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ESO (1)

Darniojo standarto nuorodiniai žymenys ir pavadinimas
(ir pamatinis dokumentas)

Pakeisto standarto duomenys

CEN

EN 581-1:2006
Lauko baldai. Stalai ir sėdimieji baldai kempingams, buitiniam ir viešajam
naudojimui. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai

—

CEN

EN 913:1996
Gimnastikos įranga. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai

—

CEN

EN 916:2003
Gimnastikos įranga. Šuolių dėžės. Reikalavimai ir bandymo metodai, įskaitant
saugą

—

CEN

EN 957-1:2005
Stacionarieji treniruokliai. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo
metodai

—

CEN

EN 957-2:2003
Stacionarieji treniruokliai. 2 dalis. Jėgos lavinimo įranga, papildomi specialieji
saugos reikalavimai ir bandymo metodai

—

CEN

EN 957-4:1996
Stacionarieji treniruokliai. 4 dalis. Jėgos lavinimo suolai, papildomi specialieji
saugos reikalavimai ir bandymo metodai

—

CEN

EN 957-5:1996
Stacionarieji treniruokliai. 5 dalis. Pedaliniai treniruokliai, papildomi specialieji
saugos reikalavimai ir bandymo metodai

—

CEN

EN 957-6:2001
Stacionarieji treniruokliai. 6 dalis. Ėjimo imitatoriai, papildomi specialieji saugos
reikalavimai ir bandymo metodai

—

CEN

EN 957-7:1998
Stacionarieji treniruokliai. 7 dalis. Irkliniai įrenginiai, papildomi specialieji
saugos reikalavimai ir bandymo metodai

—

CEN

EN 957-8:1998
Stacionarieji treniruokliai. 8 dalis. Pedalinės vaikštynės (steperiai), eskalatoriai,
kopimo imituokliai. Papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo meto
dai

—

CEN

EN 957-9:2003
Stacionarieji treniruokliai. 9 dalis. Elipsiniai treniruokliai, papildomi specialieji
saugos reikalavimai ir bandymo metodai

—

CEN

EN 957-10:2005
Stacionarieji treniruokliai. 10 dalis. Treniruočių dviračiai su įtvirtintu ratu arba
be laisvojo rato, papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai

—
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Pakeisto standarto duomenys

CEN

EN 1129-1:1995
Baldai. Atlenkiamosios lovos. Saugos reikalavimai ir bandymai. 1 dalis. Saugos
reikalavimai

—

CEN

EN 1129-2:1995
Baldai. Atlenkiamosios lovos. Saugos reikalavimai ir bandymai. 2 dalis.
Bandymų metodai

—

CEN

EN 1130-1:1996
Baldai. Kūdikių lovelės ir lopšiai, naudojami buityje. 1 dalis. Saugos reikalavimai

—

CEN

EN 1130-2:1996
Baldai. Kūdikių lovelės ir lopšiai, naudojami buityje. 2 dalis. Bandymų metodai

—

CEN

EN 1273:2005
Vaiko naudojami ir jo priežiūros gaminiai. Kūdikio vaikštynės. Saugos reikala
vimai ir bandymo metodai

—

CEN

EN 1400-1:2002
Vaikų naudojami ir jų priežiūros gaminiai. Kūdikių ir mažų vaikų čiulptukai.
1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir informacija apie gaminį

—

CEN

EN 1400-2:2002
Vaikų naudojami ir jų priežiūros gaminiai. Kūdikių ir mažų vaikų čiulptukai.
2 dalis. Mechaniniai reikalavimai ir bandymai

—

CEN

EN 1400-3:2002
Vaikų naudojami ir jų priežiūros gaminiai. Kūdikių ir mažų vaikų čiulptukai.
3 dalis. Cheminiai reikalavimai ir bandymai

—

CEN

EN 1466:2004
Vaiko priežiūros gaminiai. Nešiojamieji lopšiai ir atramos. Saugos reikalavimai ir
bandymo metodai

—

CEN

EN 1651:1999
Skraidymo parasparniais įranga. Pakabinimo sistemos. Saugos reikalavimai ir
stiprumo bandymai

—

CEN

EN 1860-1:2003
Kepimo prietaisai, kietasis kuras ir prakurai. 1 dalis. Gulsčių spinduliuojamųjų
keptuvų deginamas kietasis kuras. Reikalavimai ir bandymo metodai

—

CEN

EN ISO 9994:2006
Žiebtuvėliai. Saugos reikalavimai (ISO 9994:2005)

