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Voorwoord
Dit document (EN 13427:2004) is opgesteld door technische commissie CEN/TC 261 "Packaging", waarvan
het secretariaat door AFNOR wordt gevoerd.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in januari 2005 de status van nationale norm worden gegeven, door
publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten uiterlijk in
januari 2005 worden ingetrokken.
Dit document vervangt EN 13427:2000.

Vo

Dit document is opgesteld onder een door de Europese Commissie en de Europese Vrijhandelsorganisatie
aan de CEN verleend mandaat en steunt essentiële eisen van de richtlijn(en) van de EU.
Voor de samenhang met richtlijnen van de EU, zie de informatieve bijlage ZA, die integraal deel uitmaakt van
dit document.
Deze norm geeft de procedure voor het toepassen van een reeks normen en rapporten die zijn opgesteld
onder het mandaat M 200 rev. 3 en het tweede normalisatiemandaat M 317 dat aan de CEN is verleend
door de Europese Commissie en de Europese Vrijhandelsorganisatie ter ondersteuning van de Richtlijn van
het Europees parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval [94/62/EG].
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Inleiding

or

Volgens het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC zijn de normalisatie-instituten van de volgende
landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk,
Zweden en Zwitserland.
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Verpakking moet voldoen aan een groot aantal functionele en wettelijke eisen. Deze norm behandelt het
voldoen aan eisen van de Richtlijn Verpakking en verpakkingsafval (94/62/EG). In deze richtlijn staat in het
voorwoord: “Overwegende dat het, teneinde het milieu-effect van verpakkingen en verpakkingsafval zo
gering mogelijk te maken en handelsbelemmeringen en concurrentieverstoringen te voorkomen, tevens
noodzakelijk is de essentiële eisen te bepalen voor de samenstelling en aard van verpakkingen die geschikt
zijn voor hergebruik en terugwinning, met inbegrip van recycling”.
OPMERKING
De Richtlijn 94/62/EG is gewijzigd door de Richtlijn 2004/12/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 11 februari 2004.
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De in artikel 9 en bijlage II van de richtlijn gedefinieerde essentiële eisen, samen met de in artikel 11
gegeven specifieke beperkingen voor zware metalen, zijn gericht op het milieu-effect van verpakkingen na
gebruik. Deze norm en de andere vijf gemandateerde normen en één gemandateerd CEN-rapport (met
twee delen) die zijn ontwikkeld als ondersteuning bij het vermoeden van overeenstemming met de essentiële
eisen, zijn daarom opgesteld om aan dit specifieke aspect te voldoen.
Het voldoen aan de essentiële eisen door gebruik van Europese normen, verlangt van de leverancier, in
samenwerking met alle andere partijen in de verpakkingsketen, dat hij deze norm in aanmerking neemt,
samen met de normen die in de vorige alinea zijn genoemd. Hoewel de essentiële eisen van de richtlijn zijn
gericht op de effecten van verpakking na gebruik, is het nodig dat de afzonderlijke, maar onderling
samenhangende rapporten en normen in aanmerking worden genomen voordat de verpakking en verpakte
producten op de markt worden gebracht. Er behoort rekening te worden gehouden met de mogelijke
verandering in het vrijkomen in het milieu als gevolg van het inbrengen van de gebruikte verpakking en het
verpakkingsafval in het terugwinproces.
Eén CEN-rapport handelt over de aanwezigheid en de concentratie van gevaarlijke stoffen en preparaten
inclusief de vier gespecificeerde zware metalen, en vijf gemandateerde normen handelen over concepten als
reductie aan de bron, hergebruik en terugwinning. Met hun toepassing kan het effect van verpakking
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