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Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς Ευρωπαϊκών προτύπων βάσει της οδηγίας)
(2012/C 59/04)

EOT (1)

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

Έγγραφο αναφοράς

CEN

EN 581-1:2006
Έπιπλα εξωτερικού χώρου — Καθίσματα και τραπέζια για κατασκήνωση, οικιακή και
επαγγελματική χρήση — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας

—

CEN

EN 913:1996
Εξοπλισμός γυμναστικής — Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών

—

CEN

EN 916:2003
Εξοπλισμός γυμναστικής — Κιβώτια εφαλτηρίων — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας

—

CEN

EN 957-1:2005
Σταθερός εξοπλισμός εξάσκησης — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και
μέθοδοι δοκιμής

—

CEN

EN 957-2:2003
Σταθερός εξοπλισμός εξάσκησης — Μέρος 2: Εξοπλισμός ενδυνάμωσης, πρόσθετες
ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

—

CEN

EN 957-4:1996
Σταθερός εξοπλισμός εξάσκησης — Μέρος 4: Πάγκοι ενδυνάμωσης, πρόσθετες
ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και συμπληρωματικές μέθοδοι δοκιμής

—

CEN

EN 957-5:1996
Σταθερός εξοπλισμός εξάσκησης — Μέρος 5: Ποδοκίνητος εξοπλισμός εξάσκησης,
πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και συμπληρωματικές μέθοδοι δοκιμής

—

CEN

EN 957-6:2001
Σταθερός εξοπλισμός εξάσκησης — Μέρος 6: Κυλιόμενοι τάπητες, επιπρόσθετες
ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών

—

CEN

EN 957-7:1998
Σταθερός εξοπλισμός εξάσκησης — Μέρος 7: Κωπήλατες μηχανές, πρόσθετες ειδικές
απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής

—

CEN

EN 957-8:1998
Σταθερός εξοπλισμός εξάσκησης — Μέρος 8: Βηματιστήρες, αναρριχητήρες με
σκάλες και αναρριχητήρες — Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι
δοκιμής

—

CEN

EN 957-9:2003
Σταθερός εξοπλισμός εξάσκησης — Μέρος 9: Ελλειπτικά μηχανήματα, επιπρόσθετες
ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών

—

CEN

EN 957-10:2005
Σταθερός εξοπλισμός εξάσκησης — Μέρος 10: Ποδήλατα εξάσκησης με σταθερό
τροχό ή χωρίς ελεύθερο τροχό, πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι
δοκιμής

—

Ημερομηνία λήξης της ισχύος
του τεκμηρίου συμμόρφωσης
του αντικατασταθέντος
προτύπου
Σημείωση 1

28.2.2012

EOT (1)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

C 59/5

Έγγραφο αναφοράς

CEN

EN 1129-1:1995
Επιπλα — Ανακλινόμενα κρεβάτια- Απαιτήσεις ασφαλείας και έλεγχοι — Μέρος 1:
Απαιτήσεις ασφαλείας

—

CEN

EN 1129-2:1995
Έπιπλα — Ανακλινόμενα κρεβάτια — Απαιτήσεις ασφαλέιας και έλεγχοι — Μέρος
2: Μέθοδοι δοκιμής

—

CEN

EN 1130-1:1996
Έπιπλα — Προστατευτικά κιγκλιδώματα για οικιακή χρήση — Μέρος 1: Απαιτήσεις
ασφαλείας

—

CEN

EN 1130-2:1996
Έπιπλα — Προστατευτικά κιγκλιδώματα για οικιακή χρήση — Μέρος 2: Μέθοδοι
δοκιμής

—

CEN

EN 1273:2005
Νηπιακά είδη — Βοηθητικά για το βάδισμα βρεφών — Απαιτήσεις ασφάλειας και
μέθοδοι δοκιμών

—

CEN

EN 1400-1:2002
Βρεφικά είδη — Πιπίλες για μωρά και μικρά παιδιά — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
ασφάλειας και πληροφόρηση προϊόντος

—

CEN

EN 1400-2:2002
Βρεφικά είδη — Πιπίλες για μωρά και μικρά παιδιά — Μέρος 2: Μηχανικές
απαιτήσεις και δοκιμές

—

CEN

EN 1400-3:2002
Βρεφικά είδη — Πιπίλες για μωρά και μικρά παιδιά — Μέρος 3: Χημικές απαιτήσεις
και δοκιμές

—

CEN

EN 1466:2004
Βρεφικά είδη — Καλαθάκια και υπόβαθρα — Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθoδoι
δoκιμών

—

CEN

EN 1651:1999
Εξοπλισμός ορειβασίας — Ιμάντες — Απαιτήσεις ασφαλείας και δοκιμές αντοχής

—

CEN

EN 1860-1:2003
Συσκευές, στερεά καύσιμα και προσανάματα για υπαίθριο ψήσιμο — Μέρος 1:
Ψησταριές που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

—

CEN

EN ISO 9994:2006
Αναπτήρες — Προδιαγραφές ασφάλειας (ISO 9994:2005)

