
RÄTTELSER 

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 801/2013 av den 22 augusti 2013 om ändring av 
förordning (EG) nr 1275/2008 vad gäller krav på ekodesign för elektriska och elektroniska 
hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge och om ändring av 

förordning (EG) nr 642/2009 vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare 

(Europeiska unionens officiella tidning L 225 av den 23 augusti 2013) 

På sidan 7, artikel 1.7 d, ny punkt 9 b första stycket tredje strecksatsen i bilaga II till förordning (EG) nr 1275/2008, ska 
det 

i stället för:  ”Om produkten klassificeras som HiNA-produkt eller produkt med HiNa-funktion; om ingen information 
tillhandahålls anses detta vara fallet.” 

vara:  ”Om produkten klassificeras som HiNA-produkt eller produkt med HiNa-funktion; om ingen information 
tillhandahålls anses detta inte vara fallet.” 

På sidan 7, artikel 1.7 d, ny punkt 9 b andra stycket i bilaga II till förordning (EG) nr 1275/2008, ska det 

i stället för:  ”För varje typ av nätverksport: 

—  Den standardtid efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, växlar över 
produkten till ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge. 

—  Utlösaren som används för att reaktivera produkten. 

—  De (högsta) prestandaspecifikationerna. 

—  Produktens (högsta) energianvändning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket 
energistyrningsfunktionen eller en liknande funktion kommer att växla över produkten om endast 
denna port används för fjärrstyrd aktivering.” 

vara:  ”För varje typ av nätverksport: 

—  Den standardtid efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, växlar över 
produkten till ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge. 

—  Utlösaren som används för att reaktivera produkten. 

—  De (högsta) prestandaspecifikationerna. 

—  Produktens (högsta) energianvändning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket 
energistyrningsfunktionen eller en liknande funktion kommer att växla över produkten om endast 
denna port används för fjärrstyrd aktivering. 

—  Det kommunikationsprotokoll som används av produkten.” 

På sidan 8, artikel 1.8, tillägg i bilaga III till förordning (EG) nr 1275/2008 nionde stycket, ska det 

i stället för:  ”För varje typ av nätverksport ska följande förfarande upprepas. Enheten ska försättas i påläge. När 
enheten i påläge fungerar korrekt tillåts den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge och 
dess effektförbrukning mäts. Sedan tillhandahålls lämplig utlösare för produkten genom nätverksporten 
och det kontrolleras om tv-mottagaren reaktiveras. Om en fysisk nätverksport delas av minst två typer av 
(logiska) nätverksportar ska detta förfarande upprepas för varje typ av logisk nätverksport, med de andra 
logiska nätverksportarna logiskt bortkopplade.” 

vara:  ”För varje typ av nätverksport ska följande förfarande upprepas. Enheten ska försättas i påläge. När 
enheten i påläge fungerar korrekt tillåts den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge och 
dess effektförbrukning mäts. Sedan tillhandahålls lämplig utlösare för produkten genom nätverksporten 
och det kontrolleras om produkten reaktiveras. Om en fysisk nätverksport delas av minst två typer av 
(logiska) nätverksportar ska detta förfarande upprepas för varje typ av logisk nätverksport, med de andra 
logiska nätverksportarna logiskt bortkopplade.”  
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