25.5.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 149/1

IV
(Informări)

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE
UNIUNII EUROPENE

COMISIA EUROPEANĂ
Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului din 9 iulie 2008, Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 9 iulie 2008, Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului din 25 noiembrie 2009
(Text cu relevanță pentru SEE)

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul directivei)
(2012/C 149/01)

OES (1)

Referința și titlul standardului armonizat
(și documentul de referință)

Prima publicare în JO

Referința standardului
înlocuit

Data încetării prezumției de
conformitate a standardului
înlocuit
Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2005
Sisteme de management al calității. Principii funda
mentale și vocabular (ISO 9000:2005)

16.6.2009

CEN

EN ISO 9001:2008
Sisteme de management al calității. Cerințe (ISO
9001:2008)

16.6.2009

EN ISO 9001:2008/AC:2009

5.10.2011

EN ISO 14001:2004
Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de
utilizare (ISO 14001:2004)

16.6.2009

EN ISO 14001:2004/AC:2009

5.10.2011

CEN

EN ISO 14004:2010
Sisteme de management de mediu. Linii directoare refe
ritoare la principii, sisteme și tehnici de aplicare (ISO
14004:2004)

5.10.2011

CEN

EN ISO 14015:2010
Sisteme de management de mediu. Evaluarea de mediu a
amplasamentelor și organizațiilor (EMAO) (ISO
14015:2001)

5.10.2011

CEN

EN ISO 14020:2001
Etichete și declarații de mediu. Principii generale (ISO
14020:2000)

16.6.2009

CEN
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(2)

(3)

EN ISO 14021:2001
Etichete și declarații de mediu. Declarații de mediu pe
proprie răspundere (Eco-etichetare de tipul II) (ISO
14021:1999)

16.6.2009

EN ISO 14021:2001/A1:2011

25.5.2012

CEN

EN ISO 14024:2000
Etichete și declarații de mediu. Eco-etichetare de tipul I.
Principii și proceduri (ISO 14024:1999)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14031:1999
Management de mediu. Evaluarea performanței de
mediu. Ghid (ISO 14031:1999)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14040:2006
Management de mediu. Evaluarea ciclului de viață.
Principii și cadru de lucru (ISO 14040:2006)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14044:2006
Management de mediu. Evaluarea ciclului de viață.
Cerințe și linii directoare (ISO 14044:2006)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14050:2010
Management de mediu.Vocabular (ISO 14050:2009)

5.10.2011

CEN

EN ISO 14063:2010
Management de mediu. Comunicare de mediu. Linii
directoare și exemple (ISO 14063:2006)

5.10.2011

CEN

EN ISO 14065:2012
Gaze cu efect de seră. Cerințe pentru organismele care
efectuează validarea și verificarea emisiilor gazelor cu
efect de seră, pentru utilizarea în acreditare sau în alte
forme de recunoaștere (ISO 14065:2007)

25.5.2012

CEN

EN ISO 15189:2007
Laboratoare medicale. Cerințe particulare pentru calitate
și competență (ISO 15189:2007)

5.10.2011

CEN

EN ISO 15195:2003
Medicina de laborator. Cerințe pentru laboratoarele ce
realizează măsuri de referință (ISO 15195:2003)

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004
Evaluarea conformității. Vocabular și principii generale
(ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004
Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru orga
nismele de acreditare care acreditează organisme de
evaluare a conformității (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012
Evaluarea
conformitatii-Criterii
generale
pentru
funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efec
tueazã inspecții (ISO/IEC 17020:2012)

CEN

EN ISO/IEC 17021:2011
Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care
efectuează audit și certificare ale sistemelor de mana
gement (ISO/IEC 17021:2011)

CEN

25.5.2012

(4)

(5)

Nota 3

30.6.2012

25.5.2012

EN ISO/IEC
17020:2004
Nota 2.1

30.9.2012

5.10.2011

EN ISO/IEC
17021:2006
Nota 2.1

Dată depășită
(5.10.2011)

25.5.2012
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(2)

(3)

CEN

EN ISO/IEC 17024:2003
Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru orga
nismele care efectuează certificarea persoanelor
(ISO/IEC 17024:2003)

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005
Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de
încercări și etalonări (ISO/IEC 17025:2005)

16.6.2009

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005
Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru
evaluarea între părți a organismelor de evaluare a confor
mității și organismelor de acreditare (ISO/IEC
17040:2005)

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010
Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată
de furnizor. Partea 1: Cerințe generale (ISO/IEC 170501:2004, corrected version 2007-06-15)

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004
Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată
de furnizor. Partea 2: Documentație suport (ISO/IEC
17050-2:2004)

16.6.2009

CEN

EN ISO 19011:2011
Ghid pentru auditarea sistemelor de management (ISO
19011:2011)

25.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2006
Analize de biologie delocalizate (POCT). Cerințe refe
ritoare la calitate și competență (ISO 22870:2006)

5.10.2011

CEN

EN 45011:1998
Cerințe generale pentru organismele care aplică sisteme
de certificare a produselor (ISO/IEC Guide 65:1996)

16.6.2009
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(4)

(5)

EN ISO/IEC 170501:2004
Nota 2.1

Dată depășită
(5.10.2011)

EN ISO 19011:2002
Nota 2.1

31.5.2012

(1) OES: Organismul european de standardizare:
— 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)

Nota 1:

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”) stabilită de către
Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde
asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepționale.

Nota 2.1: Standardul nou (sau modificat) are aceeași sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data
menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele
esențiale ale directivei.
Nota 2.2: Noul standard are o sferă de aplicare mai extinsă decât standardul înlocuit. La data menționată
standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale
directivei.
Nota 2.3: Noul standard are o sferă de aplicare mai restrânsă decât standardul înlocuit. La data menționată
standardul înlocuit (parțial) încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale
ale directivei pentru acele produse care intră în sfera de aplicare a noului standard. Prezumția de
conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru produsele care rămân în sfera de aplicare a
standardului înlocuit (parțial), dar nu intră în sfera de aplicare a noului standard, nu este afectată.
Nota 3:

În cazul modificărilor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare,
dacă există, și noua modificare menționată. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN
CCCCC:YYYY și modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menționată. La
data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele
esențiale ale directivei.
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NOTĂ:

— Informații cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obține fie de la organismele europene de
standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, a căror listă este anexată la Directiva
98/34/CE a Parlamentului European și Consiliului, modificată prin Directiva 98/48/CE.
— Standardele armonizate sunt adoptate de către organizațiile europene pentru standardizare în limba
engleză (CEN și Cenelec le publică, de asemenea, în franceză și germană). Prin urmare, titlurile stan
dardelor armonizate sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene de către orga
nismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea
titlurilor care au fost prezentate pentru publicarea în Jurnalul Oficial.
— Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt
disponibile în toate limbile comunitare.
— Această listă înlocuiește toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia
asigură actualizarea acestei liste.
— Mai multe informații despre standardele armonizate se găsesc pe internet la
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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