBA:

— Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali
nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (1).
— Usklajene standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in
Cenelec objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove usklajenih standardov nato nacionalni
organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska
komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu.
— Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih
Skupnosti.
— Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev
tega seznama zagotavlja Komisija.
— Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

