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Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

C 44/23

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų
(2005/C 44/13)
(Tekstas svarbus EEE)

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)

Darniojo standarto nuorodiniai žymenys ir pavadinimas
(ir pamatinis dokumentas)

ESO (1)

Pakeisto standarto duomenys

CEN

EN 13427:2004
Pakuote. Pakuotems ir pakuociu atliekoms skirtu Europos standartu
taikymo reikalavimai

—

CEN

EN 13428:2004
Pakuote. Specialieji sudeties ir gamybos reikalavimai. Prevencija mažinant žaliavu sanaudas

EN 13428: 2000

CEN

EN 13429:2004
Pakuote. Pakartotinis naudojimas

—

CEN

EN 13430:2004
Pakuote. Naudotu pakuociu, numatomu perdirbti i medžiagas, reikalavimai

—

CEN

EN 13431:2004
Pakuote. Naudotu pakuociu, numatomu deginti regeneruojant energija,
reikalavimai, iskaitant mažiausios vidines šilumines vertes reikalavimus

—

CEN

EN 13432:2000
Pakuote. Naudotu pakuociu, numatomu kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai. Galutinio pakuociu sutvarkymo vertinimo kriterijai ir
bandymo schema

—

Pakeisto standarto atitikties
prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data
1 pastaba

Šio paskelbimo data

(1) ESO: Europos standartizacijos organizacijos:
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16, (http://www.etsi.org)
1 pastaba
Paprastai atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data — tai panaikinimo data (angl. dow), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų
naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais, ši data gali būti ir kita.

PASTABA:
— Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos įstaigos, kurių sąrašas pateikiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
98/34/EB (1) su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (2), priede.
— Žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Bendrijos kalbomis.
— Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija
užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.
— Daugiau informacijos apie darniuosius standartus rasite internete adresu:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

(1) OL L 204, 1998 7 21, p. 37.
(2) OL L 217, 1998 8 5, p. 18.

