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IV
(Pranešimai)

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

EUROPOS KOMISIJA
Komisijos pranešimas, parengtas įgyvendinant 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir
paslaugų kokybės gerinimo
(Techninių standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas, kaip apibrėžta direktyvos 20 straipsnyje)
(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 159/01)

ESO (1)

Standarto nuoroda ir pavadinimas
(ir pamatinis dokumentas)

(1)

(2)

CEN

EN 13619:2002
Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Optinės laiškų apdorojimo charakteristikos

CEN

EN 13724:2013
Pašto paslaugos. Angos laiškams privačiose pašto dėžutėse ir duryse. Reikalavimai ir bandymo metodai

CEN

EN 13850:2012
Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Pavienių pirmenybinių siuntų suminės siuntimo trukmės nustatymas

CEN

EN 14012:2008
Pašto paslaugos. Paslaugos kokybė. Skundų tvarkybos principai

CEN

EN 14142-1:2011
Pašto paslaugos. Adresų duomenų bazės. 1 dalis. Pašto adresų sandai

CEN

EN 14508:2003+A1:2007
Pašto paslaugos. Paslaugos kokybė. Pavienės nepirmenybinės siuntos pristatymo termino nustatymas

CEN

EN 14534:2003+A1:2007
Pašto paslaugos. Paslaugos kokybė. Didelės siuntos pristatymo termino nustatymas

CEN

EN 14615:2005
Pašto paslaugos. Skaitmeniniai pašto ženklai. Taikymas, patikimumas ir projektavimas

(1)

ESO: Europos standartizacijos organizacijos:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)
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PASTABA.
— Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės
standartizacijos organizacijos, kurių sąrašas paskelbtas Oficialiajame leidinyje pagal Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 (1)
27 strapsnį.
— Standartus priima Europos standartizacijos organizacijos anglų kalba (CEN ir CENELEC juos taip pat skelbia prancūzų ir
vokiečių kalbomis). Po to nacionalinės standarizacijos organizacijos standartų pavadinimus verčia į visas kitas reikiamas
oficialias Europos Sąjungos kalbas. Europos Komisija neatsako už pavadinimų, pateiktų skelbti Oficialiajame leidinyje,
teisingumą.
— Nuorodos į klaidų ištaisymus „.../AC: YYYY“ skelbiamos tik informacijos tikslais. Klaidų ištaisyme iš standarto teksto
pašalinamos spausdinimo, kalbos ar panašios klaidos ir klaidų ištaisymas gali būti aktualus tik vienai ar kelioms Europos
standartizacijos organizacijos priimto standarto kalbinėms versijoms.
— Nuorodinių žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Europos
Sąjungos oficialiomis kalbomis.
— Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Europos Komisija užtikrina,
kad šis sąrašas bus atnaujinamas.
— Daugiau informacijos apie darniuosius standartus ir kitus Europos standartus rasite internete adresu:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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