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Výtah k bodu 8 programu 32. zasedání ISO COPOLCO 
ZPRÁVA Z PRACOVNÍ SKUPINY PRO BEZPEČNOST VÝROBKŮ 

 

Skupina se sešla v rámci zasedání ISO/COPOLCO, aby projednala priority své činnosti a 

potvrdila celkové budoucí zaměření. Na základě zprávy pracovní skupiny členové COPOLCO 

schválili následující: 

 

1 Chystanou revizi Pokynu ISO/IEC 51 „Bezpečnostní hlediska – Směrnice pro jejich 

začleňování do norem“ 

 

Byla ustavena společná pracovní skupina ISO/IEC a stanovena zástupkyně COPOLCO. 

Budou řešeny další aspekty bezpečnosti v normách a současně byla navázána komunikace se 

strategickou poradní skupinou pro bezpečnost. 

 

2 Doporučení, aby odůvodňující prohlášení byla posuzována při budoucí revizi pokynu 

ISO/IEC 51 

 

Odůvodnění by měla uvádět důvody s podpůrnými důkazy stojícími za rozhodnutími 

týkajícími se bezpečnostních úrovní, zkušebních metod, kritérií a omezení. Tato odůvodnění 

by mohla být začleněna do předmluvy nebo přílohy normy a vedla by k většímu porozumění 

normě. Nový návrh dokumentu byl znovu předložen TMB a rozhodnutí bylo zatím odloženo, 

aby se vyčkalo na výsledek konzultace s právníky. Pokud by došlo ke schválení dokumentu, 

pak by byla dotčena i příslušná ustanovení pokynu 51 ISO/IEC. 

 

3 Opětné rozeslání průzkumu o používání  ISO 8124, Bezpečnost hraček. 

 

Byla provedena aktualizace dotazníku o používání normy a dotazník byl rozeslán se 

zaměřením hlavně na členy DEVCO Bylo získáno 47 odpovědí. Ty byly sekretariátem 

COPOLCO spojeny s dřívějšími odpověďmi a vypracována souhrnná zpráva (uvedená 

v příloze 2 originálu). 

 

4 Podpora harmonizace norem pro bezpečnost hraček 

 

Vzhledem k duplikaci prací by snahou mělo být celosvětové sjednocení norem pro bezpečnost 

hraček. Rozborem bylo zjištěno, že norma ASTM stanoví jinou sadu hodnot než norma ISO a 

normy EN. Protože většina hraček se vyrábí v zemích APEC, bylo by žádoucí, aby postupně 

docházelo k celosvětovému sjednocování norem pro bezpečnost hraček. 

 

5 Ustavení tématické skupiny pro spotřebitelské a sociální záležitosti v ISO/TC 229  

Nanotechnologie. 

 

Byla vytvořena ad hoc skupina pro sdílení informací a sledování práce TC 229 a IEC 113. 

Velikost částic byla dohodnuta (na méně než 100 nm). Přitom je nutné poznamenat, že 

americký pohled na nonotechnologii se liší od EU a Británie.  

Paní Elizabeth Nielsen spolupracuje s TC 229 a současně je členem komise CEN pro 

označování nanomateriálů u výrobků pro spotřebitele. 
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6 Instrukce u výrobků pro spotřebitele 

 

Skupina zaznamenala chystanou revizi pokynu ISO/IEC 37 Instrukce pro používání výrobků 

spotřebiteli a paralelní revizi IEC 62079 Příprava instrukcí – Stavba, obsah a příprava a 

požadovala, aby oba dokumenty obsahovaly ustanovení o dostatečných instrukcích pro 

montáž a údržbu, jak je předložila pracovní skupina pro bezpečnost výrobků. Spíše než 

provedení revize pokynu 37 bylo doporučeno vypracovat v rámci řady 80000 novou normu. 

Konečné rozhodnutí však dosud nebylo učiněno. 

