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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουνίου 2001

σχετικά µε τη δηµοσίευση των στοιχείων αναφοράς των προτύπων ΕΝ 13428:2000, ΕΝ 13429:2000, ΕΝ
13430:2000, ΕΝ 13431:2000 και ΕΝ 13432:2000 στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων στο πλαίσιο της εφαρµογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα

συσκευασίας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1681]

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/524/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα
απορρίµµατα συσκευασίας (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4
δεύτερο εδάφιο,

τη γνώµη της επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάµει του άρθρου 5
της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας
διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και
κανονισµών (2), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Στο άρθρο 4 της οδηγίας 94/62/ΕΚ προβλέπεται ότι η
Επιτροπή συµβάλλει στην προώθηση της πρόληψης της
δηµιουργίας απορριµµάτων συσκευασιών, ενθαρρύνοντας
την ανάπτυξη κατάλληλων ευρωπαϊκών προτύπων.

(2) Στο άρθρο 10 της οδηγίας 94/62/ΕΚ αναφέρεται ότι η
Επιτροπή προωθεί, όπου χρειάζεται, την κατάρτιση ευρω-
παϊκών προτύπων τα οποία αφορούν τις βασικές απαιτήσεις
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας αυτής.

(3) Όταν µια συσκευασία κατασκευάζεται για ένα συγκεκριµένο
προϊόν σύµφωνα µε ένα εναρµονισµένο πρότυπο του οποίου
τα στοιχεία αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η συσκευασία
αυτή θεωρείται ότι πληροί τις βασικές απαιτήσεις της οδη-
γίας 94/62/ΕΚ, τις οποίες καλύπτει το εν λόγω εναρµονι-
σµένο πρότυπο.

(4) Στο άρθρο 9 της οδηγίας 94/62/ΕΚ προβλέπεται ότι η
Επιτροπή µεριµνά για τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµε-
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων των στοιχείων αναφοράς
των εναρµονισµένων προτύπων που ανταποκρίνονται στις
καθοριζόµενες από την οδηγία βασικές απαιτήσεις.

(5) Τα κράτη µέλη οφείλουν να δηµοσιεύουν τα στοιχεία ανα-
φοράς των εθνικών προτύπων που ενσωµατώνουν τα εναρ-
µονισµένα πρότυπα των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

(6) Το 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ενέ-
κρινε πέντε πρότυπα (ΕΝ 13428:2000, ΕΝ 13429:2000,
ΕΝ 13430:2000, ΕΝ 13431:2000 και ΕΝ 13432:2000)
κατόπιν εντολής που της ανέθεσε η Επιτροπή στο πλαίσιο
της οδηγίας 94/62/ΕΚ, αφού συµβουλεύθηκε την επιτροπή
της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Τα πρότυπα αυτά υποβλήθηκαν
στην Επιτροπή ως εναρµονισµένα πρότυπα.

(7) Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 9 παράγραφος 4 της οδηγίας
94/62/ΕΚ, το Βέλγιο προέβαλε το 2000 επίσηµες αντιρ-
ρήσεις όσον αφορά τα εναρµονισµένα πρότυπα ΕΝ
13428:2000, ΕΝ 13429:2000, ΕΝ 13430:2000, ΕΝ
13431:2000 και ΕΝ 13432:2000, διευκρινίζοντας ότι
θεωρεί ότι τα πρότυπα αυτά δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στις βασικές απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας.

(8) Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 9 παράγραφος 4 της οδηγίας
94/62/ΕΚ, η ∆ανία προέβαλε το 2000 επίσηµες αντιρρήσεις
όσον αφορά τα εναρµονισµένα πρότυπα ΕΝ 13428:2000,
ΕΝ 13429:2000, ΕΝ 13430:2000 και ΕΝ 13431:2000,
διευκρινίζοντας ότι θεωρεί ότι τα πρότυπα αυτά δεν ανταπο-
κρίνονται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις της εν λόγω οδη-
γίας.