—

CEN

EN 12196:2003
Gimnastikos įranga. Arkliai ir ožiai. Paskirties ir saugos reikalavimai, bandymo
metodai

—

CEN

EN 12197:1997
Gimnastikos įranga. Skersiniai. Paskirties ir saugos reikalavimai, bandymo meto
dai

—

CEN

EN 12346:1998
Gimnastikos įranga. Gimnastikos sienelės, grotinės lipynės, laipiojamieji rėmai.
Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

—
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CEN

EN 12432:1998
Gimnastikos įranga. Buomai. Paskirties ir saugos reikalavimai, bandymo meto
dai

—

CEN

EN 12491:2001
Sklandymo įranga. Atsarginiai parašiutai. Saugos reikalavimai ir bandymo meto
dai

—

CEN

EN 12586:1999
Vaiko priežiūros gaminiai. Čiulptuko laikiklis. Saugos reikalavimai ir bandymo
metodai

—

EN 12586:1999/AC:2002

—

CEN

EN 12655:1998
Gimnastikos įranga. Kabamieji žiedai. Paskirties ir saugos reikalavimai, bandymo
metodai

—

CEN

EN ISO 12863:2010
Standartinis cigarečių degumo vertinimo bandymo metodas

—

CEN

EN 13138-2:2002
Mokomosios plūdriosios plaukimo priemonės. 2 dalis. Plūdriųjų priemonių
bandymo metodai ir joms keliami saugos reikalavimai

—

CEN

EN 13209-1:2004
Vaiko priežiūros gaminiai. Lopšiai kūdikiams nešti. Saugos reikalavimai ir
bandymų metodai. 1 dalis. Nešami ant nugaros lopšiai su rėmu

—

CEN

EN 13319:2000
Nardymo reikmenys. Gylio matuokliai bei jungtiniai gylio ir laiko matavimo
įtaisai. Paskirties ir saugos reikalavimai, bandymo metodai

—

CEN

EN 13899:2003
Riedučių sporto įranga. Ratukinės pačiūžos. Saugos reikalavimai ir bandymo
metodai

—

CEN

EN 14059:2002
Dekoratyvinės žibalinės lempos. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

—

CEN

EN 14344:2004
Vaiko naudojami ir jo priežiūros gaminiai. Dviračių sėdynės vaikams. Saugos
reikalavimai ir bandymo metodai

—

CEN

EN 14350-1:2004
Vaiko naudojami ir jo priežiūros gaminiai. Gaminiai, skirti maitinti vaiką skystu
maistu. 1 dalis. Bendrieji ir mechaniniai reikalavimai ir bandymai

—

CEN

EN 14682:2007
Vaikų drabužių sauga. Virvelės ir įveriamos virvelės vaikų drabužiuose. Techni
niai reikalavimai

EN 14682:2004

CEN

EN 14764:2005
Kelių dviračiai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

—

CEN

EN 14766:2005
Kalnų dviračiai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

—

Pakeisto standarto atitikties
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Pakeisto standarto atitikties
prezumpcijos galiojimo
pasibaigimo data
1 pastaba

CEN

EN 14781:2005
Lenktyniniai dviračiai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

—

CEN

EN 14872:2006
Dviračiai. Pagalbiniai dviračių reikmenys. Bagažinės

—

CEN

EN 16156:2010
Cigaretės. Degumo vertinimas. Saugos reikalavimas

—

Cenelec

EN 60065:2002/A12:2011
Audio, video ir panašūs elektroniniai aparatai. Saugos reikalavimai

2 pastaba

2013 1 24

Cenelec

EN 60950-1:2006/A12:2011
Informacinių technologijų įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2 pastaba

2013 1 24

(1) ESO: Europos standartizacijos organizacijos:
— 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).

1 pastaba: Paprastai atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data – tai panaikinimo data (angl. „dow“),
kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys
atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais ši data gali būti ir kita.
2 pastaba: Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų
buvo, ir naujasis cituojamas pakeitimas. Todėl pakeistas standartas (3 skiltis) susideda iš EN
CCCCC:YYYY ir jo ankstesnių pakeitimų, jei jų buvo, išskyrus naująjį cituojamą pakeitimą.
Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reika
lavimų.
PASTABA:

— Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacio
nalinės standartizacijos įstaigos, kurių sąrašas pateikiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
98/34/EB (1) su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (2), priede.
— Žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis
Bendrijos kalbomis.
— Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija
užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.
— Daugiau informacijos apie darniuosius standartus rasite internete adresu:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) OL L 204, 1998 7 21, p. 37.
(2) OL L 217, 1998 8 5, p. 18.

