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ČÁST A – OZNÁMENÍ

Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy

OZNÁMENÍ č. 124/11
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o harmonizovaných normách

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“) oznamuje podle § 4a odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), že na základě rozhodnutí Evropské komise č. 5626 ze dne 9. 8. 2011 byly dne 17. 11. 2011 v řadě C - 2011/C 336/07 Úředního 
věstníku Evropské unie zveřejněny v souladu s čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95/ES, o obecné bezpečnosti výrobků, odkazy na evropské normy EN 16156:2010 „Cigarety – 
Posouzení náchylnosti ke vznícení – Bezpečnostní požadavek“ a EN ISO 12863:2010 „Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení“, které splňují obecný požadavek 
na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95/ES, o obecné bezpečnosti výrobků, ohledně rizik, na něž se vztahují. Zároveň ÚNMZ oznamuje podle § 4 odst. 1 zákona 
české technické normy, které přejímají výše uvedené evropské normy, na které zveřejnila Evropská komise podle čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95/ES, o obecné bezpečnosti 
výrobků, odkazy v Úředním věstníku Evropské unie:

Poznámky
Je-li výrobek ve shodě s níže uvedenými českými technickými normami přejímajícími příslušné evropské normy, na které Evropská komise zveřejnila v souladu s čl. 4 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 2001/95/ES, o obecné bezpečnosti výrobků, odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, předpokládá se, že je výrobek bezpečný, pokud jde o rizika a kategorie rizik, na které 
se tyto normy vztahují.

1. Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků.

České technické normy přejímající EN oznámené v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95/ ES, o obecné bezpečnosti výrobků:

Česká technická
norma / změna

Tř.
znak

Datum
vydání

Zrušena ke dni /
Nahrazena ČSN: vydání

Název ČSN EN, HD / změna

ČSN EN 16156 56 9522 11/11 Cigarety – Posouzení náchylnosti ke vznícení – Bezpečnostní požadavek EN 16156:2010
ČSN EN ISO 12863 56 9521 11/11 Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení EN ISO 12863:2010

Předseda ÚNMZ:
Ing. Holeček, v. r.
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