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ESO (1)

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

Odkaz na starú normu

CEN

EN 581-1:2006
Vonkajší nábytok. Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie
a použitie v nebytových budovách. Časť 1: Všeobecné bezpečnostno technické
požiadavky

—

CEN

EN 913:1996
Gymnastické náradie. Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

—

CEN

EN 916:2003
Gymnastické náradie. Gymnastické debny. Požiadavky a skúšobné metódy
vrátane bezpečnosti

—

CEN

EN 957-1:2005
Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky
a skúšobné metódy

—

CEN

EN 957-2:2003
Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 2: Posilňovacie tréningové zariadenia,
ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

—

CEN

EN 957-4:1996
Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 4: Posilňovacie lavice, ďalšie špecifické
bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

—

CEN

EN 957-5:1996
Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 5: Posilňovacie tréningové rotopédy,
ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

—

CEN

EN 957-6:2001
Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 6: Bežecké pásy, ďalšie špecifické
bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

—

CEN

EN 957-7:1998
Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 7: Veslovacie tréningové zariadenia,
ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

—

CEN

EN 957-8:1998
Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 8: Šliapacie a stúpacie zariadenia
a simulátory výstupu do schodov, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky
a skúšobné metódy

—

CEN

EN 957-9:2003
Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 9: Elipsovité tréningové zariadenia,
ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

—

CEN

EN 957-10:2005
Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 10: Trenažéry s pevným kolesom alebo
bez voľnobehu, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné
metódy

—
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Odkaz na starú normu

CEN

EN 1129-1:1995
Nábytok. Sklápacie postele. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie. Časť 1:
Bezpečnostné požiadavky

—

CEN

EN 1129-2:1995
Nábytok. Sklápacie postele. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie. Časť 2:
Skúšobné metódy

—

CEN

EN 1130-1:1996
Nábytok. Jasle a kolísky do bytových priestorov. Časť 1: Bezpečnostné požia
davky

—

CEN

EN 1130-2:1996
Nábytok. Jasle a kolísky do bytových priestorov. Časť 2: Skúšobné metódy

—

CEN

EN 1273:2005
Výrobky pre deti a starostlivosť o deti. Detské chodúľky. Bezpečnostné požia
davky a skúšobné metódy

—

CEN

EN 1400-1:2002
Výrobky určené pre deti a na starostlivosť o deti. Cumlíky pre nemluvňatá
a malé deti. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a informácie
o výrobku

—

CEN

EN 1400-2:2002
Výrobky určené pre deti a na starostlivosť o deti. Cumlíky pre nemluvňatá
a malé deti. Časť 2: Mechanické požiadavky a skúšky

—

CEN

EN 1400-3:2002
Výrobky určené pre deti a na starostlivosť o deti. Cumlíky pre nemluvňatá
a malé deti. Časť 3: Chemické požiadavky a skúšky

—

CEN

EN 1466:2004
Výrobky určené na starostlivosť o deti. Prenosné tašky a stojany. Bezpečnostné
požiadavky a skúšobné metódy

—

CEN

EN 1651:1999
Zariadenia na padákové lietanie. Postroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšky
pevnosti konštrukcie

—

CEN

EN 1860-1:2003
Spotrebiče, tuhé palivá a zapaľovače plameňa na pečenie. Časť 1: Tuhé palivá
používané pri pečení. Požiadavky a skúšobné metódy

—

CEN

EN ISO 9994:2006
Zapaľovače. Bezpečnostné špecifikácie (ISO 9994:2005)

—

CEN

EN 12196:2003
Vybavenie telocviční. Kone a kozy. Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť,
skúšobné metódy

—

CEN

EN 12197:1997
Vybavenie telocviční. Hrazdy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

—

CEN

EN 12346:1998
Vybavenie telocviční. Rebriny, mriežkové rebríky a šplhacie rámy. Bezpeč
nostné požiadavky a skúšobné metódy

—
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CEN

EN 12432:1998
Gymnastické vybavenie. Kladiny. Funkčné a bezpečnostné požiadavky,
skúšobné metódy

—

CEN

EN 12491:2001
Zariadenia na padákové lietanie. Záložné padáky. Bezpečnostné požiadavky
a skúšobné metódy

—

CEN

EN 12586:1999
Výrobky určené pre starostlivosť o deti. Držiak na cumlíky. Bezpečnostné
požiadavky a skúšobné metódy

—

EN 12586:1999/AC:2002

—

CEN

EN 12655:1998
Gymnastické náradie. Kruhy. Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné
metódy

—

CEN

ISO 12863:2010
Štandardná testovacia metóda na posúdenie vznietivosti cigariet

—

CEN

EN 13138-2:2002
Plávacie pomôcky na plavecký výcvik. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky
a skúšobné metódy na plávacie pomôcky na pridŕžanie

—

CEN

EN 13209-1:2004
Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Nosidlá na deti. Bezpečnostné
požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Nosidlá na chrbát s rámom

—

CEN

EN 13319:2000
Potápačské vybavenie. Hĺbkomery a hĺbkomery kombinované s meračmi času.
Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

—

CEN

EN 13899:2003
Kolieskové športové vybavenie. Kolieskové korčule. Bezpečnostné požiadavky
a skúšobné metódy

—

CEN

EN 14059:2002
Dekoratívne olejové lampy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

—

CEN

EN 14344:2004
Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Detské sedačky na bicykle. Bezpeč
nostné požiadavky a skúšobné metódy

—

CEN

EN 14350-1:2004
Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Vybavenie na pitie. Časť 1: Všeo
becné a mechanické požiadavky a skúšky

—

CEN

EN 14682:2007
Bezpečnost dětských oděvů – Šňůry a stahovací šňůry u dětských oděvů –
Specifikace

EN 14682:2004

CEN

EN 14764:2005
Mestské a trekingové bicykle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

—

CEN

EN 14766:2005
Horské bicykle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

—

Dátum ukončenia predpokladu
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Dátum ukončenia predpokladu
zhody starej normy
Poznámka 1

CEN

EN 14781:2005
Pretekárske bicykle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

—

CEN

EN 14872:2006
Bicykle. Príslušenstvo bicyklov. Nosiče batožiny

—

CEN

EN 16156:2010
Cigarety – posúdenie vznietivosti – požiadavka na bezpečnosť

—

Cenelec

EN 60065:2002/A12:2011
Audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické prístroje. Požiadavky na
bezpečnosť

Poznámka 2

24.1.2013

Cenelec

EN 60950-1:2006/A12:2011
Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požia
davky

Poznámka 2

24.1.2013

(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: V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce 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 (1) Európskeho parlamentu a Rady, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou
98/48/ES (2).
— 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.
(2) Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.

