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EUROOPAN KOMISSIO
Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista
yhteisistä säännöistä 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 97/67/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto
(Direktiivin 20 artiklassa tarkoitettujen teknisten standardien otsikoiden ja viitetietojen julkaiseminen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 159/01)

ESO:n viitenumero (1)

Standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

(1)

(2)

CEN

EN 13619:2002
Postipalvelut. Postilähetysten käsittely. Osoitetietojen tunnistaminen ja siihen vaikuttavat tekijät koneellisessa
kirjelajittelussa

CEN

EN 13724:2013
Postipalvelut. Postilaatikoiden, -lokerikkojen ja -luukkujen jättöaukot. Vaatimukset ja testimenetelmät

CEN

EN 13850:2012
Postipalvelut. Palvelun laatu. Ensimmäisen luokan kirjelähetyksen kulkunopeuden mittaaminen

CEN

EN 14012:2008
Postipalvelut. Palvelun laatu. Asiakasvalitusten käsittelyn periaatteet

CEN

EN 14142-1:2011
Postipalvelut. Osoitetietokannat. Osa 1: Postiosoitteiden komponentit

CEN

EN 14508:2003+A1:2007
Postipalvelut. Palvelun laatu. 2. luokan yksittäisten postilähetysten kulkunopeuden mittaaminen

CEN

EN 14534:2003+A1:2007
Postipalvelut. Palvelun laatu. Joukkolähetysten kulkunopeuden mittaaminen

CEN

EN 14615:2005
Postipalvelut. Digitaalinen postimaksumerkintä. Sovellukset, turvallisuus ja muoto

(1)

ESO: Eurooppalainen standardointiorganisaatio:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, puh. +32 2 5500811; faksi + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, puh. +32 2 5196871; faksi + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, puh. +33 492 944200; faksi +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)
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HUOM:
— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardointielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1)
27 artiklan mukaisesti.
— Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös
ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille
vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen
otsikoiden oikeellisuudesta.
— Viittaukset oikaisuihin ”.../AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet
standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai
useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).
— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla
Euroopan unionin virallisilla kielillä.
— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Euroopan komissio
huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.
— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internet-osoitteesta
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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