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Meddelelse fra Kommissionen som led i implementeringen af Kommissionens forordning (EF) nr.
640/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår
krav til miljøvenligt design af elmotorer
(EØS-relevant tekst)

(Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)
(2012/C 394/06)

ESO

Standardens reference og titel (Referencedokument)

Første offentliggørelse
EFT/EUT

Reference for erstattet
standard

Formodning om overens
stemmelse ved efterlevelse
af den erstattede standard
ophører den (dato)
Anm. 1

(2)

(3)

(4)

(5)

EN 60034-2-1:2007
Roterende elektriske maskiner — Del 2-1: Målemetoder til
bestemmelse af tab og virkningsgrad (undtagen maskiner til
traktionskøretøjer)
IEC 60034-2-1:2007

Dette er den første
offentliggørelse

(1 )

(1)

Cenelec

Denne standard skal færdiggøres for tydeligt at angive, hvilke retlige krav den skal dække.
Cenelec

EN 60034-30:2009
Roterende elektriske maskiner — Del 30: Virkningsgrads
klasser for trefasede kortslutningsmotorer med enkelt
hastighed (IE-kode)
IEC 60034-30:2008

Dette er den første
offentliggørelse

Denne standard skal færdiggøres for tydeligt at angive, hvilke retlige krav den skal dække.
(1) ESO: Europæisk standar di se rings organ:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tlf. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tlf. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tlf. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den
tilbagetrækningsdato der fastsættes af det europæiske standardiserings organ, men brugerne af
disse standarder gøres opmærksom på at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1: Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den er stattede standard.
Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere
formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav.
Anm. 2.2: Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standar der. Fra og med
den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om
overensstemmelse med direktivets væsentlige krav.
Anm. 2.3: Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede stan dard. For
produkter der falder ind under den nye standards anvendelsesområde medfører efterlevelse af
den (delvis) erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om
overensstemmelse med direktivets væsentlige krav. Formodningen om overensstemmelse med
direktivets væsentlige krav gælder fortsat for produkter der falder inden for den (delvis) erstattede
standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.
Note 3:

I tilfælde af tillæg til standarder, er reference standarden EN CCCCC:YYYY, incl. eventuelle
tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg; består den erstattede standard af EN CCCCC:YYYY
og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den
erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse direktivets væsentlige
krav.
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BEMÆRK:

— Oplysninger om hvorvidt standarder er disponible kan fås enten hos de europæiske standardiserings
organer eller hos de nationale standardiseringsorganer, hvoraf en liste er vedlagt som bilag til EuropaParlamentet og Rådets direktiv 98/34/EF ændret ved direktiv 98/48/EF.
— Harmoniserede standarder vedtages af Den Europæiske Standardiseringsorganisation på engelsk (CEN og
Cenelec offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardise
ringsorganer titlerne på de harmoniserede standarder til alle de øvrige officielle sprog i Den Europæiske
Union. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på
offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.
— Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på
alle fællesskabssprog.
— Denne liste erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen
sørger for at ajourføre listen.
— Yderligere information kan findes på Europa-serveren:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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