EL

C 214/54

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20.7.2011

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του
κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας)
(2011/C 214/02)

Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Τυποποίησης (1)

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

CEN

EN ISO 3381:2011
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Ακουστική - Εσωτε
ρική μέτρηση του θορύβου από σύνθεση οχημά
των σε κυκλοφορία (ISO 3381:2005)

CEN

EN 12080:2007+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Κιβώτιο εδράνων Τριβείς κυλίσεως

CEN

EN 12081:2007+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Κιβώτιο εδράνων Λιπαντικά

CEN

EN 12082:2007+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Κιβώτιο εδράνων Δοκιμές επίδοσης

CEN

EN 12663-1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Απαιτήσεις κατα
σκευής του σασσί των σιδηροδρομικών οχημάτων
- Μέρος 1: Κινητήριες μηχανές και τροχαίον υλι
κόν επιβατών (και εναλλκτική μέθοδος για βαγόνια
εμπορευμάτων)

CEN

EN 12663-2:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Απαιτήσεις κατα
σκευής του σασσί των σιδηροδρομικών οχημάτων
- Μέρος 2: Βαγόνια για εμπορεύματα

CEN

EN 13103:2009+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Ζεύγη τροχών και
τροχοφορείς - Μη κινητήριοι άξονες - Σχεδιαστική
μέθοδος

CEN

EN 13104:2009+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Ζεύγη τροχών και
τροχοφορεέις - Κινητήριοι άξονες - Σχεδιαστική
μέθοδος

CEN

EN 13230-1:2009
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Ολισθητή
ρες και υποστηρίγματα από τσιμέντο - Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις

CEN

EN 13230-2:2009
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Ολισθητή
ρες και υποστηρίγματα από τσιμέντο - Μέρος 2:
Προεντεταμένοι ολόσωμοι ολισθητήρες

Έγγραφο αναφοράς

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

20.7.2011

Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Τυποποίησης (1)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

CEN

EN 13230-3:2009
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Ολισθητή
ρες και υποστηρίγματα από τσιμέντο - Μέρος 3:
Ολισθητήρες δύο στοιχείων από οπλισμένο σκυρό
δεμα

CEN

EN 13230-4:2009
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Ολισθητή
ρες και υποστηρίγματα από τσιμέντο - Μέρος 4:
Προεντεταμένα υποστηρίγματα για διακόπτες και
διασταυρώσεις

CEN

EN 13260:2009+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Ζεύγη τροχών και
τροχοφορείς - Ζεύγη τροχών - Απαιτήσεις προϊ
όντος

CEN

EN 13261:2009+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Ζεύγη τροχών και
τροχοφορείς - Άξονες - Απαιτήσεις προϊόντος

CEN

EN 13262:2004+A2:2011
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Ζεύγη τροχών και
τροχοφορείς - Τροχοί - Απαιτήσεις προϊόντος

CEN

EN 13674-1:2011
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Σιδηροτρο
χιά - Μέρος 1: Σιδηροτροχιές Vignole σιδηροδρό
μου μάζας 46 kg/m και πάνω

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Σιδηροτρο
χιά - Μέρος 2: Διακόπτες και σιδηροτροχιές δια
σταύρωσης για σύζευξη σε σιδηροτροχιές vignole
σιδηροδρόμου μάζας 46 kg/m και πάνω

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Σιδηροτρο
χιά - Μέρος 3: Σιδηροτροχιές ελέγχου

CEN

EN 13715:2006+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Τροχοί και βαγόνια
– Τροχοί – Προφίλ ζαντών

CEN

EN 13749:2011
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Μέθοδοι καθορισμού
των απαιτήσεων αντοχής των πλαισίων τροχοφο
ρέων

CEN

EN 13803-1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Σιδηροδρομική
γραμμή - Παράμετροι σχεδιασμού χάραξης σιδη
ροδρομικών γραμμών - Μετρητές τροχών
1 435 mm και μεγαλύτερων διαστημάτων Μέρος 1: Επίπεδη γραμμή

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Παράμετροι
σχεδιασμού ευθυγράμμισης της τροχιάς - Ενδείκτες
τροχιάς 1 435 mm και ευρύτερου ανοίγματος Μέρος 2: Σύστημα βελόνων και διακλαδώσεις
και παραβλητές θέσεις σχεδιασμού ευθυγράμμισης
με απότομες αλλαγές της καμπύλης

Έγγραφο αναφοράς

C 214/55

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

C 214/56

Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Τυποποίησης (1)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Σιδηροτροχιές - Ποι
ότητα της γεωμετρίας των σιδηροτροχιών - Μέρος
5: Επίπεδα ποιότητας γεωμετρίας

