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Anm.: 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN 60312–1:2013
Dammsugare för hushållsbruk – Del 1: Funktionsprovning av dammsugare för torr städning
IEC 60312–1:2010 (Andrad) + A1:2011 (Andrad)

20.8.2014

1

Cenelec

Standarden måste kompletteras så att det tydligt framgår vilka rättsliga krav som den avser att omfatta.
Klausulerna 5.9, 6.15, 6Z1.2.3, 6Z1.2.4, 6.Z1.2.5 och 6.Z2.3 är inte en del av detta citat. I klausul 7.2.2.5, läs ”fint testdamm A2” i stället
för ”testdamm”. I klausul 7.3.2, läs ”insats av aluminium” i stället för ”insats av furu eller jämförligt trämaterial”.

Cenelec

EN 60312–1:2017
Detta är det första
Dammsugare för hushållsbruk – Del 1: Funk- offentliggörandet
tionsprovning av dammsugare för torr städning
IEC 60312–1:2010 (Andrad) + A1:2011 (Andrad)

EN 60312–1:2013
Anmärkning 2.1

1.9.2017

Punkterna 5.9, 6.15, 6.Z1.2.3, 6.Z1.2.4, 6.Z1.2.5, 6.Z2.3 och 6.Z3 ingår inte i denna hänvisning. I punkt 7.2.2.5 ska det vara ”fint
testdamm A2” i stället för ”testdamm”.

Cenelec

EN 60335–2-2:2010
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–2: Särskilda fordringar på dammsugare och vattensugare
IEC 60335–2-2:2009

20.8.2014

EN 60335–2-2:2010/A1:2013
IEC 60335–2-2:2009/A1:2012

20.8.2014

Anmärkning 3

20.12.2015

EN 60335–2-2:2010/A11:2012

20.8.2014

Anmärkning 3

1.2.2015

Standarden måste kompletteras så att det tydligt framgår vilka rättsliga krav som den avser att omfatta.

11.8.2017
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Cenelec
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(3)

EN 60335–2-69:2012
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–69: Särskilda fordringar på damm- och vattensugare inklusive
motordrivna borstar för kommersiellt bruk
IEC 60335–2-69:2012 (Andrad)

20.8.2014

C 267/5

(4)

(5)

Standarden måste kompletteras så att det tydligt framgår vilka rättsliga krav som den avser att omfatta.
Cenelec

EN 60704–2-1:2001
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av
luftburet buller – Del 2–1: Särskilda fordringar på
dammsugare
IEC 60704–2-1:2000

20.8.2014

Standarden måste kompletteras så att det tydligt framgår vilka rättsliga krav som den avser att omfatta.
Cenelec

(1)

EN 60704–2-1:2015
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av
luftburet buller – Del 2–1: Särskilda fordringar på
dammsugare
IEC 60704–2-1:2014

11.11.2016

EN 60704–2-1:2001
Anmärkning 2.1

26.6.2017

ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: +32 2 550 08 11. Fax: + 32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: + 32 2 519 68 71. Fax: + 32 2 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrike. Tfn: +33 492 94 42 00. Fax: +33 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den
europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om
att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1: Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid
angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de
väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2: Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum
upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven
eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3: Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum
upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga
kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas
av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis)
ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas
överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella
tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN
CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum
upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven
eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.
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ANMÄRKNING:
— Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de
nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i
Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (1).
— Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på
franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska
unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de
översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.
— Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel
och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en
standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.
— Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är
tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.
— Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.
Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.
— Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.
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