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(Информация)

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г., Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 9 юли 2008 г., Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от
25 ноември 2009 г.
(текст от значение за ЕИП)

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)
(2012/C 149/01)

ЕОС (1)

Заглавие и номер на хармонизирания стандарт
(и референтен документ)

Дата на публикуванев ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на
презумпцията за съответствие
на заменения стандарт
Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2005
Системи за управление на качеството. Основни принципи
и речник (ISO 9000:2005)

16.6.2009 г.

CEN

EN ISO 9001:2008
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO
9001:2008)

16.6.2009 г.

EN ISO 9001:2008/AC:2009

5.10.2011 г.

EN ISO 14001:2004
Системи за управление по околна среда. Изисквания и
указания за прилагане (ISO 14001:2004)

16.6.2009 г.

EN ISO 14001:2004/AC:2009

5.10.2011 г.

CEN

EN ISO 14004:2010
Системи за управление по отношение на околната среда.
Общо ръководство за принципите, системите и методите
за внедряване (ISO 14004:2004)

5.10.2011 г.

CEN

EN ISO 14015:2010
Управление на околната среда. Оценяване на околната
среда на площадки и организации (EASO) (ISO
14015:2001)

5.10.2011 г.

CEN

EN ISO 14020:2001
Екоетикети и екодекларации. Общи принципи (ISO
14020:2000)

16.6.2009 г.

CEN
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(2)

(3)

EN ISO 14021:2001
Етикети за окачествяване и декларации за околната среда
- Лично декларирани искове/ претенции по отношение на
околната среда (Тип II етикетиране на околната среда)
(ISO 14021:1999)

16.6.2009 г.

EN ISO 14021:2001/A1:2011

25.5.2012 г.

CEN

EN ISO 14024:2000
Екоетикети и екодекларации. Екоетикетиране вид I.
Принципи и процедури (ISO 14024:1999)

16.6.2009 г.

CEN

EN ISO 14031:1999
Управление на околната среда. Оценяване на резултат
ността спрямо околната среда. Указания (ISO
14031:1999)

16.6.2009 г.

CEN

EN ISO 14040:2006
Управление на околната среда. Оценка на жизнения
цикъл. Принципи и общи изисквания (ISO 14040:2006)

16.6.2009 г.

CEN

EN ISO 14044:2006
Управление на околната среда - Оценка на жизнения
цикъл - Изисквания и указания (ISO 14044:2006)

16.6.2009 г.

CEN

EN ISO 14050:2010
Управление на околната среда. Речник (ISO 14050:2009)

5.10.2011 г.

CEN

EN ISO 14063:2010
Управление на околната среда. Обмен на информация по
отношение на околната среда. Насоки и примери (ISO
14063:2006)

5.10.2011 г.

CEN

EN ISO 14065:2012
Парникови газове. Изисквания към органи по валидация
и верификация на парникови газове за употреба при
акредитацията или други форми на признаване (ISO
14065:2007)

25.5.2012 г.

CEN

EN ISO 15189:2007
Медицински лаборатории. Специфични изисквания
относно качеството и компетентността (ISO 15189:2007)

5.10.2011 г.

CEN

EN ISO 15195:2003
Медицински лаборатории. Изисквания за референтни
лаборатории (ISO 15195:2003)

5.10.2011 г.

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004
Оценяване на съответствието. Речник и общи принципи
(ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009 г.

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004
Оценяване на съответствието. Общи изисквания за
органи, извършващи акредитация на органи за
оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009 г.

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012
Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на
различни видове органи за контрол (ISO/IEC
17020:2012)

CEN

EN ISO/IEC 17021:2011
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите,
извършващи одит и сертификация на системи за
управление (ISO/IEC 17021:2011)

CEN

25.5.2012 г.

(4)

(5)

Забележка 3

30.6.2012 г.

25.5.2012 г.

EN ISO/IEC
17020:2004
Забележка 2.1

30.9.2012 г.

5.10.2011 г.

EN ISO/IEC
17021:2006
Забележка 2.1

Просрочена дата
(5.10.2011 г.)

25.5.2012 г.
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(2)

(3)

CEN

EN ISO/IEC 17024:2003
Оценяване на съответствието. Общи изисквания за
органите, извършващи сертификация на лица (ISO/IEC
17024:2003)

16.6.2009 г.

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005
Общи изисквания относно компетентността на лабора
ториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC
17025:2005)

16.6.2009 г.

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009 г.

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005
Оценяване на съответствието - Общи изисквания за
взаимно оценяване като равнопоставени страни на
органи за оценяване на съответствието и на органи по
акредитация (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009 г.

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010
Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие
от доставчика. Част 1: Общи изисквания (ISO/IEC
17050-1:2004, коригирана версия 2007-06-15)

5.10.2011 г.

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004
Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие
от доставчика. Част 2: Поддържаща документация
(ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009 г.

CEN

EN ISO 19011:2011
Указания за извършване на одит на системи за
управление (ISO 19011:2011)

25.5.2012 г.

CEN

EN ISO 22870:2006
Биологичен анализ от външна лаборатория (point-ofcare) (POCT). Изисквания за качество и компетентност
(ISO 22870:2006)

5.10.2011 г.

CEN

EN 45011:1998
Общи изисквания за органите, които извършват серти
фикация на продукти (ISO/IEC Guide 65:1996)

16.6.2009 г.

C 149/3

(4)

(5)

EN ISO/IEC 170501:2004
Забележка 2.1

Просрочена дата
(5.10.2011 г.)

EN ISO 19011:2002
Забележка 2.1

31.5.2012 г.

(1) ЕOC: Европейска организация по стандартизация:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на
отменяне („dow“), определена от Европейската организация по стандартизация; Обръща се
внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не
съвпадат.

Забележка 2.1: Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На
посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с
основните изисквания на директивата.
Забележка 2.2: Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата
спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните
изисквания на директивата.
Забележка 2.3: Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата
спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с
основните изисквания на директивата за онези продукти, които попадат в приложното
поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните изисквания
на директивата за онези продукти, които все още попадат в приложното поле на (частично)
заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.
Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите
предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт
се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без
въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съот
ветствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.
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БЕЛЕЖКА:

— Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации по
стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е приложен към
Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 98/48/ЕО.
— Европейските организации по стандартизация приемат хармонизирани стандарти на английски език (CEN
и Cenelec публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните институти
по стандартизация превеждат заглавията на хармонизираните стандарти на всички останали официални
езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи
отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.
— Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са
достъпни на всички езици на Общността.
— Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.
Комисията гарантира актуализирането на този списък.
— Повече информация относно хармонизирани стандарти може да се намери в Интернет на адрес:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

25.5.2012 г.