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Ζεύγη τροχών και
τροχοφορείς - Μονοκόμματοι τροχοί - Διαδικασία
τεχνικής έγκρισης - Μέρος 1: Σφυρηλατημένοι και
ελασμένοι τροχοί

CEN

EN 14033-1:2011
Σιδηροδρομικές εφαρμογές-Σιδηροτροχιές - Μηχα
νές κατασκευών και συντήρησης προσδεμένες επί
των τροχιών - Μέρος 1: Τεχνικές απαιτήσεις για
την κίνηση

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Αεροδυναμική Μέρος 4: Απαιτήσεις και διαδικασίες δοκιμής για
αεροδυναμική σε ανοιχτή τροχιά

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Αεροδυναμική Μέρος 5: Απαιτήσεις και διαδικασίες δοκιμής για
αεροδυναμική σε σήραγγες

CEN

EN 14067-6:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Αεροδυναμική Μέρος 6: Απαιτήσεις και διαδικασίες δοκιμής για
την εκτίμηση του ανέμου

CEN

EN 14531-6:2009
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Μέθοδοι υπολογι
σμού του μήκους πέδησης, της διαδρομής επιβρά
δυνσης και της πέδησης ακινητοποίησης - Μέρος
6: Υπολογισμοί βήμα προς βήμα επί συνόλου τρέ
νων ή μεμονωμένων οχημάτων

CEN

EN 14587-2:2009
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Μετωπική
ηλεκτροσυγκόλληση σιδηροτροχιών - Μέρος 2:
Νέες κατηγορίες τροχιών R 220, R 260, R 260
Mn και R 350 HT για επιτόπια συγκόλληση με
κινητές μηχανές εκτός των σταθερών εγκαταστά
σεων

CEN

EN 14601:2005+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ευθείες και υηό
γωνία τερματικές στρόφιγγες για αγωγό πέδης
και αγωγό κύριου αεροφυλακίου

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Κλιματισμός καμπι
νών οδήγησης - Μέρος 1: Παράμετροι άνεσης

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Κλιματισμός καμπι
νών οδήγησης - Μέρος 2: Δοκιμές τύπου

Έγγραφο αναφοράς

EN 13979-1:2003+A1:2009
Σημείωση 2.1

20.7.2011

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

30.9.2011

20.7.2011

Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Τυποποίησης (1)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Λιποκιβώτιο λίπαν
σης με γράσσο - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής της
ικανότητας για λίπανση

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Λιπαντικά για λιπο
κιβώτια - Μέρος 2: Μέθοδος για την δοκιμή της
μηχανικής ευστάθειας ώστε να καλύπτει ταχύτητες
οχήματος μέχρι 200 km/h

CEN

EN 15020:2006+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Σύζευξη διάσωσης Απαιτήσεις επίδοσης, ειδική εσωτερική γεωμετρία
και μέθοδοι δοκιμής

CEN

EN 15227:2008+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Απαιτήσεις αντοχής
σε σύγκρουση για σιδηροδρομικά οχήματα

CEN

EN 15273-2:2009
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Μετρητές - Μέρος 2:
Μετρητές τροχαίου υλικού

CEN

EN 15273-3:2009
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Μετρητές - Μέρος 3:
Μετρητές κατασκευών

CEN

EN 15302:2008+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Μέθοδος προσδιορι
σμού ισοδύναμης κωνικότητας

CEN

EN 15313:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Απαιτήσεις λειτουρ
γίας τροχών σε κυκλοφορία - Συντήρηση τροχών
οχήματος κατά την διάρκεια κυκλοφορίας και
εκτός κυκλοφορίας

CEN

EN 15355:2008+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές-Πέδηση-Βαλφίδες δια
νομής και διατάξεις διανομής-απομόνωσης

CEN

EN 15427:2008+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές-Διαχείριση τριβής τρο
χού / σιδηροτροχιάς-Λίπανση των φλαντζών

CEN

EN 15437-1:2009
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Παρακολούθηση της
κατάστασης λιποκιβωτίων - Απαιτήσεις διεπαφής
και σχεδιασμού - Μέρος 1: Εξοπλισμός από την
πλευρά της τροχιάς και λιποκιβώτιο τροχαίου υλι
κού

CEN

EN 15461:2008+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Εκπομπές θορύβου Χαρακτηρισμός των δυναμικών ιδιοτήτων τμημά
των τροχιάς με μετρήσεις θορύβου κατά τη διέ
λευση

Έγγραφο αναφοράς

C 214/57

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

C 214/58

Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Τυποποίησης (1)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

20.7.2011

Έγγραφο αναφοράς

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

CEN

EN 15551:2009+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Σιδηροδρομικό υλικό
- Προσκρουστήρες

