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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236/3

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας)
(2010/C 236/04)

Ευρωπαϊκό
Οργανισμό
Τυποποίησης (1)

CEN

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

EN 71-1:2005+A9:2009
Ασφάλεια παιxvιδιώv — Μέρoς 1: Μηxαvικές
και φυσικές ιδιότητες

Πρώτη δημοσίευση ΕΕ

Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του
τεκμηρίου συμμόρφωσης του
αντικατασταθέ-ντος προτύπου
Σημείωση 1

10.8.2010

EN 71-1:2005+A8:2009
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(10.8.2010)

Σημείωση: «Στην περίπτωση παιχνιδιού “βλήματα όπλων με βεντούζα”, η απαίτηση που ορίζεται στη ρήτρα 4.17.1 στοιχείο β), σύμφωνα με την οποία έχει
πραγματοποιηθεί δοκιμή έλξης σύμφωνα με τη ρήτρα 8.4.2.3, δεν καλύπτει τον κίνδυνο ασφυξίας που παρουσιάζει το εν λόγω παιχνίδι.» — απόφαση της
Επιτροπής 2007/224/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2007 (ΕΕ L 96 της 11.4.2007, σ. 18).
CEN

EN 71-2:2006+A1:2007
Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 2: Ευφλεκτό
τητα

16.9.2008

EN 71-2:2006
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(16.9.2008)

CEN

EN 71-3:1994
Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 3: Μετανά
στευση ορισμένων στοιχείων

12.10.1995

EN 71-3:1988
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(30.6.1995)

EN 71-3:1994/A1:2000

14.9.2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(31.10.2000)

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

8.8.2002

EN 71-3:1994/AC:2002

15.3.2003

CEN

EN 71-4:2009
Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 4: Σετ πειρα
μάτων χημείας και συναφών δραστηριοτήτων

10.8.2010

EN 71-4:1990
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(10.8.2010)

CEN

EN 71-5:1993
Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 5: Χημικά παι
χνίδια (σετ) πλην σετ πειραμάτων χημείας

1.9.1993

EN 71-5:1993/A1:2006

31.5.2006

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(31.7.2006)

EN 71-5:1993/A2:2009

10.8.2010

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(10.8.2010)

CEN

EN 71-7:2002
Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 7: Δαχτυλομ
πογιές — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

15.3.2003

CEN

EN 71-8:2003+A4:2009
Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 8: Κούνιες,
τσουλήθρες και παρόμοιων δραστηριοτήτων
παιχνίδια για ιδιωτική χρήση σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους

10.8.2010

EN 71-8:2003
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(10.8.2010)

Σημείωση: «Στο πρότυπο EN 71-8:2003+A4:2009, οι απαιτήσεις όσον αφορά τον κίνδυνο τραυματισμού λόγω πρόσκρουσης σε μέρη της κούνιας έχουν
απαλειφεί. Δεδομένης της έλλειψης αυτών των απαιτήσεων και της κατάλληλης μεθόδου δοκιμής, τα κράτη μέλη θεωρούν ότι οι κούνιες πληρούν τις βασικές
απαιτήσεις ασφάλειας μόνον εάν, πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, διαθέτουν βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ που έχει εκδοθεί από εγκεκριμένο οργανισμό».

C 236/4

Ευρωπαϊκό
Οργανισμό
Τυποποίησης (1)

Cenelec

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

EN 62115:2005
Ηλεκτρικά παιχνίδια — Ασφάλεια
IEC
62115:2003
(Τροποποιημένο)
A1:2004

+

Πρώτη δημοσίευση ΕΕ

Έγγραφο αναφοράς

8.3.2006

EN 50088:1996
+ A1:1996
+ A2:1997
+ A3:2002
Σημείωση 2.1

1.9.2010

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του
τεκμηρίου συμμόρφωσης του
αντικατασταθέ-ντος προτύπου
Σημείωση 1

Ημερομηνία λήξης
(1.1.2008)

(1) EOT: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu).

Σημείωση 1:

Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία από
συρσης («dow»), η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφι
στάται η προσοχή των χρηστών των προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές
περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει.

Σημείωση 2.1: Το νέο (ή τροποποιημένο) πρότυπο έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής όπως το αντικατασταθέν πρό
τυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρ
φωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.
Σημείωση 2.2: Το νέο πρότυπο έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τα αντικατασταθέντα πρότυπα. Την
δεδομένη ημερομηνία, τα αντικατασταθέντα πρότυπα παύουν να παρέχουν τεκμήρια συμμόρφωσης
με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.
Σημείωση 2.3: Το νέο πρότυπο έχει στενότερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το αντικατασταθέν πρότυπο. Την
δεδομένη ημερομηνία, το (εν μέρει) αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρ
φωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας, για τα προϊόντα εκείνα τα οποία υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου. Το τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της
οδηγίας για προϊόντα, τα οποία εξακολουθούν να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του (εν μέρει)
αντικατα-σταθέντος προτύπου, αλλά τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου
προτύπου, παραμένει αμετάβλητη.
Σημείωση 3:

Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγού
μενες τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται «τροποποίηση». Το αντικατασταθέν
πρότυπο (στήλη 3) συνεπώς αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες
τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη νέα ονομαζόμενη «τροποποίηση». Τη δεδομένη
ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές
απαιτήσεις της οδηγίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:

— Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα πρέπει να απευθύνεται είτε στους ευρωπαϊκούς
οργανισμούς τυποποίησης είτε στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης των οποίων ο κατάλογος επισυνά
πτεται ως παράρτημα στην οδηγία 98/34/CE του Συμβουλίου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).
— Τα εναρμονισμένα πρότυπα εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης στα αγγλικά (η CEN
και η Cenelec τα δημοσιεύουν επίσης στα γαλλικά και στα γερμανικά). Ακολούθως, οι τίτλοι των εναρμονι
σμένων προτύπων μεταφράζονται σε όλες τις άλλες απαιτούμενες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα των
τίτλων οι οποίοι υποβάλλονται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα.
— Η δημοσίευση των στοιχείων αυτών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν σημαίνει ότι
τα πρότυπα είναι διαθέσιμα σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες.
— Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά τους προηγούμενους καταλόγους που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημε
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση του παρόντος καταλόγου.
— Περισσότερες πληροφορίες
standards/index_en.htm

(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.

σε:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-

