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Pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 94/62/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto
(2005/C 44/13)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)

ESO:n viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

CEN

EN 13427:2004
Pakkaukset. Pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevien eurooppalaisten
standardien käyttöön liittyvät vaatimukset

—

CEN

EN 13428:2004
Pakkaukset. Valmistukseen ja koostumukseen kohdistuvat vaatimukset.
Pakkausjätteiden synnyn ennaltaehkäiseminen

EN 13428:2000

CEN

EN 13429:2004
Pakkaukset. Uudelleenkäyttö

—

CEN

EN 13430:2004
Pakkaukset. Vaatimukset pakkauksille, jotka ovat hyödynnettävissä materiaalia kierrättämällä

—

CEN

EN 13431:2004
Pakkaukset. Vaatimukset pakkauksille, jotka ovat hyödynnettävissä energiakäytössä, mukaan lukien vähimmäislämpöarvon määrittely

—

CEN

EN 13432:2000
Pakkaukset — Vaatimukset pakkauksille, jotka ovat hyödynnettävissä
kompostoinnin ja biohajoamisen avulla — Testausmenettely ja arviointiperusteet pakkauksen hyväksynnälle

—

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva
vaatimusten mukaisuus olettamus lakkaa
Huomautus 1

Tämän tiedonannon julkaisupäivämäärä

(1) ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 550 08 11; faksi (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be).
— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 519 68 71; faksi (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org).
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, puhelin (33) 492 94 42 00; faksi (33) 493 65 47 16, (http://www.etsi.org).
Huomautus 1
Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointielin poistaa kyseisen standardin
käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huom.:
— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointilaitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (1), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (2), liitteenä.
— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla yhteisökielillä.
— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio
huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.
— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
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