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CEN

OES (1)

Referința și titlul standardului armonizat
(și documentul de referință)

Referința standardului înlocuit

Data încetării prezumției de
conformitate a standardului
înlocuit
Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

EN 12405-1:2005
Nota 2.1

31.10.2011

EN 1359:1998
Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrană
EN 1359:1998/A1:2006

CEN

EN 1434-1:2007
Contoare de energie termică. Partea 1: Prevederi generale

CEN

EN 1434-2:2007
Contoare de energie termică. Partea 2: Prevederi constructive
EN 1434-2:2007/AC:2007

CEN

EN 1434-4:2007
Contoare de energie termică. Partea 4: Încercări în vederea
aprobării de model
EN 1434-4:2007/AC:2007

CEN

EN 1434-5:2007
Contoare de energie termică. Partea 5: Încercări de verificare
inițială

CEN

EN 12261:2002
Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină
EN 12261:2002/A1:2006
EN 12261:2002/AC:2003

CEN

EN 12405-1:2005+A2:2010
Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1:
Conversie a volumului de gaz

CEN

EN 12480:2002
Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative
EN 12480:2002/A1:2006

CEN

EN 14154-1:2005+A2:2011
Contoare de apă. Partea 1: Cerințe generale

EN 14154-1:2005+A1:2007
Nota 2.1

31.10.2011

CEN

EN 14154-2:2005+A2:2011
Contoare de apă. Partea 2: Instalare și condiții de utilizare

EN 14154-2:2005+A1:2007
Nota 2.1

31.10.2011

CEN

EN 14154-3:2005+A2:2011
Contoare de apă. Partea 3: Metode și echipament de
încercare

EN 14154-3:2005+A1:2007
Nota 2.1

31.10.2011

CEN

EN 14236:2007
Contoare de gaz de uz casnic cu ultrasunete

Cenelec

EN 50470-1:2006
Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a.) Partea
1: Prescripții generale, încercări și condiții de încercare. Echi
pament pentru măsurare (clasele de exactitate A, B și C)
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Cenelec

EN 50470-2:2006
Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a.) Partea
2: Prescripții particulare. Măsurări electromecanice pentru
energia activă (clasele de exactitate A și B)

Cenelec

EN 50470-3:2006
Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a.) Partea
3: Prescripții particulare. Măsurări statice pentru energia
activă (clasele de precizie A, B și C)

Cenelec

EN 62058-11:2010
Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.) Inspecție
de recepție. Partea 11: Metode generale ale inspecției de
recepție
IEC 62058-11:2008 (Modificat)

Cenelec

EN 62058-21:2010
Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.) Inspecție
de recepție. Partea 21: Prescripții particulare pentru contoare
electromecanice de energie activă (clase 0,5, 1 și 2 și
indexuri de clasă A și B)
IEC 62058-21:2008 (Modificat)

Cenelec

EN 62058-31:2010
Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.) Inspecție
de recepție. Partea 31: Prescripții particulare pentru contoare
statice de energie activă (clase 0,2 S, 0,5 S, 1 și 2 și indexuri
de clasă A, B și C)
IEC 62058-31:2008 (Modificat)

Cenelec

EN 62059-32-1:2012
Echipament pentru măsurarea energiei electrice. Siguranță în
funcționare. Partea 32-1: Durabilitate. Controlul stabilității
caracteristicilor metrologice prin aplicarea unei temperaturi
ridicate
IEC 62059-32-1:2011

24.7.2012

(3)

(4)

(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 a 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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