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Komisjoni teatis komisjoni 22. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 643/2009 (millega rakendatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate
külmutusseadmete ökodisaini nõuetega) ja komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud
määruse (EL) nr 1060/2010 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistusega)
rakendamise raames
(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/C 22/03)

ESO

(1 )

Viide ühtlustatud standardile ja standardi pealkiri
(ja viitedokument)

Viide asendatavale standar
dile

Kuupäev, mil asendatava
standardi järgimisest
tulenev vastavuseeldus
kaotab kehtivuse
Märkus 1

Esmakordne avalda
mine EÜT/ELT

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Cenelec

EN 62552:2013
Kodu-külmutusseadmed. Omadused ja katsetusmeetodid
IEC 62552:2007 (Muudetud)

Esmakordne avalda
mine

Kõrvalekallete ja kontrollimenetluste sätted (E lisa) ei kuulu selle osunduse juurde.
(1) ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel +32 25196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel +33 492944200; faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse
kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste stan
dardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1: Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil.
Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või
teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.
Märkus 2.2: Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei
loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste
õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.
Märkus 2.3: Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo
(osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse
jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõue
tele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele
nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisa
lasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse
Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad
muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN
CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud
uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et
toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 4:

Kooseksisteerimisperioodi lõpu kuupäev on sama, mis harmoneeritud standardiga vastuolus
oleva rahvusliku tehnilise kirjelduse kehtetuks tunnistamise kuupäev, pärast mida on toote
nõuetele vastavuse tõendamise aluseks harmoneeritud Euroopa tehniline kirjeldus (harmonee
ritud standard või Euroopa tehniline tunnustus), mis on kättesaadav Euroopa Komisjoni ja
NANDO
infosüsteemi
lehel
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.
cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y. Kui harmoneeritud standard asendatakse uue versiooniga, võib
mõlemat standardi versiooni kasutada CE-vastavusmärgise saamise alusena kuni kooseksistee
rimisperioodi lõpuni.
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MÄRKUS:

— Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standar
diorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (1)
artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.
— Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standar
dikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel
tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa
Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud
pealkirjade õigsuse eest.
— Viited parandustele „…/AC:AAAA” avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud
standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut
keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni
poolt vastu võetud.
— Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu
ametlikes keeltes.
— Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle
loetelu ajakohastamise.
— Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist
aadressil
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.
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