—

CEN

EN 12196:2003
Εξοπλισμός γυμναστικής — Ίπποι και εφαλτήρια — Λειτουργικές απαιτήσεις και
απαιτήσεις ασφάλειας, μέθοδοι δοκιμής

—

CEN

EN 12197:1997
Εξοπλισμός γυμναστικής — Οριζόντιες μπάρες — Απαιτήσεις ασφαλείας, μέθοδοι
δοκιμής

—

CEN

EN 12346:1998
Εξοπλισμός γυμναστικής — Μπάρες τοίχου, σκάλες σε πλέγμα και σκελετοί αναρ
ρίχησης — Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμή

—

Ημερομηνία λήξης της ισχύος
του τεκμηρίου συμμόρφωσης
του αντικατασταθέντος
προτύπου
Σημείωση 1
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Έγγραφο αναφοράς

CEN

EN 12432:1998
Εξοπλισμός γυμναστικής — Δοκοί — Λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφα
λείας, μέθοδοι δοκιμής

—

CEN

EN 12491:2001
Εξοπλισμός αλεξιπτωτισμού πλαγιάς — Αλεξίπτωτα επείγουσας ανάγκης — Απαι
τήσεις ασφάλιεας και μέθοδοι δοκιμών

—

CEN

EN 12586:1999
Αντικείμενα παιδικής φροντίδας και χρήσης — Λαβή πιπίλας — Απαιτήσεις ασφα
λείας και μέθοδοι δοκιμής

—

EN 12586:1999/AC:2002

—

CEN

EN 12655:1998
Εξοπλισμός γυμναστικής — Δακτύλιοι — Λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις
ασφαλείας, μέθοδοι δοκιμής

—

CEN

EN ISO 12863:2010
Πρότυπη μέθοδος δοκιμής για την αξιολόγηση του δυναμικού πρόκλησης ανάφλε
ξης από τσιγάρα

—

CEN

EN 13138-2:2002
Βοηθήματα άντωσης για μαθήματα κολύμβησης — Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας
και μέθοδοι δοκιμής για βοηθήματα άντωσης

—

CEN

EN 13209-1:2004
Νηπιακά είδη — Καροτσάκια για βρέφη — Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι
δοκιμών — Μέρος 1: Καροτσάκια με ενίσχυση πλάτης

—

CEN

EN 13319:2000
Εξαρτήματα καταδύσεων — Βυθόμετρα και διατάξεις συνδυασμένης μέτρησης
βάθους και χρόνου — Απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας, μέθοδοι δοκιμής

—

CEN

EN 13899:2003
Εξοπλισμός αθλημάτων τροχοπεδιλοδρόμησης — Τροχοπέδιλα — Απαιτήσεις ασφά
λειας και μέθοδοι δοκιμών

—

CEN

EN 14059:2002
Διακοσμητικές λάμπες λαδιού — Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών

—

CEN

EN 14344:2004
Νηπιακά είδη — Παιδικά καθίσματα για ποδήλατα — Απαιτήσεις ασφάλειας και
μέθοδοι δοκιμής

—

CEN

EN 14350-1:2004
Νηπιακά είδη — Εξοπλισμός διατροφής με υγρά — Μέρος 1: Γενικές και μηχανικές
απαιτήσεις και δοκιμές

—

CEN

EN 14682:2007
Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων — Κορδόνια και κορδόνια περίσφιξης στα παιδικά
ενδύματα — Προδιαγραφές

EN 14682:2004

CEN

EN 14764:2005
Ποδήλατα τρέκιγκ και πόλης — Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

—

CEN

EN 14766:2005
Ποδήλατα βουνού — Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

—

Ημερομηνία λήξης της ισχύος
του τεκμηρίου συμμόρφωσης
του αντικατασταθέντος
προτύπου
Σημείωση 1

30.6.2008

28.2.2012
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Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

EOT (1)

C 59/7

Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της ισχύος
του τεκμηρίου συμμόρφωσης
του αντικατασταθέντος
προτύπου
Σημείωση 1

CEN

EN 14781:2005
Αγωνιστικά ποδήλατα — Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

—

CEN

EN 14872:2006
Ποδήλατα — Παρελκόμενα — Καλαθάκι αποσκευών

—

CEN

EN 16156:2010
Τσιγάρα — Αξιολόγηση του δυναμικού πρόκλησης ανάφλεξης — Απαιτήσεις ασφα
λείας

—

Cenelec

EN 60065:2002/A12:2011
Ακουστικές, οπτικές και παρόμοιες ηλεκτρονικές συσκευές — Απαιτήσεις ασφάλειας

Σημείωση 2

24.1.2013

Cenelec

EN 60950-1:2006/A12:2011
Εξοπλισμός πληροφορικής — Ασφάλεια — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Σημείωση 2

24.1.2013

(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 απόσυρ
σης («dow»), η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφιστάται η
προσοχή των χρηστών των προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις,
αυτό μπορεί να αλλάξει.
Σημείωση 2: Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες 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.
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/EK (1) όπως τροποποιήθηκε από 98/48/EK (2).
— 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.