CEN

EN 15566:2009+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Σιδηροδρομικό τρο
χαίο υλικό - Όργανα έλξης και κοχλίας ζεύξης

CEN

EN 15594:2009
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Αποκατάσταση σιδη
ροτροχιών με συγκόλληση δι' ηλεκτρικού τόξου

CEN

EN 15610:2009
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Εκπομπή θορύβου Μέτρηση τραχύτητας σιδηροτροχιάς σχετικά με
την παραγωγή θορύβου λόγω κύλισης

CEN

EN 15611:2008+A1:2010
Σιδηροδρομικές
εφαρμογές-Πέδηση-Βαλβίδες
καθυστέρησης

EN 15611:2008
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(30.4.2011)

CEN

EN 15612:2008+A1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές-Πέδηση-Βαλβίδα επι
τάχυνσης του αδειάσματος

EN 15612:2008
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(30.4.2011)

CEN

EN 15624:2008+A1:2010
Σιδηροδρομικές
εφαρμογές-Πέδηση-Διατάξεις
μεταπήδησης χωρίς φορτίο

EN 15624:2008
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(30.4.2011)

CEN

EN 15625:2008+A1:2010
Σιδηροδρομικές
εφαρμογές-Πέδηση-Αυτόματες
διατάξεις αίσθησης μεταβλητού φορτίου

EN 15625:2008
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(30.4.2011)

CEN

EN 15663:2009
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Ορισμός μαζών ανα
φοράς οχήματος

EN 15663:2009/AC:2010

CEN

EN 15686:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Δοκιμές αποδοχής
των χαρακτηριστικών κίνησης σιδηροδρομικών
οχημάτων με σύστημα αντιστάθμισης ελαττωμάτων
κλίσεων τροχιάς ή/και οχημάτων που λειτουργούν
με υψηλότερη κλίση τροχιάς απ' ότι ορίζεται στο
ΕΝ 14363:2005, Παράρτημα Ζ

CEN

EN 15687:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Δοκιμές για την απο
δοχή χαρακτηριστικών κίνησης οχημάτων με εμπο
ρεύματα με στατικά φορτία άξονος μεγαλύτερα
από 225ΚΝ και μέχρι 250 ΚΝ

20.7.2011

Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Τυποποίησης (1)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

CEN

EN 15723:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Διατάξεις κλεισίμα
τος και ασφάλειας για προστασία φορτίων έναντι
περιβαλλοντικώβν επιδράσεων - Απαιτήσεις για
διάρκεια, λειτουργία, ενδειξη, συντήρηση, ανακύ
κλωση

CEN

EN 15734-1:2010
Railway applications - Braking systems of high
speed trains - Part 1: Requirements and defini
tions

CEN

EN 15734-2:2010
Railway applications - Braking systems of high
speed trains - Part 2: Test methods

CEN

EN 15746-1:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Σιδηροτροχιά Μηχανές σιδηροδρόμων και συναφής εξοπλισμός
- Μέρος 1: Τεχνικές απαιτήσεις κίνησης και λει
τουργίας

CEN

EN 15746-2:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Σιδηροτροχιά Μηχανές σιδηροδρόμων και συναφής εξοπλισμός
- Μέρος 2: Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας

CEN

EN 15806:2010
Railway applications - Braking - Static brake
testing

CEN

EN 15807:2011
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Ημισύνδεσμοι αέρα

CEN

EN 15827:2011
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Απαιτήσεις για τρο
χοφορείς και μηχανισμούς διεύθυνσης

CEN

EN 15892:2011
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Εκπομπή θορύβου Μέτρηση θορύβου στη θέση του οδηγού

Cenelec

EN 50122-1:2011
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Μόνιμες εγκαταστά
σεις - Ηλεκτρική ασφάλεια, γείωση και κύκλωμα
επιστροφής - Μέρος 1: Μέτρα προστασίας έναντι
ηλεκτροπληξίας

Cenelec

EN 50122-2:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Μόνιμες εγκαταστά
σεις - Ηλεκτρική ασφάλεια, γείωση και κύκλωμα
επιστροφής - Μέρος 2: Μέτρα προστασίας έναντι
των επιδράσεων ρευμάτων σκέδασης που προκα
λούνται από τα συστήματα έλξης συνεχούς ρεύμα
τος

Έγγραφο αναφοράς

C 214/59

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

C 214/60

Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Τυποποίησης (1)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

Cenelec

EN 50122-3:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Μόνιμες εγκαταστά
σεις - Ηλεκτρική ασφάλεια, γείωση και κύκλωμα
επιστροφής - Μέρος 3: Αμοιβαία αλληλεπίδραση
συστημάτων έλξης εναλλασσόμενου και συνεχούς
ρεύματος

