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IV
(Upplysningar)

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER
OCH ORGAN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008, Europaparlamentets och rådets beslut nr
768/2008/EG av den 9 juli 2008, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009
av den 25 november 2009
(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)
(2012/C 149/01)

ESO (1)

Titel på och hänvisning till standarden
(samt referensdokument)

Första offentliggörandet
EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta
standarden

Datum då den ersatta
standarden upphör att ge
förutsättelse om
överensstämmelse
Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2005
Ledningssystem för kvalitet – Principer och terminologi
(ISO 9000:2005)

16.6.2009

CEN

EN ISO 9001:2008
Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2008)

16.6.2009

EN ISO 9001:2008/AC:2009

5.10.2011

CEN

EN ISO 14001:2004
Miljöledningssystem 14001:2004)

Krav

och

vägledning

(ISO

16.6.2009

EN ISO 14001:2004/AC:2009

5.10.2011

CEN

EN ISO 14004:2010
Miljöledningssystem - Allmän vägledning för principer,
system och stödjande metoder (ISO 14004:2004)

5.10.2011

CEN

EN ISO 14015:2010
Miljöledning - Miljöbedömning av anläggningar och or
ganisationer (ISO 14015:2001)

5.10.2011

CEN

EN ISO 14020:2001
Miljömärkning och miljödeklarationer - Allmänna prin
ciper (ISO 14020:2000)

16.6.2009
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(2)

(3)

EN ISO 14021:2001
Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöutta
landen (Typ II miljömärkning) (ISO 14021:1999)

16.6.2009

EN ISO 14021:2001/A1:2011

25.5.2012

CEN

EN ISO 14024:2000
Miljömärkning och miljödeklarationer - Typ I miljö
märkning - Principer och procedurer (ISO 14024:1999)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14031:1999
Miljöledning - Utvärdering av miljöprestanda - Vägled
ning (ISO 14031:1999)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14040:2006
Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur
(ISO 14040:2006)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14044:2006
Miljöledning - Livscykelanalys – Krav och vägledning
(ISO 14044:2006)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14050:2010
Miljöledning - Terminologi (ISO 14050:2009)

5.10.2011

CEN

EN ISO 14063:2010
Miljöledning - Miljökommunikation – Vägledning och
exempel (ISO 14063:2006)

5.10.2011

CEN

EN ISO 14065:2012
Växthusgaser - Krav på validerare och verifierare av växt
husgaser för användning vid ackreditering eller annan
form av erkännande (ISO 14065:2007)

25.5.2012

CEN

EN ISO 15189:2007
Kliniska laboratorier (ISO 15189:2007)

5.10.2011

CEN

EN ISO 15195:2003
In vitro-diagnostik - Krav på referenslaboratorier (ISO
15195:2003)

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004
Bedömning av överenstämmelse - Terminologi och all
männa principer (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004
Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav på
ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedöm
ning av överensstämmelse (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012
Bedömning av överensstämmelse - Krav på verksamhet
inom olika typer av kontrollorgan (ISO/IEC
17020:2012)

CEN

EN ISO/IEC 17021:2011
Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som
reviderar och certifierar ledningssystem (ISO/IEC
17021:2011)

CEN

25.5.2012

(4)

(5)

Anmärkning 3

30.6.2012

25.5.2012

EN ISO/IEC
17020:2004
Anmärkning 2.1

30.9.2012

5.10.2011

EN ISO/IEC
17021:2006
Anmärkning 2.1

Datum passerat
(5.10.2011)

25.5.2012
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(1)

(2)

(3)

CEN

EN ISO/IEC 17024:2003
Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav på
organ som certifierar personer (ISO/IEC 17024:2003)

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005
Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibre
ringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2005)

16.6.2009

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005
Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav för
referentbedömning av organ för bedömning av överens
stämmelse och av ackrediteringsorgan (ISO/IEC
17040:2005)

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010
Bedömning av överensstämmelse - Leverantörsförsäkran
om överensstämmelse - Del 1: Allmänna krav (ISO/IEC
17050-1:2004, korrigerad version 2007-06-15)

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004
Bedömning av överensstämmelse - Leverantörsförsäkran
om överensstämmelse - Del 2: Stödjande dokumentation
(ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

CEN

EN ISO 19011:2011
Vägledning för revision
19011:2011)

25.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2006
In vitro-diagnostik - Patientnära analyser - Krav på kva
litet och kompetens (ISO 22870:2006)

5.10.2011

CEN

EN 45011:1998
Certifieringsorgan - Allmänna krav vid certifiering av
produkter (ISO/IEC Guide 65:1996)

16.6.2009

av

ledningssystem

(ISO

C 149/3

(4)

(5)

EN ISO/IEC 170501:2004
Anmärkning 2.1

Datum passerat
(5.10.2011)

EN ISO 19011:2002
Anmärkning 2.1

31.5.2012

(1) ESO: Europeiskt standardiseringsorgan:
— 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)

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den
upphävs av det europeiska standardiseringsorganet. Användare av dessa standarder bör
dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1: Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta
standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.
Anmärkning 2.2: Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Den
ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.
Anmärkning 2.3: Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid
angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att gälla för de produkter som
omfattas av den nya standarden. De produkter som även fortsättningsvis omfattas av
den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, skall även
fortsättningsvis anses uppfylla de väsentliga kraven i direktivet.
Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som
eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden består
därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna,
tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att gälla.
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ANMÄRKNING:

— Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiserings
organ som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändrat genom direktiv
98/48/EG.
— Harmoniserade standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europe
iska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering,
Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiserings
organen namnen på de harmoniserade standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för
vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har
lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.
— Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella
standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.
— Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella
tidning. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera denna förteckning.
— Mer information återfinns på Europa-servern på Internet:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

25.5.2012

