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EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA
VIRASTOJEN TIEDOTTEET

EUROOPAN KOMISSIO
Komission tiedonanto, joka liittyy seuraavien säädösten täytäntöönpanoon: komission delegoitu
asetus (EU) N:o 65/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä
kotitalouksien uunien ja liesituulettimien energiamerkintöjen osalta ja komission asetus (EU) N:o 66/
2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten
osalta
(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja
viitenumerot)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 267/01)

ESO:n
viitenumero (1)

Standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen
julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin
noudattamisesta johtuva
vaatimusten-mukaisuusolettamus lakkaa
Huomautus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 30-2-1:2015
Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset
keittolaitteet. Osa 2-1: Energian käyttötehokkuus.
Yleistä

12.4.2017

CEN

EN 15181:2017
Kaasu-uunien energiankulutuksen mittausmenetelmä

Tämä on ensimmäinen julkaisu

Epävarmuutta ja tarkastusmenettelyjä koskeva lauseke 9 ei ole osa tätä viitettä.

Cenelec

EN 60350–1:2013
Kotitalouskäyttöön tarkoitetut ruoan kypsentämiseen ja kuumentamiseen käytettävät laitteet –
Osa 1: Sähköliedet, uunit, höyryuunit ja grillit –
Suorituskyvyn mittausmenetelmät
IEC 60350–1:2011 (Muutettu)

10.7.2015

EN 60350–1:2013/A11:2014

10.7.2015

Huomautus 3
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(2)

(3)

(4)

(5)

Cenelec

EN 60350–1:2016
Kotitalouskäyttöön tarkoitetut ruoan kypsentämiseen ja kuumentamiseen käytettävät laitteet –
Osa 1: Sähköliedet, uunit, höyryuunit ja grillit –
Suorituskyvyn mittausmenetelmät
IEC 60350–1:2016 (Muutettu)

12.4.2017

EN 60350–1:2013
+ A11:2014
Huomautus 2.1

4.11.2019

Cenelec

EN 60350–2:2013
Kotitalouskäyttöön tarkoitetut ruoan kypsentämiseen ja kuumentamiseen käytettävät laitteet –
Osa 2: Keittolevyt – Suorituskyvyn mittausmenetelmät
IEC 60350–2:2011 (Muutettu)

12.4.2017

EN 60350–2:2013/A11:2014

12.4.2017

EN 61591:1997
Kotitalouskäyttöön tarkoitetut liesituulettimet –
Suorituskyvyn mittausmenetelmä
IEC 61591:1997

10.7.2015

EN 61591:1997/A2:2011
IEC 61591:1997/A2:2010

10.7.2015

Huomautus 3

EN 61591:1997/A1:2006
IEC 61591:1997/A1:2005

10.7.2015

Huomautus 3

EN 61591:1997/A12:2015

14.10.2016

Huomautus 3

EN 61591:1997/A11:2014

14.10.2016

Huomautus 3

Cenelec

Huomautus 3

Tätä standardia on täydennettävä, jotta käy selvästi ilmi, mitkä oikeudelliset vaatimukset on tarkoitus kattaa.
(1)

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

Huomautus 1:

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä,
jona eurooppalainen standardointiorganisaatio poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia
voi olla toisin.

Huomautus 2.1: Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä,
että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.
Huomautus 2.2: Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että
unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.
Huomautus 2.3: Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että
unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain)
korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden tai palvelujen osalta,
jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus unionin asiaankuuluvan lainsäädännön
olennaisten tai muiden vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka
kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin
soveltamisalaan.
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Huomautus 3:
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Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat
muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset
aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei
enää anna olettamusta unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten
mukaisuudesta.

HUOM:
— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardointielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1)
27 artiklan mukaisesti.
— Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös
ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille
vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen
otsikoiden oikeellisuudesta.
— Viittaukset oikaisuihin ”…/AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet
standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai
useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).
— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla
Euroopan unionin virallisilla kielillä.
— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Euroopan komissio
huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.
— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internet-osoitteesta
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1)

EYVL C 338, 27.9.2014, s. 31.

