
ROZHODNUTÍ 

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/659 

ze dne 15. května 2020 

o harmonizované normě pro technickou dokumentaci potřebnou pro posouzení materiálů, součástí 
a elektrických a elektronických zařízení vypracované na podporu směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/65/EU 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, 
změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 
97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS 
a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) V souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (2) se u materiálů, součástí a 
elektrických a elektronických zařízení, u nichž byly provedeny zkoušky a měření potvrzující splnění požadavků 
uvedených v článku 4 uvedené směrnice nebo které byly posouzeny podle harmonizovaných norem, na něž byly 
zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, předpokládá, že splňují požadavky směrnice, na které se 
uvedené normy vztahují. 

(2) Dopisem M/499 ze dne 21. října 2011 požádala Komise Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský výbor 
pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) o revizi 
stávajících harmonizovaných norem a v případě potřeby přípravu nových norem týkajících se technické 
dokumentace potřebné pro posouzení materiálů, součástí a elektrických a elektronických zařízení z hlediska shody 
s požadavky směrnice 2011/65/EU. 

(3) Na základě žádosti M/499 ze dne 21. října 2011 zrevidoval výbor CENELEC stávající harmonizovanou normu EN 
50581:2012, což vedlo k přijetí normy EN IEC 63000:2018, kterou se stanoví specifikace technické dokumentace 
potřebné pro posouzení materiálů, součástí a elektrických a elektronických zařízení s ohledem na omezení 
používání některých nebezpečných látek. Nová norma EN IEC 63000:2018 je založena na stávající mezinárodní 
normě IEC 63000:2016, která vychází z harmonizované normy EN 50581:2012. 

(4) Komise spolu s výborem CENELEC posoudila, zda je norma EN IEC 63000:2018, kterou tento výbor vypracoval, 
v souladu se žádostí M/499 ze dne 21. října 2011. 

(5) Norma EN IEC 63000:2018 vypracovaná výborem CENELEC splňuje požadavky, které má tato norma upravovat a 
které jsou stanoveny v směrnici 2011/65/EU. Je proto vhodné zveřejnit odkaz na uvedenou normu v Úředním 
věstníku Evropské unie. 

(6) Vzhledem k tomu, že nová norma EN IEC 63000:2018 nahrazuje normu EN 50581:2012, je nezbytné zrušit odkaz 
na normu EN 50581:2012 v Úředním věstníku Evropské unie (3). Aby měli výrobci dostatek času upravit své produkty 
podle nové normy, je nezbytné, aby bylo zrušení odkazu na harmonizovanou normu EN 50581:2012 odloženo. 

(1) Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12. 
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v 

elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88). 
(3) Úř. věst. C 363, 23.11.2012, s. 6. 

CS Úřední věstník Evropské unie L 155/12                                                                                                                                         18.5.2020   



(7) Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými 
v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku 
Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Odkaz na harmonizovanou normu pro technickou dokumentaci potřebnou pro posouzení materiálů, součástí a 
elektrických a elektronických zařízení vypracovanou na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU a 
uvedenou v příloze I tohoto rozhodnutí se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie. 

Článek 2 

Odkaz na harmonizovanou normu pro technickou dokumentaci potřebnou pro posouzení materiálů, součástí a 
elektrických a elektronických zařízení vypracovanou na podporu směrnice 2011/65/EU a uvedenou v příloze II tohoto 
rozhodnutí se tímto zrušuje v Úředním věstníku Evropské unie s platností ode dne stanoveného v uvedené příloze. 

Článek 3 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. 

V Bruselu dne 15. května 2020.  

Za Komisi 
Ursula VON DER LEYEN 

předsedkyně     
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PŘÍLOHA I 

Č. Odkaz na normu 

1. EN IEC 63000:2018 

Technická dokumentace pro posouzení elektrických a elektronických výrobků, pokud jde o omezení 
nebezpečných látek (IEC 63000:2016)   
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PŘÍLOHA II 

Č. Odkaz na normu Datum zrušení 

1. EN 50581:2012 

Technická dokumentace pro posouzení elektrických a elektronických výrobků, 
pokud jde o omezení nebezpečných látek 

18. listopadu 2021   
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