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ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy
(a referenční dokument)

První zveřejnění
v Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou
normu

Datum ukončení
presumpce shody
nahrazované normy
Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 581-1:2006
Venkovní nábytek – Sedačky a stoly pro kempování,
domácí a další použití – Část 1: Základní bezpečnostní
požadavky

22.7.2006

CEN

EN 913:1996
Zařízení pro gymnastiku – Obecné bezpečnostní poža
davky a zkušební metody

15.10.2005

CEN

EN 916:2003
Gymnastické nářadí – Tělocvičné bedny – Požadavky
a zkušební metody zahrnující bezpečnost

15.10.2005

CEN

EN 957-1:2005
Stacionární tréninková zařízení – Část 1: Základní bezpeč
nostní požadavky a zkušební metody

22.7.2006

CEN

EN 957-2:2003
Stacionární tréninková zařízení – Část 2: Posilovací trénin
ková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušební metody

22.7.2006

CEN

EN 957-4:1996
Stacionární tréninková zařízení – Část 4: Posilovací lavice,
další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební
metody

22.7.2006

CEN

EN 957-5:1996
Stacionární treninková zařízení – Část 5: Posilovací trénin
kové rotopedy, další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušební metody

22.7.2006

CEN

EN 957-6:2001
Stacionární tréninkové zařízení – Část 6: Běžecké trena
žéry, další specifické bezpečnostní požadavky a metody
zkoušení

22.7.2006

CEN

EN 957-7:1998
Stacionární tréninková zařízení – Část 7: Veslovací trena
žéry, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební
metody

22.7.2006

CEN

EN 957-8:1998
Stacionární tréninková zařízení – Část 8: Šlapadla, simulá
tory schodů a stoupadla – Další specifické bezpečnostní
požadavky a zkušební metody

22.7.2006

CEN

EN 957-9:2003
Stacionární tréninková zařízení – Část 9: Eliptická trénin
ková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušební metody

22.7.2006
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CEN

EN 957-10:2005
Stacionární tréninková zařízení – Část 10: Cvičební jízdní
kola s pevným kolem nebo bez otočného kola, další speci
fické bezpečnostní požadavky a zkušební metody

22.7.2006

CEN

EN 1129-1:1995
Nábytek – Výklopné postele – Bezpečnostní požadavky
a zkoušení – Část 1:Bezpečnostní požadavky

15.10.2005

CEN

EN 1129-2:1995
Nábytek – Výklopné postele – Bezpečnostní požadavky
a zkoušení – Část 2:Zkušební metody

15.10.2005

CEN

EN 1130-1:1996
Nábytek – Koše a kolébky pro bytové použití – Část 1:
Bezpečnostní požadavky

24.4.2004

CEN

EN 1130-2:1996
Nábytek – Koše a kolébky pro bytové použití – Část 2:
Metody zkoušení

24.4.2004

CEN

EN 1273:2005
Výrobky pro péči o dítě – Chodítka pro děti – Bezpeč
nostní požadavky a metody zkoušení

17.2.2009

CEN

EN 1400-1:2002
Výrobky pro péči o dítě – Šidítka pro kojence a malé děti
– Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a informace
o výrobku

24.4.2004

CEN

EN 1400-2:2002
Výrobky pro péči o dítě – Šidítka pro kojence a malé děti
– Část 2: Mechanické požadavky a zkoušky

24.4.2004

CEN

EN 1400-3:2002
Výrobky pro péči o dítě – Šidítka pro kojence a malé děti
– Část 3: Chemické požadavky a zkoušky

24.4.2004

CEN

EN 1466:2004
Výrobky pro péči o dítě – Přenosná lůžka a nosné
konstrukce – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

24.4.2004

CEN

EN 1651:1999
Padákové létání – Postroje – Bezpečnostní požadavky
a zkoušky konstrukce

15.10.2005

CEN

EN 1860-1:2003
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně –
Část 1: Rožně na pevná paliva – Požadavky a zkušební
metody

15.10.2005

CEN

EN ISO 9994:2006
Zapalovače – Bezpečnostní specifikace (ISO 9994:2005)

22.7.2006

CEN

EN 12196:2003
Gymnastické nářadí – Kůň a koza – Funkční a bezpečnostní
požadavky, zkušební metody

15.10.2005

CEN

EN 12197:1997
Tělocvičné nářadí – Hrazda – Bezpečnostní požadavky
a zkušební metody

15.10.2005

(4)

(5)

EN ISO 9994:2002
Pozn. 2.1

Datum ukončení
platnosti
(30.9.2006)
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CEN

EN 12346:1998
Tělocvičné nářadí – Žebřiny, průlezky a šplhací rámy –
Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

15.10.2005

CEN

EN 12432:1998
Gymnastické nářadí – Kladina – Funkční a bezpečnostní
požadavky, zkušební metody

15.10.2005

CEN

EN 12491:2001
Padákové létání – Záložní padák – Bezpečnostní poža
davky a zkušební metody

15.10.2005

CEN

EN 12586:1999
Výrobky pro péči o dítě – Držáky šidítek – Bezpečnostní
požadavky a zkušební metody

24.4.2004

EN 12586:1999/AC:2002

24.4.2004

CEN

EN 12655:1998
Tělocvičné nářadí – Kruhy – Funkční a bezpečnostní poža
davky, zkušební metody

15.10.2005

CEN

EN ISO 12863:2010
Standardní metoda zkoušení pro hodnocení schopnosti
zapálení cigaretami (ISO 12863:2010)

