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OES ( )

Referința și titlul standardului
(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 9000:2015
Sisteme de management al calității. Principii
fundamentale și vocabular (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005
Nota 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015
Sisteme de management al calității. Cerințe (ISO
9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008
Nota 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015
Sisteme de management de mediu. Cerințe cu
ghid de utilizare (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004
Nota 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016
Sisteme de management de mediu. Linii directoare generale referitoare la punerea în aplicare (ISO
14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010
Nota 2.1

30.4.2019

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

EN ISO 14021:2016
Etichete și declarații de mediu. Declarații de
mediu pe proprie răspundere (Eco-etichetare de
tipul II) (ISO 14021:2016)

12.8.2016

EN ISO 14021:2001
Nota 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2018
Aceasta este prima
Etichete și declarații de mediu. Eco-etichetare de
publicare
tipul I. Principii și proceduri (ISO 14024:2018)

EN ISO 14024:2000
Nota 2.1

31.12.2020
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(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 14031:2013
Management de mediu. Evaluarea performanței
de mediu. Ghid (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999
Nota 2.1

28.2.2014

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

Nota 3

31.12.2020

EN ISO 14065:2012
Nota 2.1

31.10.2013

EN ISO 14044:2006/A1:2018

CEN

EN ISO 14050:2010
Management
de
14050:2009)

Aceasta este prima
publicare

5.10.2011
mediu.Vocabular

(ISO

CEN

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

5.10.2011

CEN

EN ISO 14064-1:2012
Gaze cu efect de seră. Partea 1: Specificații și ghid,
la nivel de organizație, pentru cuantificarea și
raportarea emisiilor și a cantităților îndepărtate
de gaze cu efect de seră (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

CEN

EN ISO 14064-2:2012
Gaze cu efect de seră. Partea 2: Specificații și ghid,
la nivel de proiect, pentru cuantificarea, monitorizarea și raportarea reducerilor de emisii sau a
îmbunătățirii gradului de îndepărtare a gazelor cu
efect de seră (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

CEN

EN ISO 14064-3:2012
Gaze cu efect de seră. Partea 3: Specificații și ghid
pentru validarea și verificarea declarațiilor referitoare la gaze cu efect de seră (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

CEN

EN ISO 14065:2013
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
14065:2013)

7.9.2013

C 209/14

(1)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

15.6.2018

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 15189:2012
Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate și
competență (ISO 15189:2012, Corrected version
2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007
Nota 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003
Medicină de laborator. Cerințe referitoare la
laboratoare care execută măsurări 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 17011:2017
Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru
organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformității (ISO/IEC
17011:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC
17011:2004
Nota 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012
Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC
17020:2004
Nota 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015
Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale
sistemelor de management. Partea 1: Cerințe
(ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC
17021:2011
Nota 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012
Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru
organisme care efectuează certificarea persoanelor (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC
17024:2003
Nota 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2017
Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări (ISO/IEC
17025:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC
17025:2005
Nota 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 17034:2016
Cerințe generale pentru competența producătorilor de materiale de referință (ISO 17034:2016)

8.9.2017

CEN

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

16.6.2009

15.6.2018

(1)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(2)

(3)

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010
Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru
încercările de competență (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010
Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale
(ISO/IEC 17050-1:2004, corrected version 200706-15)

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/IEC 17065:2012
Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii (ISO/
IEC 17065:2012)

7.9.2013

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013
Evaluarea conformității. Principii fundamentale
ale certificării produselor și linii directoare pentru
schemele de certificare a produselor (ISO/IEC
17067:2013)

12.2.2016

CEN

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

CEN

EN ISO 22870:2016
Analize la locul de îngrijire al pacientului (POCT).
Cerințe referitoare la calitate și competență (ISO
22870:2016)

(1)

C 209/15

(4)

(5)

EN ISO/IEC 170501:2004
Nota 2.1

5.10.2011

EN 45011:1998
Nota 2.1

15.9.2015

25.5.2012

EN ISO 19011:2002
Nota 2.1

31.5.2012

10.3.2017

EN ISO 22870:2006
Nota 2.1

30.11.2019

ESO: Organismul european de standardizare:
— CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (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 Organismul
european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite
cazuri excepționale, aceasta poate fi diferită.

Nota 2.1: Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are același domeniu de aplicare ca și standardul înlocuit. La data
precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale
legislației corespunzătoare a Uniunii.
Nota 2.2: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul
înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației
corespunzătoare a Uniunii.
Nota 2.3: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul
(parțial) înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației
corespunzătoare a Uniunii pentru acele produse sau servicii care cad sub incidența domeniului de aplicare a
noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației
corespunzătoare a Uniunii pentru produsele sau serviciile care rămân în același domeniu de aplicare a
standardului (parțial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.
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În cazul amendamentelor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă
există, și noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY și
amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul
înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației
corespunzătoare a Uniunii.

NOTĂ:
— Se pot obține informații privind disponibilitatea standardelor fie de la Organismul european de standardizare, fie de la
organismele naționale de standardizare, o listă a cărora se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate
cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 (1).
— Standardele sunt adoptate de către organismele europene de standardizare în limba engleză (CEN și Cenelec le publică,
de asemenea, în franceză și germană). Ulterior, titlurile standardelor sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale
Uniunii Europene solicitate de către organismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este
responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicare în Jurnalul Oficial.
— Trimiterile la Rectificarea „…/AC:YYYY” se publică numai cu titlu informativ. Un corrigendum elimină erorile de
tipărire, lingvistice sau similare din textul unui standard și se poate referi la una sau la mai multe versiuni lingvistice
(engleză, franceză și/sau germană) ale unui standard, astfel cum a fost adoptat de un organism de standardizare
european.
— Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate
limbile oficiale ale Uniunii Europene.
— Această listă înlocuiește toate listele publicate anterior în Jurnalul Oficial la Uniunii Europene. Comisia Europeană asigură
actualizarea acestei liste.
— Mai multe informații privind standardele armonizate și alte standarde europene se pot găsi pe internet, la adresa:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1)

JO C 338, 27.9.2014, p. 31.