 

7 Pracovní skupina pokračovala v průzkumu zda normy mohou pomoci při 

identifikování datových prvků požadovaných v systému dat o zraněních způsobených 

výrobkem 

 

Paní Robyn Easton se účastnila výročního zasedání ICPHSO a na tomto symposiu byl 

prezentován dokument OECD „Zvyšování sdílení informací o bezpečnosti spotřebitelských 

výrobků“ a rovněž byla uznána pravděpodobná potřeba globální výměny informací o 

nehodách a zraněních vzniklých ze spotřebitelských výrobků.  

 

8 Jakost a vhodnost pro daný účel u výrobků k ochraně dětí (např. dětské ohrádky, 

lékařské skříňové komory) 

 

Rámec pro zábranu rizik pro děti poskytuje pokyn ISO/IEC 50 Bezpečnost dětí a normy – 

Všeobecné směrnice z roku 2002. Pokyn je navržen k revizi, aby byly začleněny požadavky 

na kvalitu a požadavky vhodnosti pro daný účel a případně upravena některá další ustanovení.  

Zdůvodnění potřeby revize pokynu bylo uveřejněno v březnovém čísle ISO Focus + a je i 

v příloze originálního dokumentu (příloha 3). 

 

Další možné úkoly skupiny za předpokladu udělení mandátu od členů COPOLCO zahrnují: 

 

1. Sledovatelnost výrobku 

Je navrženo zpracování zprávy o proveditelnosti vypracování normy pro instrukční normu 

podrobně se zabývající sledovatelností výrobku od výrobce ke konečnému uživateli. Zvlášť 

bude posuzována sledovatelnost u výrobků pro děti. 

 

2. Ohodnocení konstrukce 

Členové skupiny pro bezpečnost výrobků identifikovali případ\y chyb v konstrukci vedoucí 

ke zraněním a ke stažením výrobků. Četnost stahování výrobků se zvýšila vzhledem 

k přísnějším regulatorním požadavkům a vzhledem k vysokému počtu zranění. Je nutné 

stanovit kritéria rizik a vypracovat praktickou směrnici pro ty, kdo jsou zapojeni do 

navrhování a výroby spotřebitelských výrobků, aby byli schopni provádět systematickou 

analýzu bezpečnosti spotřebitelských výrobků. Proto je navržena studie proveditelnosti pro 

vypracování normy pro směrnici při navrhování konstrukce výrobku. 

 

3. Pomocné výrobky pro život 

Skupina se zabývala problémy se zařízeními pro starší osoby a osoby s postižením. 

V současnosti neexistuje ochrana prostřednictvím pokynu 71 „Směrnice pro normalizaci 

k řešení potřeb starších osob a osob s postižením“ ani v předpisech. Tato zařízení jako zvedací 

zařízení nejsou na trhu ani jako zdravotnické výrobky nebo zdraví prospěšné výrobky a 

nalézají se v bezpečnostní prázdnotě. Problémy jsou např. s vozíky s motorem, kde dojde 



3 

 

k ucpání akcelerátoru a u elektrických velocipédů, které mají metalurgické vady. Proto by tyto 

záležitosti měly být řešeny.  

 

4. Záležitosti konce životnosti 

Kromě problémů s údržbou a montáží existují problémy se starými výrobky, u nichž došlo ke 

zhoršení funkce a které se stávají proto nebezpečnými. Např. špatná funkce bezpečnostního 

vypínače může způsobit, že vypínač není rozpojen. Bylo proto navrženo řešit tuto otázku při 

revizi pokynu 37 nebo vypracováním nové normy. Tyto problémy by mělo řešit zejména IEC.  

 

5. Směrnice pro bezpečnostně kritický software versus hardware  

Mnoho zařízení jako elektrické sporáky mají programovatelné logické ovládání, kdy nedojde 

k odpojení přívodu proudu do sporáku, ale je řešen problém pouze jedné části, protože je 

levnější instalovat do spotřebiče software než provádět instalaci do hardwaru. 

Tento problém by měl být řešen ve spolupráci s IEC. 

 

 

Zpráva je podána členům COPOLCO pro informaci. 

 

Stanovisko: N/A 


