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Oznámenie Komisie v rámci vykonávania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ
o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)
(2012/C 363/05)

Cenelec

ESO (1)

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

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia pred
pokladu zhody starej
normy
Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

EN 50581:2012
Technická dokumentácia k posúdeniu elektrických a elektronických
výrobkov z hľadiska obmedzenia obsahu nebezpečných látok

(1) ESO: Európska organizácia 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 stano
venom dátume prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požia
davkami 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 predchá
dzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará
norma 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
k smernici Európskeho parlamentu a Rady, 98/34/ES ktorá bola zmenená a doplnená smernicou
98/48/ES.
— 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.
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— 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
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