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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα όργανα μετρήσεων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας)
(2012/C 218/08)

Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Τυποποίησης (1)

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

Έγγραφο αναφοράς

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

(1)

(2)

(3)

(4)

EN 12405-1:2005
Σημείωση 2.1

31.10.2011

CEN

EN 1359:1998
Μετρητές αερίου — Μετρητές αερίου με διάφραγμα
EN 1359:1998/A1:2006

CEN

EN 1434-1:2007
Μετρητές θερμότητας — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

CEN

EN 1434-2:2007
Μετρητές θερμότητας — Μέρος 2: Κατασκευαστικές απαιτήσεις
EN 1434-2:2007/AC:2007

CEN

EN 1434-4:2007
Μετρητές θερμότητας — Μέρος 4: Δοκιμές έγκρισης δείγματος
EN 1434-4:2007/AC:2007

CEN

EN 1434-5:2007
Μετρητές θερμότητας — Μέρος 5: Αρχικές δοκιμές επιβεβαί
ωσης

CEN

EN 12261:2002
Μετρητές αερίου — Μετρητές στροβίλου
EN 12261:2002/A1:2006
EN 12261:2002/AC:2003

CEN

EN 12405-1:2005+A2:2010
Μετρητές αερίου — Διατάξεις αναγωγής — Μέρος 1: Αναγωγή
όγκου

CEN

EN 12480:2002
Μετρητές αερίου — Ογκομετρικοί μετρητές περιστροφικής κίνη
σης
EN 12480:2002/A1:2006

CEN

EN 14154-1:2005+A2:2011
Μετρητές νερού — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

EN 14154-1:2005+A1:2007
Σημείωση 2.1

31.10.2011

CEN

EN 14154-2:2005+A2:2011
Μετρητές νερού — Μέρος 2:Εγκατάσταση και συνθήκες χρήσης

EN 14154-2:2005+A1:2007
Σημείωση 2.1

31.10.2011

CEN

EN 14154-3:2005+A2:2011
Μετρητές νερού — Μέρος 3:Μέθοδοι δοκιμής και εξοπλισμός

EN 14154-3:2005+A1:2007
Σημείωση 2.1

31.10.2011

CEN

EN 14236:2007
Οικιακοί μετρητές αερίου με υπερήχους

Cenelec

EN 50470-1:2006
Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενο ρεύμα) —
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και συνθήκες δοκιμών —
Εξοπλισμός μέτρησης (δείκτες κλάσης A,B και C)
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Cenelec

EN 50470-2:2006
Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενο ρεύμα) —
Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις — Ηλεκτρομηχανικοί μετρητές για
ενεργό ενέργεια (δείκτες κλάσης A και B )

Cenelec

EN 50470-3:2006
Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενο ρεύμα) —
Μέρος 3: Ειδικές απαιτήσεις — Στατικοί μετρητές για ενεργό
ενέργεια (δείκτες κλάσης A,Β και Γ )

Cenelec

EN 62058-11:2010
Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (ac) — Επιθεώρηση αποδο
χής — Μέρος 11: Γενικές μέθοδοι επιθεώρησης αποδοχής
IEC 62058-11:2008 (Τροποποιημένο)

Cenelec

EN 62058-21:2010
Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (ac) — Επιθεώρηση αποδο
χής — Μέρος 21: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρομηχανικούς
μετρητές για ενεργό ενέργεια (κλάσεις 0,5, 1 και 2 και δείκτες
κλάσης Α και Β)
IEC 62058-21:2008 (Τροποποιημένο)

Cenelec

EN 62058-31:2010
Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (ac) — Επιθεώρηση αποδο
χής — Μέρος 31: Ειδικές απαιτήσεις για στατικούς μετρητές
για ενεργό ενέργεια (κλάσεις 0,2 S, 0,5 S, 1 και 2 και δείκτες
κλάσης Α, Β και C)
IEC 62058-31:2008 (Τροποποιημένο)

Cenelec

EN 62059-32-1:2012
Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού — Εξασφάλιση λειτουργίας
— Μέρος 32-1: Αντοχή — Δοκιμή σταθερότητας μετρολογικών
χαρακτηριστικών σε ανύψωση θερμοκρασίας
IEC 62059-32-1:2011

24.7.2012

(3)

(4)

(1) EOT: Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης — CEN:
— 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 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.
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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 όπως τροποποιήθηκε από 98/48/CE.
— 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
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