EL

C 209/12

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15.6.2018

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου
(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας
εναρμόνισης)
(Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ)
(2018/C 209/02)

Ευρωπαϊκός
Οργανισμός
Τυποποίησης (1)

Στοιχείo αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(Έγγραφο αναφοράς)

Πρώτη δημοσίευση ΕΕ

Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της
ισχύος του τεκμηρίου
συμμόρφωσης του
αντικατασταθέ-ντος
προτύπου
Σημείωση 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015
Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας — Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005
Σημείωση 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015
Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας — Απαιτήσεις
(ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008
Σημείωση 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης — Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του (ISO
14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004
Σημείωση 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης — Γενικές
κατευθυντήριες
οδηγίες
εφαρμογής
(ISO
14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010
Σημείωση 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010
Περιβαλλοντική διαχείριση — Αξιολόγηση περιβαλλοντικών χώρων και οργανισμών (ΑΠΧΟ) (ISO
14015:2001)

5.10.2011

CEN

EN ISO 14020:2001
Περιβαλλοντικά σήματα και δηλώσεις — Γενικές
αρχές (ISO 14020:2000)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14021:2016
Περιβαλλοντικά σήματα και δηλώσεις — Αυτοδηλούμενοι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί (Περιβαλλοντική σήμανση Τύπου ΙΙ) — Τροποποίηση 1 (ISO
14021:2016)

12.8.2016

EN ISO 14021:2001
Σημείωση 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2018
Αυτή είναι η πρώτη
Περιβαλλοντικά σήματα και δηλώσεις — Περιβαλδημοσίευση
λοντική επισήμανση Τύπου Ι — Αρχές και διαδικασίες (ISO 14024:2018)

EN ISO 14024:2000
Σημείωση 2.1

31.12.2020

15.6.2018

(1)
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(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 14031:2013
Περιβαλλοντική διαχείριση — Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδοσης — Κατευθυντήριες οδηγίες (ISO
14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999
Σημείωση 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006
Περιβαλλοντική διαχείριση — Αξιολόγηση κύκλου
ζωής — Αρχές και πλαίσιο εργασίας (ISO
14040:2006)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14044:2006
Περιβαλλοντική διαχείριση — Αξιολόγηση κύκλου
ζωής — Απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές
(ISO 14044:2006)

16.6.2009

Σημείωση 3

31.12.2020

EN ISO 14065:2012
Σημείωση 2.1

31.10.2013

EN ISO 14044:2006/A1:2018

Αυτή είναι η πρώτη
δημοσίευση

CEN

EN ISO 14050:2010
Περιβαλλοντική διαχείριση — Λεξιλόγιο (ISO
14050:2009)

5.10.2011

CEN

EN ISO 14063:2010
Περιβαλλοντική διαχείριση — Περιβαλλοντική επικοινωνία — Κατευθυντήριες γραμμές και παραδείγματα (ISO 14063:2006)

5.10.2011

CEN

EN ISO 14064-1:2012
Αέρια θερμοκηπίου — Μέρος 1: Προδιαγραφές με
οδηγίες, αναφορικά με οργανισμούς, για την
ποσοτικοποίηση και την υποβολή έκθεσης για τις
εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου
(ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

CEN

EN ISO 14064-2:2012
Αέρια θερμοκηπίου — Μέρος 2: Προδιαγραφές με
οδηγίες, αναφορικά με έργα, για την ποσοτικοποίηση, την παρακολούθηση και την υποβολή έκθεσης
για μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ή
για αυξήσεις της απορρόφησής τους (ISO 140642:2006)

28.11.2013

CEN

EN ISO 14064-3:2012
Αέρια θερμοκηπίου — Μέρος 3: Προδιαγραφές με
οδηγίες για την επικύρωση και την επαλήθευση
δηλώσεων αερίων θερμοκηπίου (ISO 140643:2006)

28.11.2013

CEN

EN ISO 14065:2013
Αέρια θερμοκηπίου — Απαιτήσεις για φορείς που
διενεργούν επικύρωση και επαλήθευση αερίων
θερμοκηπίου με σκοπό τη διαπίστευση ή άλλη
μορφή αναγνώρισης (ISO 14065:2013)

7.9.2013
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(1)
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(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 15189:2012
Ιατρικά εργαστήρια — Απαιτήσεις ποιότητας και
ικανότητας (ISO 15189:2012, Corrected version
2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007
Σημείωση 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003
Εργαστηριακή ιατρική — Απαιτήσεις για εργαστήρια
που πραγματοποιούν μετρήσεις αναφοράς (ISO
15195:2003)

