5.2.2005

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

C 30/3

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρµογής της οδηγίας 97/67/EΚ
(2005/C 30/03)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

∆ηµοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρµονισµένων προτύπων βάσει της οδηγίας

Ευρωπαϊκός
Οργανισµός
Τυποποίησης (1)

CEN

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου

EN 13619:2002

Έγγραφο αναφοράς

Ηµεροµηνία λήξης της ισχύος
του τεκµηρίου συµµόρφωσης του
αντικατασταθέντος προτύπου
Σηµείωση 1

—

Ταχυδροµικές υπηρεσίες — Επεξεργασία ταχυδροµικών αντικειµένων —
Οπτικά χαρακτηριστικά επιστολών προς διεκπεραίωση

CEN

EN 13724:2002

—

Ταχυδροµικές υπηρεσίες — Ανοίγµατα ιδιωτικών γραµµατοκιβωτίων και
γραµµατοθυρίδων — Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

CEN

EN 13850:2002

—

Ταχυδροµικές υπηρεσίες — Ποιότητα υπηρεσιών — Μέτρηση του χρόνου
που µεσολαβεί µεταξύ παραλαβής και παράδοσης της αλληλογραφίας προτεραιότητας και πρώτης κλάσης

CEN

EN 14012:2003

—

Ταχυδροµικές υπηρεσίες — Ποιότητα υπηρεσιών — Καταµέτρηση παραπόνων και διαδικασίες επανόρθωσης

CEN

EN 14137:2003

—

Ταχυδροµιές υπηρεσίες — Ποιότητα υπηρεσιών — Μέτρηση απωλειών
συστηµένης αλληλογραφίας καθώς και άλλου τύπου ταχυδροµικής υπηρεσίας
µε χρήση ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας

CEN

EN 14142-1:2003

—

Ταχυσροµικές υπηρεσίες — Βάσεις δεδοµένων για διεθύνσεις — Στοιχεία
ταχυδροµικών διευθύνσεων

CEN

EN 14508:2003

—

Ταχυδροµικές υπηρεσίες — Ποιότητα υπηρεσιών — Μέτρηση του χρόνου
που µεσολαβεί µεταξύ παραλαβής και παράδοσης της απλής και πρώτης
κλάσης αλληλογραφίας.

CEN

EN 14534:2003

—

Ταχυδροµικές υπηρεσίες — Ποιότητα υπηρεσίας — Μέτρση του χρόνου που
µεσολαβεί µεταξύ παραλαβής και παράδοσης οµαδικής αλληλογραφίας
(1) EOT: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Τυποποίησης
— CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles, τηλ.: (32-2) 550 08 11, φαξ: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
— CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, τηλ.: (32-2) 519 68 71, φαξ: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, τηλ.: (33) 492 94 42 00, φαξ: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

Σηµείωση 1: Γενικά, η ηµεροµηνία λήξεως της ισχύος του τεκµηρίου συµµόρφωσης είναι η ηµεροµηνία απόσυρσης
(dow), η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Τυποποίησης, αλλά εφιστάται η προσοχή των χρηστών
των προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισµένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αλλάξει.
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Σηµείωση 3: Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούµενες
τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονοµάζονται «τροποποίηση». Το αντικατασταθέν πρότυπο (στήλη 4)
συνεπώς αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούµενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά
χωρίς τη νέα ονοµαζόµενη «τροποποίηση». Τη δεδοµένη ηµεροµηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει
τεκµήρια συµµόρφωσης µε τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
— Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα πρότυπα πρέπει να απευθύνεται είτε στους ευρωπαϊκούς
οργανισµούς τυποποίησης είτε στους εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης των οποίων ο κατάλογος επισυνάπτεται ως παράρτηµα στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (1) όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/EΚ (2).
— Η δηµοσίευση των στοιχείων αυτών Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σηµαίνει ότι τα πρότυπα
είναι διαθέσιµα σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες.
— Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
(2) ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18.
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