Cenelec

EN 50124-1:2001
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Συντονισμός της
μόνωσης – Μέρος 1: Βασικές απαιτήσεις - Απο
στάσεις στον αέρα και αποστάσεις ερπυσμού για
όλο τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(1.10.2006)

EN 50124-1:2001/A2:2005

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(1.5.2008)

EN 50124-1:2001/AC:2007

EN 50124-2:2001
Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συντονισμός της
μόνωσης – Μέρος 2: Υπερτάσεις και σχετική προ
στασία

EN 50124-2:2001/AC:2010

Cenelec

EN 50125-1:1999
Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Περιβαλλοντικές
συνθήκες για εξοπλισμό – Μέρος 1: Εξοπλισμός
φερόμενος επί τροχαίου υλικού

EN 50125-1:1999/AC:2010

Cenelec

EN 50125-2:2002
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Περιβαλλοντικές
συνθήκες για εξοπλισμό - Μέρος 2: Σταθερές ηλε
κτρικές εγκαταστάσεις

EN 50125-2:2002/AC:2010

Cenelec

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

EN 50124-1:2001/A1:2003

EN 50124-1:2001/AC:2010

Cenelec

Έγγραφο αναφοράς

20.7.2011

EN 50125-3:2003
Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Περιβαλλοντικές
συνθήκες για εξοπλισμό – Μέρος 3: Εξοπλισμός
για σηματοδοσία και τηλεπικοινωνίες

EN 50125-3:2003/AC:2010

20.7.2011

Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Τυποποίησης (1)

Cenelec

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

Έγγραφο αναφοράς
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Ημερομηνία λήξης της ισχύος του τεκμη
ρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέ-ντος
προτύπου
Σημείωση 1

EN 50126-1:1999
Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Προδιαγραφή και
επίδειξη Αξιοπιστίας, Διαθεσιμότητας, Συντηρησι
μότητας και Ασφάλειας (RAMS) – Μέρος 1: Βασι
κές απαιτήσεις και γένια διεργασία
EN 50126-1:1999/AC:2010
EN 50126-1:1999/AC:2006

Cenelec

EN 50129:2003
Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συστήματα επικοινω
νίας σηματοδότησης και επεξεργασίας – Ηλεκτρο
νικά συστήματα ασφαλείας για τη σηματοδότηση
EN 50129:2003/AC:2010

Cenelec

EN 50151:2003
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Σταθερές εγκαταστά
σεις - Ηλεκτρική έλξη - Ειδικές απαιτήσεις για
σύνθετους μονωτήρες
EN 50151:2003/AC:2010

Cenelec

EN 50155:2007
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Ηλεκτρονικός εξοπλι
σμός που χρησιμοποιείται σε τροχαίο υλικό
EN 50155:2007/AC:2010

Cenelec

EN 50159:2010
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Συστήματα επικοινω
νίας, σηματοδότησης και επεξεργασίας - Επικοινω
νία σχετική με την ασφάλεια σε συστήματα μετά
δοσης

Cenelec

EN 50159-1:2001
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Συστήματα επικοινω
νίας, σηματοδότησης και επεξεργασίας – Μέρος 1:
Ασφαλής επικοινωνία σε κλειστά συστήματα μετά
δοσης
EN 50159-1:2001/AC:2010

Cenelec

EN 50159-2:2001
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Συστήματα επικοινω
νίας, σηματοδότησης και επεξεργασίας – Μέρος 2:
Ασφαλής επικοινωνία σε ανοιχτά συστήματα μετά
δοσης
EN 50159-2:2001/AC:2010

EN 50159-1:2001
+ EN 50159-2:2001
Σημείωση 2.1

1.9.2013

EL
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Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Τυποποίησης (1)

Cenelec

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

Έγγραφο αναφοράς

20.7.2011

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

EN 50163:2004
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τάσεις παροχής των
συστημάτων έλξης

EN 50163:2004/A1:2007

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(1.3.2010)

EN 50163:2004/AC:2010

Cenelec

EN 50238:2003
Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συμβατότητα μεταξύ
τροχαίου υλικού και συστημάτων ανίχνευσης του
τρένου

EN 50238:2003/AC:2010

Cenelec

EN 50388:2005
Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροφοδότηση ισχύος
και τροχαίο υλικό - Τεχνικά κριτήρια για το
συντονισμό μεταξύ τροφοδότησης ισχύος (υπο
σταθμού) και τροχαίου υλικού για την επίτευξη
διαλειτουργικότητας

EN 50388:2005/AC:2010
(1) EOT: Ευρωπαϊκό Οργανισμό 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.

20.7.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

— 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 του Συμβουλίου 98/34/CE (1) όπως τροποποιήθηκε από 98/48/CE (2).
— 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 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 σε
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
(2) ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18.

C 214/63