17.11.2011

CEN

EN 13138-2:2002
Záchranné prostředky pro plavecké instruktory – Část 2:
Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro záchranné
prostředky

15.10.2005

CEN

EN 13209-1:2004
Výrobky pro péči o dítě – Nosiče dětí – Bezpečnostní
požadavky a metody zkoušení – Část 1: Nosiče na záda
s rámem

22.7.2006

CEN

EN 13319:2000
Potápěčská výzbroj – Hloubkoměry a hloubkoměry kombi
nované s měřením času – Funkční a bezpečnostní poža
davky, zkušební metody

15.10.2005

CEN

EN 13899:2003
Kolečková sportovní zařízení – Kolečkové brusle – Bezpeč
nostní požadavky a zkušební metody

15.10.2005

CEN

EN 14059:2002
Svítidla na kapalná paliva – Požadavky na bezpečnost
a zkušební metody

24.4.2004

CEN

EN 14344:2004
Výrobky pro péči o dítě – Cyklosedačky – Bezpečnostní
požadavky a metody zkoušení

15.10.2005

CEN

EN 14350-1:2004
Výrobky pro péči o dítě – Vybavení pro pití – Část 1:
Všeobecné a mechanické požadavky a zkoušení

15.10.2005

CEN

EN 14682:2007
Bezpečnost dětského oblečení – Šňůry a šňůry na stažení
u dětského oblečení – Specifikace

13.4.2011

(4)

(5)

EN 14682:2004
Pozn. 2.1

Datum ukončení
platnosti
(30.6.2008)

C 254/6

CS

(1)

Úřední věstník Evropské unie

4.9.2013

(2)

(3)

CEN

EN 14764:2005
Městská trekkingová jízdní kola – Bezpečnostní požadavky
a zkušební metody

22.7.2006

CEN

EN 14766:2005
Horská jízdní kola – Bezpečnostní požadavky a zkušební
metody

22.7.2006

CEN

EN 14781:2005
Závodní jízdní kola – Bezpečnostní požadavky a zkušební
metody

22.7.2006

CEN

EN 14872:2006
Jízdní kola – Příslušenství jízdních kol – Zavazadlové
nosiče

22.7.2006

CEN

EN 15649-1:2009+A1:2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve
vodě – Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky
a metody zkoušení

Toto je první
zveřejnění

EN 15649-1:2009
Pozn. 2.1

CEN

EN 15649-2:2009+A1:2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve
vodě – Část 2: Informace pro spotřebitele

Toto je první
zveřejnění

EN 15649-2:2009
Pozn. 2.1

CEN

EN 15649-3:2009+A1:2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve
vodě – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky
a metody zkoušení pro prostředky třídy A

Toto je první
zveřejnění

EN 15649-3:2009
Pozn. 2.1

CEN

EN 15649-4:2010+A1:2012
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve
vodě – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky
a metody zkoušení pro prostředky třídy B

Toto je první
zveřejnění

EN 15649-4:2010
Pozn. 2.1

CEN

EN 15649-5:2009
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve
vodě – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky
a metody zkoušení pro prostředky třídy C

Toto je první
zveřejnění

CEN

EN 15649-6:2009
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve
vodě – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky
a metody zkoušení pro prostředky třídy D

Toto je první
zveřejnění

CEN

EN 15649-7:2009
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve
vodě – Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky
a metody zkoušení pro prostředky třídy E

Toto je první
zveřejnění

CEN

EN 16156:2010
Cigarety – Hodnocení schopnosti zapálení – Bezpečnostní
požadavek

17.11.2011

Cenelec

EN 60065:2002
Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje –
Požadavky na bezpečnost
IEC 60065:2001 (Modifikovaná)

Toto je první
zveřejnění

EN 60065:2002/A12:2011

28.2.2012

(4)

Pozn. 3

(5)

24.1.2013

V souladu s prováděcím rozhodnutím Komise 2012/29/EU ze dne 13. ledna 2012 (Úř. věst. L 13, 17.1.2012, s. 7) se zveřejní odkaz na normu EN
60065:2002/A12:2011 týkající se ochrany vůči nadměrnému akustickému tlaku z osobních hudebních přehrávačů.
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(1)

Cenelec

C 254/7

(2)

(3)

EN 60950-1:2006
Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1:
Všeobecné požadavky
IEC 60950-1:2005 (Modifikovaná)

Toto je první
zveřejnění

EN 60950-1:2006/A12:2011

28.2.2012

(4)

(5)

Pozn. 3

24.1.2013

V souladu s prováděcím rozhodnutím Komise 2012/29/EU ze dne 13. ledna 2012 (Úř. věst. L 13, 17.1.2012, s. 7) se zveřejní odkaz na normu EN
60950-1:2006/A12:2011 týkající se ochrany vůči nadměrnému akustickému tlaku z osobních hudebních přehrávačů.
(1) ESO: Evropské normalizační organizace:
— 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).

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evrop
skou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých
výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1: Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného
data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými poža
davky příslušného právního předpisu Unie.
Pozn. 2.2: Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahra
zované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného práv
ního předpisu Unie.
Pozn. 2.3: Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně)
nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného
právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není
dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu
Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy,
ale nespadají do rozsahu nové normy.
Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí
změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN
CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvede
ného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými
požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

— Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací,
nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie
v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (1).
— Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a Cenelec rovněž zveřejňují normy
ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech
ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost
názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.
— Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy
odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu,
nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou
normalizační organizací.
— Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve
všech úředních jazycích Evropské unie.
(1) Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.
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— Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.
Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.
— Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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