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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

24.1.2014.

Komisijas paziņojums saistībā ar Komisijas 2009. gada 22. jūlija Regulas (EK) Nr. 643/2009
īstenošanu, ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām
īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK, un Komisijas 2010. gada
28. septembra Deleģētās regulas īstenošanu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu
(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/C 22/03)

ESO (1)

Saskaņotā standarta numurs un nosaukums
(un atsauces dokuments)

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbil
stības prezumpcijas beigu
datums
1. piezīme

Pirmā publikācija OV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Cenelec

EN 62552:2013
Aukstumiekārtas mājsaimniecībām. Raksturlielumi un testē
šanas metodes
IEC 62552:2007 (Ar grozijumiem)

Šī ir pirmā publikā
cija

Punkti par pielaidēm un kontroles procedūrām (E pielikums) nav daļa no šā citāta.
(1) ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:
— 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)

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of with
drawal), ko noteikusi Eiropas standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro,
ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme: Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam.
Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo
Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.
2.2. piezīme: Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā
datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības
tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.
2.3. piezīme: Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā
datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību attiecīgo Savienības
tiesību aktu pamatprasībām un citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpoju
miem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību
aktu pamatprasībām vai citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz
ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek
nemainīga.
3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja
tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un
tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais
standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamat
prasībām vai citām prasībām.

4. piezīme:

Līdzāspastāvēšanas perioda beigu datums ir tāds pats kā konfliktējošo nacionālo tehnisko
specifikāciju atcelšanas termiņš, pēc kura atbilstības prezumpcijai jābūt balstītai uz saskaņotām
Eiropas specifikācijām (saskaņotiem standartiem vai Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem),
kas pieejama Eiropas Komisijas NANDO informācijas sistēmas vietnē http://ec.europa.eu/
enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y Ja saskaņoto standartu
aizstāj ar jaunu redakciju, lai piestiprinātu CE zīmi, var atsaukties uz abām redakcijas, līdz
beidzas līdzāspastāvēšanas periods.
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PIEZĪME:

— Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai
no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (1) 27. pantam.
— Eiropas standartizācijas organizācijas standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus
publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam valsts standartizācijas iestādes standartu nosaukumus
tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību
par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.
— Atsauces uz labojumiem “…/AC:YYYY” publicē tikai informācijai. Ar labojumu standarta tekstā novērš
drukas, valodas vai līdzīgas kļūdas, un tas var attiekties uz Eiropas standartizācijas organizācijas pieņemtā
standarta vienu vai vairākām valodu versijām (angļu, franču un/vai vācu valodu).
— Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās
Eiropas Savienības oficiālajās valodās.
— Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Eiropas Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.
— Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem un citiem Eiropas standartiem ir pieejama:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.
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