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(EMPs kohaldatav tekst)

(Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

ESO (1)

CEN

Viide ühtlustatud standardile ja standardi pealkiri (ja viitedokument)

EN 13619:2002

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse
Märkus 1

—

Postiteenused - Postisaadetiste töötlemine - Kirjade töötlemise optilised
parameetrid

CEN

EN 13724:2002

—

Postiteenused - Erakasutuses olevate postkastide avad ja avade katteplaadid - Nõuded ja katsemeetodid

CEN

EN 13850:2002

—

Postiteenused - Teenuste kvaliteet - Tähitud posti ja kiirposti ühe artikli
punktist punkti kättetoimetamisteenuse osutamiseks kuluva aja
mõõtmine

CEN

EN 14012:2003

—

Postiteenused - Teenuste kvaliteet - Kaebuste läbivaatamise ja käsitlemise
kord

CEN

EN 14137:2003

—

Postiteenused - Teenuste kvaliteet - Tähitud posti ja muude postiteenuste
kadude mõõtmine jälitussüsteemi abil

CEN

EN 14142-1:2003

—

Postiteenused - Aadresside andmebaas - Osa 1: Postiaadresside komponendid

CEN

EN 14508:2003

—

Postiteenused - teenuse kvaliteet - postipakkide punktist-punkti teeninduse toimetamisaegade mõõtmine

CEN

EN 14534:2003

—

Postiteenused - teenuse kvaliteet - liht- ja teise astme postisaadetiste
punktist-punkti teeninduse toimetamisaegade mõõtmine
(1) Euroopa standardiorganisatsioonid:
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tel.(32-2) 550 08 11; faks (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel.(32-2) 519 68 71; faks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.(33) 492 94 42 00; faks (33) 493 65 47 16, (http://www.etsi.org)

Märkus 1: Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse
kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.
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Märkus 3: Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard (veerg 3) koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA
ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud
kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste
nõuetega.
MÄRKUS:
— Standardite kättesaamisega seotud teavet võib saada Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide
standardiorganisatsioonidest, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/34/EÜ (1)
(muudetud direktiiviga 98/48/EÜ) (2) lisas.
— Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas
— Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite kohta võib leida Internetilehelt
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

(1) EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.
(2) EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18.
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