
A Bizottság közleménye a játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló, 1988. május 3-i 88/378/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében

(2005/C 188/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

(Az irányelv hatálya alá tartozó harmonizált szabványok címének és jelzetének közzététele)

EszSz (1) A harmonizált szabvány jelzete és címe
(és referenciadokumentum)

A helyettesített
szabvány jelzete

A helyettesített szabvány
megfelelőségére vonatkozó

vélelem megszűnésének
időpontja

1. megjegyzés

CEN EN 71-1:1998 (2) (4)
Gyermekjátékszerek biztonsága. 1. rész: Mechanikai
és fizikai tulajdonságok

EN 71-1:1988 Az időpont lejárt
(2001.1.31.)

EN 71-1:1998/A5:2000 3. megjegyzés Az időpont lejárt
(2001.5.31.)

EN 71-1:1998/A1:2001 3. megjegyzés Az időpont lejárt
(2001.7.31.)

EN 71-1:1998/A2:2002 3. megjegyzés Az időpont lejárt
(2002.8.31.)

EN 71-1:1998/A6:2002 3. megjegyzés Az időpont lejárt
(2002.9.30.)

EN 71-1:1998/A7:2002 3. megjegyzés Az időpont lejárt
(2002.11.30.)

EN 71-1:1998/A8:2003 (3) 3. megjegyzés Az időpont lejárt
(2004.3.31.)

EN 71-1:1998/A4:2004 3. megjegyzés 2005.12.31.

EN 71-1:1998/A10:2004 3. megjegyzés 2005.12.31.

EN 71-1:1998/A11:2004 3. megjegyzés 2005.12.31.

CEN EN 71-2:2003
Gyermekjátékszerek biztonsága. 2. rész: Gyúlé-
konyság

EN 71-2:1993 Az időpont lejárt
(2004.3.31.)

CEN EN 71-3:1994
Gyermekjátékszerek biztonsága. 3. rész: Bizonyos
elemek migrálása

EN 71-3:1988 Az időpont lejárt
(1995.6.30.)

EN 71-3:1994/A1:2000 3. megjegyzés Az időpont lejárt
(2000.10.31.)

EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2000

EN 71-3:1994/AC:2002

CEN EN 71-4:1990
Gyermekjátékszerek biztonsága. 4. rész: Kísérletező-
készletek kémiai és hasonló kísérletekhez

—

EN 71-4:1990/A1:1998 3. megjegyzés Az időpont lejárt
(1998.10.31.)

EN 71-4:1990/A2:2003 3. megjegyzés Az időpont lejárt
(2004.1.31.)
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EszSz (1) A harmonizált szabvány jelzete és címe
(és referenciadokumentum)

A helyettesített
szabvány jelzete

A helyettesített szabvány
megfelelőségére vonatkozó

vélelem megszűnésének
időpontja

1. megjegyzés

CEN EN 71-5:1993
Gyermekjátékszerek biztonsága. 5. rész: Kémiai játék(-
készletek) a kísérletezőkészletek kivételével

—

CEN EN 71-6:1994
Gyermekjátékszerek biztonsága. 6. rész: Grafikus
jelképek az életkorcsoportra figyelmeztető utasítással
való megjelölésre

—

CEN EN 71-7:2002
Gyermekjátékszerek biztonsága. 7. rész: Ujjal
felvihető festékek. Követelmények és vizsgálati
módszerek

—

CEN EN 71-8:2003
Gyermekjátékszerek biztonsága. 8. rész: Hinták,
csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjá-
tékszerek belső és külső téri, otthoni használatra

—

CENELEC EN 50088:1996
Villamos játékok biztonsága

Nincs —

A2:1997 módosítás az EN 50088:1996-hoz Megjegyzés 3 Az időpont lejárt
(2000.3.1)

A1:1996 módosítás az EN 50088:1996-hoz Megjegyzés 3 Az időpont lejárt
(2001.10.1.)

A3:2002 módosítás az EN 50088:1996-hoz Megjegyzés 3 Az időpont lejárt
(2005.3.1.)

(1) ESzSz: Európai szabványügyi szervezetek:
– CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
– CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
– ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2) Figyelmeztetés: a 2001. július 30-i bizottsági határozat (HL L 205., 2001.7.31., 39. o.) értelmében az EN 71-1:1998 szabvány 4.20.
szakaszának (d) bekezdése a csapódógyutacsot használó játék által kibocsátott hangnyomás súlyozott csúcsértékére vonatkozóan csak
2001. augusztus 1-től biztosítja a megfelelőség vélelmét.

(3) Figyelmeztetés: Az EN 71-1:1998/A8:2003 szabvány csak a dobálásra, ütögetésre, rúgásra, görgetésre, ejtegetésre vagy pattogtatásra
szánt kisméretű labdák (melyeket a szabvány „gömb, ovális vagy ellipszis alakú tárgy”-ként határoz meg) által előidézet kockázattal
foglalkozik. A szabvány által le nem fedett, kisméretű labdákat tartalmazó játékszereknek EK-típusvizsgálati tanúsítási eljáráson kell
átesniük a forgalomba hozatal előtt.

(4) Figyelmeztetés: a 2005. március 9-i bizottsági határozattal (HL L 63., 2005.3.10., 27. o.) összhangban az EN 71-1:1998 szabvány
4.6. és 8.14. szakasza azon 24 órás időtartamot illetően, mely időtartam alatt a játékszert egy tartályban víz alá kell helyezni, nem
terjed ki az összes olyan veszélyre, melyet a táguló anyagból készült játékok vagy játékalkatrészek jelentenek. A szabvány alapján e
tekintetben a megfelelősség nem vélelmezhető.

1. megjegyzés A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az
európai szabványügyi szervezet által meghatározott visszavonási időponttal, azonban
felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben
ez másképpen lehet.

3. megjegyzés Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai,
amennyiben van, és az új, hivatkozott módosítás. A helyettesített szabvány (3. oszlop)
ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból, valamint annak korábbi módosításaiból áll, de
ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időponttól a helyettesített
szabvány nem biztosítja az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonat-
kozó vélelmet.
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MEGJEGYZÉSEK:

– A szabványokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos minden információ az európai szabványügyi szerveze-
tektől vagy a nemzeti szabványügyi testületektől szerezhető be, amelyek jegyzékét a 98/48/EK irány-
elvvel (1) módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) melléklete tartalmazza.

– A hivatkozásoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nem jelenti azt, hogy ezek a szab-
ványok a Közösség minden nyelvén rendelkezésre állnak.

– Ez a lista minden, korábban az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett lista helyébe lép. A Bizottság
gondoskodik e lista frissítésről.

A harmonizált szabványokról további információk az Interneten:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
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(1) HL L 204., 1998.7.21., 37. o.
(2) HL L 217., 1998.8.5., 18. o.