(1) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10.
(2) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
(3) ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18.
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(9) Η Επιτροπή, αφού συµβουλεύθηκε την επιτροπή που
δηµιουργήθηκε δυνάµει της οδηγίας 98/34/ΕΚ και αφού
εξέτασε το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 13428:2000, δεν
είναι σε θέση να αποφανθεί ότι το πρότυπο αυτό δεν αντα-
ποκρίνεται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας
94/62/ΕΚ, µε εξαίρεση τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ
σηµείο 1 τρίτη περίπτωση. Κατά συνέπεια, το ανωτέρω εναρ-
µονισµένο πρότυπο πρέπει να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε την προειδο-
ποίηση ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις που προβλέπονται
στην προαναφερόµενη περίπτωση.

(10) Η Επιτροπή, αφού συµβουλεύθηκε την επιτροπή που
δηµιουργήθηκε δυνάµει της οδηγίας 98/34/ΕΚ και αφού
εξέτασε το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 13429:2000, δια-
πίστωσε ότι το πρότυπο αυτό δεν ανταποκρίνεται πλήρως
στις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως καθο-
ρίζονται στο παράρτηµα ΙΙ σηµείο 2 της οδηγίας. Συγκεκρι-
µένα, το πρότυπο αυτό δεν καλύπτει την απαίτηση της
εντολής για έναν ελάχιστο αριθµό διακινήσεων ή επαναλαµ-
βανόµενων χρήσεων υπό κανονικά προβλέψιµες συνθήκες
χρήσης, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης µεθόδου
δοκιµής που να επιτρέπει την επαλήθευση του ελάχιστου
αυτού αριθµού διακινήσεων ή επαναλαµβανόµενων χρήσεων.
Ως εκ τούτου, το ανωτέρω εναρµονισµένο πρότυπο δεν
πρέπει να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων.

(11) Η Επιτροπή, αφού συµβουλεύθηκε την επιτροπή που
δηµιουργήθηκε δυνάµει της οδηγίας 98/34/ΕΚ και αφού
εξέτασε το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 13430:2000, δια-
πίστωσε ότι το πρότυπο αυτό δεν ανταποκρίνεται πλήρως
στις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως καθο-
ρίζονται στο παράρτηµα ΙΙ σηµείο 3 στοιχείο α) της οδη-
γίας. Συγκεκριµένα, το πρότυπο αυτό δεν καλύπτει τις βασι-
κές απαιτήσεις σύµφωνα µε τις οποίες οι συσκευασίες που
θεωρούνται ανακυκλώσιµες πρέπει να κατασκευάζοντα κατά
τρόπο που να επιτρέπουν την ανακύκλωση ορισµένου ποσο-
στού κατά βάρος των υλικών που χρησιµοποιούνται, ανά-
λογα µε τον τύπο του υλικού που αποτελεί τη συσκευασία.
Πέραν τούτου, δεν καλύπτει ούτε την απαίτηση της εντολής
βάσει της οποίας επιτρέπεται να λαµβάνεται αντικειµενικά
υπόψη η χρησιµοποίηση ουσιών ή υλικών δυνάµενων να
δηµιουργήσουν προβλήµατα για τη συλλογή και τη διαλογή
που προηγούνται της ανακύκλωσης καθώς και για την ίδια
τη διαδικασία της ανακύκλωσης και για τα ανακυκλωµένα
προϊόντα. Κατά συνέπεια, το ανωτέρω εναρµονισµένο πρό-
τυπο δεν πρέπει να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(12) Η Επιτροπή, αφού συµβουλεύθηκε την επιτροπή που
δηµιουργήθηκε δυνάµει της οδηγίας 98/34/ΕΚ και αφού
εξέτασε το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 13431:2000, δια-
πίστωσε ότι το πρότύπο αυτό δεν ανταποκρίνεται πλήρως
στις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας όπως καθορίζονται στο
παράρτηµα ΙΙ σηµείο 3 στοιχείο β) της οδηγίας 94/62/ΕΚ,
για µια ελάχιστη κατώτατη θερµογόνο τιµή που να επιτρέπει
βελτιστοποίηση της ανάκτησης ενέργειας. Πέραν τούτου, το
πρότυπο αυτό δεν καλύπτει την απαίτηση της εντολής βάσει
της οποίας επιτρέπεται να λαµβάνεται αντικειµενικά υπόψη
η χρησιµοποίηση ουσιών ή υλικών δυνάµενων να