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004
Αξιολόγηση συμμόρφωσης — Λεξιλόγιο και γενικές
αρχές (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17011:2017
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Γενικές απαιτήσεις για φορείς διαπίστευσης που διαπιστεύουν
φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ISO/IEC
17011:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC
17011:2004
Σημείωση 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Απαιτήσεις για τη
λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν
έλεγχο (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC
17020:2004
Σημείωση 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης —
Μέρος 1: Απαιτήσεις (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC
17021:2011
Σημείωση 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσωπικού (ISO/IEC
17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC
17024:2003
Σημείωση 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2017
Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων (ISO/IEC
17025:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC
17025:2005
Σημείωση 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 17034:2016
Γενικές απαιτήσεις για την τεχνική επάρκεια των
παραγωγών υλικών αναφοράς (ISO 17034:2016)

8.9.2017

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Γενικές απαιτήσεις για την μεταξύ ομότιμων αξιολόγηση φορέων
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και φορέων διαπίστευσης (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

EL

15.6.2018

(1)
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(2)

(3)

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Γενικές απαιτήσεις για τις δοκιμές ικανότητας (ISO/IEC
17043:2010)

28.11.2013

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010
Αξιολόγηση συμμόρφωσης — Δήλωση συμμόρφωσης προμηθευτών — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
(ISO/IEC 17050-1:2004, διορθωμένη έκδοση
2007-06-15)

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004
Αξιολόγηση συμμόρφωσης — Δήλωση συμμόρφωσης προμηθευτών — Μέρος 2: Υποστηρικτική
τεκμηρίωση (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Απαιτήσεις για
φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και
υπηρεσιών (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Βασικά στοιχεία
της πιστοποίησης προϊόντος και οδηγίες για
σχήματα πιστοποίησης προϊόντος (ISO/IEC
17067:2013)

12.2.2016

CEN

EN ISO 19011:2011
Οδηγός για την επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης
(ISO 19011:2011)

CEN

EN ISO 22870:2016
Αναλύσεις παρά τη κλίνη του ασθενούς (POCT) —
Απαιτήσεις για ποιότητα και ικανότητα (ISO
22870:2016)

(1)

C 209/15

(4)

(5)

EN ISO/IEC 170501:2004
Σημείωση 2.1

5.10.2011

EN 45011:1998
Σημείωση 2.1

15.9.2015

25.5.2012

EN ISO 19011:2002
Σημείωση 2.1

31.5.2012

10.3.2017

EN ISO 22870:2006
Σημείωση 2.1

30.11.2019

EOT: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης – CEN:
— CEN: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, Τηλ. +32 25500811· φαξ +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, Τηλ. +32 25500811· φαξ +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Τηλ.+33 492944200· φαξ +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

Σημείωση 1:

Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία απόσυρσης («dow»), η
οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφιστάται η προσοχή των χρηστών των
προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει.

Σημείωση 2.1: Το νέο (ή τροποποιημένο) πρότυπο έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής όπως το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη
ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.
Σημείωση 2.2: Το νέο πρότυπο έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τα αντικατασταθέντα πρότυπα. Την δεδομένη
ημερομηνία, τα αντικατασταθέντα πρότυπα παύουν να παρέχουν τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.
Σημείωση 2.3: Το νέο πρότυπο έχει στενότερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη
ημερομηνία, το (εν μέρει) αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του νέου προτύπου. Το τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες απαιτήσεις της σχετικής
νομοθεσίας της Ένωσης για προϊόντα ή υπηρεσίες που εξακολουθούν να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του (εν
μέρει) αντικατασταθέντος προτύπου, αλλά τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου,
παραμένει αμετάβλητη.
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Σημείωση 3:

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15.6.2018

Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες
τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται «τροποποίηση». Το αντικατασταθέν πρότυπο συνεπώς
αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη
νέα ονομαζόμενη «τροποποίηση». Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια
συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
— Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα πρέπει να απευθύνεται είτε στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς
τυποποίησης είτε στους εθνικούς φορείς τυποποίησης των οποίων ο κατάλογος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 (1).
— Τα πρότυπα εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης στα αγγλικά (η CEN και η CENELEC τα δημοσιεύουν
επίσης στα γαλλικά και στα γερμανικά). Ακολούθως, οι τίτλοι των εναρμονισμένων προτύπων μεταφράζονται σε όλες τις άλλες
απαιτούμενες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
φέρει ευθύνη για την ορθότητα των τίτλων οι οποίοι υποβάλλονται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα.
— Οι παραπομπές σε διορθωτικά «…/AC:YYYY» δημοσιεύονται μόνο για ενημέρωση. Ένα διορθωτικό αποκαθιστά τυπογραφικά,
γλωσσικά ή παρόμοια σφάλματα στο κείμενο ενός προτύπου και μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες γλωσσικές εκδόσεις
(αγγλική, γαλλική και/ή γερμανική) ενός προτύπου που έχει εκδοθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης.
— Η δημοσίευση των στοιχείων αυτών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει ότι τα πρότυπα είναι
διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
— Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά τους προηγούμενους καταλόγους που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση του παρόντος καταλόγου.
— Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εναρμονισμένα πρότυπα και άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα διατίθενται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1)

ΕΕ C 338 της 27.9.2014, σ. 31.

