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OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER,
KONTORER OG AGENTURER

EUROPA-KOMMISSIONEN
Meddelelse fra Kommissionen som led i gennemførelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/
2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav
til miljøvenligt design af elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med
hensyn til strømforbrug i standbytilstand og slukket tilstand
(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)
(EØS-relevant tekst)

(2016/C 460/01)

ESO (1)

Standardens reference og titel
(Referencedokument)

Første
offentliggørelse EFT/
EUT

(1)

(2)

(3)

Cenelec

EN 50242:2016
Dette er den første
Elektriske opvaskemaskiner til husholdnings- offentliggørelse
brug — Metoder til måling af ydeevne
IEC 60436:2004 (ændret)
IEC 60436:2004/A1:2009 (ændret) + A1:2009
(ændret)
IEC 60436:2004/A2:2012 (ændret)

Cenelec

EN 50564:2011
Elektriske husholdningsapparater — Måling af
standbyeffekt
IEC 62301:2011 (ændret)

Reference for erstattet
standard

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

(4)

(5)

Anm. 3

29.9.2017

20.12.2012

(*): Denne standard skal færdiggøres for tydeligt at angive, hvilke retlige krav den skal dække.

Cenelec

EN 60350-1:2013
Dette er den første
Elektriske husholdningsapparater til madlav- offentliggørelse
ning — Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og
grillapparater — Metoder til måling af ydeevne
IEC 60350-1:2011 (ændret)

EN 60350-1:2013/A11:2014

Dette er den første
offentliggørelse
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(1)

Den Europæiske Unions Tidende

(2)

Cenelec

(4)

(5)

Anm. 3

29.9.2017

EN 60350-2:2013
Dette er den første
Elektriske husholdningsapparater til madlav- offentliggørelse
ning — Del 2: Bordkogeplader — Metoder til
måling af ydeevne
IEC 60350-2:2011 (ændret)
EN 60350-2:2013/A11:2014

(1)

(3)

9.12.2016

Dette er den første
offentliggørelse

ESO: Europæisk standardiseringsorganisation:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato, der fastsættes af den europæiske standardiseringsorganisation, 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 erstattede standard. Fra og med den
anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse
med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.2: Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med den anførte dato
medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige
eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.3: Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter eller
tjenesteydelser, 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 væsentlige
eller andre krav i EU-lovgivningen. Formodningen om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EUlovgivningen gælder fortsat for produkter eller tjenesteydelser, der falder inden for den (delvis) erstattede
standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.

Anm.3:

I tilfælde af tillæg til standarder er referencestandarden EN CCCCC:YYYY, inkl. eventuelle tidligere tillæg, og det
nye anførte tillæg. Den erstattede standard (kolonne 3) består derfor 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 væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

BEMÆRK:

— Oplysninger om, hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganisationer
eller hos de nationale standardiseringsorganer, som der offentliggøres en fortegnelse over i Den Europæiske Unions
Tidende, jf. artikel 27 i forordning (EU) nr. 1025/2012 (1).

— Standarder vedtages af de europæiske standardiseringsorganisationer på engelsk (CEN og CENELEC offentliggør også
standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på standarderne til alle
de øvrige officielle EU-sprog. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på
offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

(1)

EFT C 338 af 27.9.2014, s. 31.
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— Henvisninger til berigtelselse »…/AC: YYYY« offentliggøres udelukkende til orientering. En berigtigelse fjerner trykfejl,
sproglige fejl og lignende fejl fra standardens tekst og kan vedrøre en eller flere sprogudgaver (engelsk, fransk og/eller
tysk) af en standard som vedtaget af en europæisk standardiseringsorganisation.
— Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle officielle
EU-sprog.
— Denne fortegnelse erstatter alle tidligere fortegnelser offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. EuropaKommissionen sørger for at ajourføre listen.
— Yderligere information om harmoniserede standarder og andre europæiske standarder kan findes på internettet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