δηµιουργήσουν προβλήµατα για την συλλογή και τη δια-
λογή που προηγούνται της ανάκτησης ενέργειας, καθώς και
για την ίδια διαδικασία της ανάκτησης ενέργειας. Κατά συνέ-
πεια, το ανωτέρω εναρµονισµένο πρότυπο δεν πρέπει να
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

(13) Η Επιτροπή, αφού συµβουλεύθηκε την επιτροπή που
δηµιουργήθηκε δυνάµει της οδηγίας 98/34/ΕΚ και αφού
εξέτασε το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 13432:2000, δεν
είναι σε θέση να αποφανθεί ότι το πρότυπο αυτό δεν αντα-
ποκρίνεται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας που
καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ σηµείο 3 στοιχεία γ) και δ).
Ω εκ τούτου, το ανωτέρω εναρµονισµένο πρότυπο πρέπει να
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

(14) Η Επιτροπή καλεί την CEN να συνεχίσει πάραυτα τις εργα-
σίες της για τη βελτίωση των προτύπων που, είτε εν µέρει
είτε στο σύνολό τους, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις
βασικές απαιτήσεις της οδηγίας,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα στοιχεία αναφοράς του εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ
13428:2000 δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων όπως εµφαίνεται στο παράρτηµα και µε την
ακόλουθη προειδοποίηση:

«Εφιστάται η προσοχή όσων χρησιµοποιούν το εναρµονισµένο
πρότυπο ΕΝ 13428:2000 στο ότι το πρότυπο αυτό δεν καλύ-
πτει τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ που καθορί-
ζονται στο παράρτηµα ΙΙ σηµείο 1 τρίτη περίπτωση της οδηγίας
αυτής.»

Όταν τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα στοιχεία αναφοράς του εθνι-
κού προτύπου που ενσωµατώνει το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ
13428:2000, συνοδεύουν τη δηµοσίευση αυτή µε την προειδο-
ποίηση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 2

Τα στοιχεία αναφοράς των εναρµονισµένων προτύπων ΕΝ
13429:2000, ΕΝ 13430:2000 και ΕΝ 13431:2000 δεν δηµο-
σιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 3

Τα στοιχεία αναφοράς του εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ
13432:2000 δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων όπως εµφαίνεται στο παράρτηµα.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2001.

Για την Επιτροπή

Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΕΟΤ (1) Αριθµός αναφοράς Τίτλος του εναρµονισµένου προτύπου Έτος κύρωσης

ΕΟΤ (1) Αριθµός αναφοράς Τίτλος του εναρµονισµένου προτύπου Έτος κύρωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ηµοσίευση των στοιχείων αναφοράς των εναρµονισµένων προτύπων κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις
συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας

CEN EN 13428 Συσκευασία — Ειδικές απαιτήσεις στην κατασκευή και
στη σύνθεση — Πρόληψη µε µείωση στην πηγή

2000

Προειδοποίηση: Εφιστάται η προσοχή όσων χρησιµοποιούν το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 13428:2000 στο ότι το πρότυπο
αυτό δεν καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ σηµείο 1
τρίτη περίπτωση της οδηγίας αυτής.

CEN EN 13432 Απαιτήσεις για συσκευασία ανακτώµενη µέσω πολτο-
ποίησης και βιοαποικοδόµησης — Σχήµα δοκιµής και
κριτήρια αξιολόγησης για την τελική αποδοχή της
συσκευασίας

2000

(1) ΕΟΤ (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Τυποποίησης):

— CEN Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxeles, τηλ. (32-2) 550 08 11, φαξ (32-2) 550 08 19.

— CENELEC Rue de Stassart 35, B-1050 Bruxeles, τηλ. (32-2) 519 68 71, φαξ (32-2) 519 69 19.

— ETSI F-06561 Valbonne Cedex, τηλ. (33-4) 92 94 42 00, φαξ (33-4) 93 65 47 16.

Προειδοποίηση:

— Πληροφορίες σχετικά µε τα διαθέσιµα πρότυπα που µπορούν να ληφθούν είτε από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς
τυποποίησης, είτε από τους εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης, κατάλογος των οποίων παρατίθεται στο παράρτηµα της
οδηγίας 98/34/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ.

— Η δηµοσίευση των στοιχείων αναφοράς στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν σηµαίνει ότι τα πρότυπα
διατίθενται σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την επικαιροποίηση του παρόντος κανονισµού.


