
A Bizottság közleménye a játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló 88/378/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/C 127/02)

(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

ESzSz (1) Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe
(és referenciadokumentum)

A helyettesített
szabvány hivatkozása

A helyettesített szab-
vány megfelelőségére
vonatkozó vélelem
megszűnésének

időpontja
1. megjegyzés

Az első közzététel
napja

CEN EN 71-1:2005 (2) (3) (4) (5)

Gyermekjátékszerek biztonsága. 1. rész: Mechanikai és fizikai
tulajdonságok

EN 71-1:1998 Ennek a közzété-
telnek a napja

Ez az első közzététel

EN 71-1:2005/A3:2006 3. megjegyzés Ennek a közzété-
telnek a napja

Ez az első közzététel

EN 71-1:2005/AC:2006

CEN EN 71-2:2006

Gyermekjátékszerek biztonsága. 2. rész: Gyúlékonyság

EN 71-2:2003 Az időpont lejárt
(2006.7.31.)

2006.5.31.

EN 71-2:2006/AC:2006 2006.5.31.

CEN EN 71-3:1994

Gyermekjátékszerek biztonsága. 3. rész: Bizonyos elemek migrá-
lása

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

1995.10.12.

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

2001.9.14.

EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2000 2002.8.8.

EN 71-3:1994/AC:2002 2003.3.15.

CEN EN 71-4:1990

Gyermekjátékszerek biztonsága. 4. rész: Kísérletezőkészletek
kémiai és hasonló kísérletekhez

– 1991.2.9.

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

1998.9.5.

EN 71-4:1990/A2:2003 3. megjegyzés Az időpont lejárt
(2004.1.31.)

2003.12.9.

CEN EN 71-5:1993

Gyermekjátékszerek biztonsága. 5. rész: Kémiai játék(készletek) a
kísérletezőkészletek kivételével

– 1993.9.1.

EN 71-5:1993/A1:2006 3. megjegyzés Az időpont lejárt
(2006.7.31.)

2006.5.31.

CEN EN 71-6:1994

Gyermekjátékszerek biztonsága. 6. rész: Grafikus jelképek az élet-
korcsoportra figyelmeztető utasítással való megjelölésre

– 1995.6.22.
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ESzSz (1) Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe
(és referenciadokumentum)

A helyettesített
szabvány hivatkozása

A helyettesített szab-
vány megfelelőségére
vonatkozó vélelem
megszűnésének

időpontja
1. megjegyzés

Az első közzététel
napja

CEN EN 71-7:2002

Gyermekjátékszerek biztonsága. 7. rész: Ujjal felvihető festékek.
Követelmények és vizsgálati módszerek

– 2003.3.15.

CEN EN 71-8:2003

Gyermekjátékszerek biztonsága. 8. rész: Hinták, csúszdák és
hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékszerek belső és külső
téri, otthoni használatra

– 2003.12.9.

EN 71-8:2003/A1:2006 3. megjegyzés 2006.11.30. 2006.10.26.

(1) ESzSz: Európai Szabványügyi Szervezetek:
– CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brüsszel, Tel.(32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)
– CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brüsszel, 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.eu)

(2) Megjegyzés: 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 csapódógyu-
tacsot használó játék által kibocsátott hangnyomás súlyozott csúcsértékére vonatkozóan csak 2001. augusztus 1-jétől biztosítja a megfelelőség vélelmét.

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

(4) Megjegyzés: „A csészeformájú, tálformájú vagy fél tojás formájú, hozzávetőlegesen kerek, ovális vagy ellipszis alakú nyílással rendelkező, ivásra szolgáló játékok, pl. játék
teakészletek kockázatot jelenthetnek a gyermekek egészségére. Ezek a játékok nem tartoznak a szabvány hatálya alá, ezért e termékeknek rendelkezniük kell egy EK-típus-
vizsgálati tanúsítvánnyal, és az elismert modellnek való megfelelést a CE-jelöléssel kell igazolni”.

(5) Megjegyzés: „Az ütközési felületen tapadókoronggal ellátott lövedékes játékok esetében a 4.17.1. b) pontban meghatározott előírás, melynek értelmében a húzóvizsgálatot a
8.4.2.3. ponttal összhangban végzik, nem terjed ki az e játékok által okozott fuldoklás veszélyére”.

1. megjegyzés A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az
Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, 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, ameny-
nyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. 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 időpontban a helyettesített
szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre
vonatkozó vélelem.

Megjegyzés:

– A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az Európai Szabványügyi Szerveze-
teknél, vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája a 98/48/EK irányelvvel
módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletét képezi.

– A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabvá-
nyok az összes közösségi nyelven elérhetők.

Az összehangolt szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu./enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
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