
Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρµογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συ-

σκευασίας

(2005/C 44/13)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

∆ηµοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρµονισµένων προτύπων βάσει της οδηγίας

Ευρωπαϊκό
Οργανισµό
Τυποποίη-
σης (1)

Στοιχείο αναφοράς
και τίτλος του προτύπου

Έγγραφο αναφοράς

Ηµεροµηνία λήξης της ισχύος
του τεκµηρίου συµµόρφωσης του
αντικατασταθέντος προτύπου

Σηµείωση 1

CEN EN 13427:2004
Συσκευασία — Απαιτήσεις για τη χρήση των Ευρωπαϊκών Προτύπων στον
τοµέα συσκευασίας και αποβλήτων συσκευασίας

—

CEN EN 13428:2004
Συσκευασία — Ειδικές απαιτήσεις κατά την κατασκευή και τη σύνθεση —
Πρόληψη µε µείωση στην πηγή

EN 13428: 2000 Η ηµεροµηνία αυτής της
δηµοσίευσης

CEN EN 13429:2004
Συσκευασία — Επαναχρησιµοποίηση

—

CEN EN 13430:2004
Συσκευασία — Απαιτήσεις για ανακτήσιµη συσκευασία µε ανακύκλωση
υλικού

—

CEN EN 13431:2004
Συσκευασία — Απαιτήσεις για ανακτήσιµη συσκευασία µε τη µορφή
ανάκτησης ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της προδιαγραφής της ελάχιστης
κατώτερης θερµογόνου δύναµης

—

CEN EN 13432:2000
Απαιτήσεις για συσκευασία ανακτώµενη µέσω πολτοποίησης και βιοαποικο-
δόµησης — Σχήµα δοκιµής και κριτήρια αξιολόγησης για την τελική απο-
δοχή της συσκευασίας

—

(1) EOT: Ευρωπαϊκό Οργανισµό Τυποποίησης
— CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
— CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 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)

Σηµείωση 1

Γενικά, η ηµεροµηνία λήξεως της ισχύος του τεκµηρίου συµµόρφωσης είναι η ηµεροµηνία απόσυρσης («dow»), η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Τυποποίησης, αλλά
εφιστάται η προσοχή των χρηστών των προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισµένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αλλάξει.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:

— Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα πρότυπα πρέπει να απευθύνεται είτε στους Ευρωπαϊκούς
Οργανισµούς Τυποποίησης είτε στους εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης των οποίων ο κατάλογος επισυνά-
πτεται ως παράρτηµα στην οδηγία του Συµβουλίου 98/34/ΕΚ (1) όπως τροποποιήθηκε από 98/48/ΕΚ (2).

— Η δηµοσίευση των στοιχείων αυτών Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σηµαίνει ότι τα πρότυπα
είναι διαθέσιµα σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες.

— Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά τους προηγούµενους καταλόγους που δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ενηµέρωση του παρόντος καταλόγου.

— Περισσότερες πληροφορίες σε:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
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(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998.
(2) ΕΕ L 217 της 5.8.1998.


