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Sdělení komise v rámci provádění 97/67/EC
(2005/C 30/03)
(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

ESO (1)

CEN

Odkaz a název harmonizované normy

EN 13619:2002

Odkaz na nahrazovanou
normu

Datum ukončení presumpce
shody nahrazované normy
Poznámka 1

—

Poštovní služby – Zpracování zásilek – Optické vlastnosti pro zpracování psaní

CEN

EN 13724:2002

—

Poštovní služby – Vhozy domovních schránek a celních panelů – Požadavky a zkušební metody

CEN

EN 13850:2002

—

Poštovní služby – Kvalita služby – Měření přepravní doby služeb mezi
koncovými body pro kusové prioritní zásilky a zásilky první třídy

CEN

EN 14012:2003

—

Poštovní služby – Kvalita služby – Měření stížností a postupy náhradového řízení

CEN

EN 14137:2003

—

Poštovní služby – Kvalita služby – Měření ztráty doporučených zásilek
a jiných typů poštovní služby pomocí systému dohledu a sledování

CEN

EN 14142-1:2003

—

Poštovní služby – Databáze adres – Část 1: Složky poštovních adres

CEN

EN 14508:2003

—

Poštovní služby – Kvalita služby – Měření přepravní doby služeb mezi
koncovými body pro kusové neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy

CEN

EN 14534:2003

—

Poštovní služby – Kvalita služby – Měření přepravní doby služeb mezi
koncovými body pro hromadné zásilky
(1) ESO: Evropské organizace pro normalizaci:
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel, Belgie; tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel, Belgie; tel. (32-2) 519 08 68; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16, (http://www.etsi.org)

Pozn. 1: Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.
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Pozn. 3: Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí
změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN
CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data
přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.
POZNÁMKA:
— Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci
nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (1), ve znění směrnice 98/48/ES (2).
— Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve
všech jazycích Společenství.
— Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/.

(1) Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.
(2) Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.

5.2.2005

