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Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-14.
Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.
Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Ústřední sekretariát, má stejný status jako oficiální verze.
Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2004 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
Ref. č. EN 1649:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tento dokument (EN 1649:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 225, „Čárové kódy “, jejíž
sekretariát je při NEN.
Této evropské normě musí být nejpozději do února 2005 udělen status národní normy, a to buď
vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v
rozporu, musí být zrušeny nejpozději do února 2005.
V souladu s vnitřnímu předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto
evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie,
Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, ©panělsko, ©védsko a
©výcarsko.
Tento dokument nahrazuje ENV 1649:1995.
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Úvod
Zavedení technologie čárových kódů vyžaduje, aby původci značení čárovým kódem a ti, kteří si přejí
používat čárové kódy pro snímání dat, která automaticky přiřazují k označené entitě, pracovali podle
společné aplikační normy. Aplikační norma se může odvolávat na veřejně dostupné specifikace pro
zdůraznění technických aspektů symbolů čárového kódu a pro zařízení pro jejich vytváření a čtení.
Pomocí takových veřejně dostupných norem by si výrobci symbolů a ti, kteří si přejí číst tyto symboly,
měli být vědomi požadavků, které musí být splněny při každém vytváření symbolu a rovněž musí být
splněny zařízeními pro čtení symbolů, které specifikují pro příslušné systémy.
Tento dokument rovněž poskytuje výrobcům značení čárovým kódem i výrobcům zařízení pro čtení
čárového kódu požadavky, kterým tato zařízení musí pro tuto aplikaci vyhovovat.
Tento dokument poskytuje prostředky pomocí kterých orgány, které vytvářejí aplikační normy pro
průmysl, mohou zajistit, aby v průběhu procesu vytváření norem byly respektovány všechny příslušné
technické požadavky.

1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje provozní aspekty, které ovlivňují čtení symbolů čárového kódu a které
musí být uvažovány při přípravě aplikačních norem. Dokument definuje subjekty, kterým musí být
určeny aplikační normy, jestliže mají poskytovat praktický návod pro uživatelské obory, pro které byly
připraveny.

-- Vynechaný text --

