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A helyettesített szabvány
megfelelőségére vonatkozó

vélelem megszűnésének
időpontja

1. megjegyzés

CEN EN 13427:2004
Csomagolás. A csomagolásra és a csomagolási hulladékokra vonatkozó
európai szabványok alkalmazásának követelményei

–

CEN EN 13428:2004
Csomagolás. Külön követelmények a gyártásra és összetételre. Megelőzés
anyagfelhasználás-csökkentéssel

EN 13428: 2000 Ennek a közzétételnek a
napja

CEN EN 13429:2004
Csomagolás. Újrahasználat

–

CEN EN 13430:2004
Csomagolás. Az alapanyagkénti hasznosítással visszanyerhető csoma-
golás követelményei

–

CEN EN 13431:2004
Csomagolás. Energetikailag hasznosítható csomagolások követelményei,
beleértve a legkisebb alsó fűtőérték meghatározását is

–

CEN EN 13432:2000
Csomagolás. Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható
csomagolás követelményei. Vizsgálati program és a csomagolás végleges
elfogadásának értékelési feltételei

–

(1) ESzSz: Európai Szabványügyi Szervezetek:
– CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brüsszel, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
– CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brüsszel, 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. megjegyzés

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával,
azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

MEGJEGYZÉS:

– A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az Európai Szabványügyi Szerveze-
teknél, vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája a 98/48/EK (1) irányelvvel
módosított 98/34/EK (2) európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletét képezi.

– A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabvá-
nyok az összes közösségi nyelven elérhetők.

– Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. A Bizottság
biztosítja ennek a listának a frissítését.

– Az összehangolt szabványokról további információk az interneten:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
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