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(текст от значение за ЕИП)

(Публикуване на наименованията и референтните номера на хармонизираните стандарти съгласно вписване
27 от приложение XVII към REACH)
(2012/C 142/05)
Заглавие и номер на хармонизирания стандарт
(и референтен документ)

ЕОС (1)

CEN

EN 1811:2011
Сравнителен метод за изпитване отделянето на никел, съдържащ се в изделия, които са
поставени в пробитите части на човешкото тяло и продукти, предназначени за
директен и продължителен контакт с кожата

Номер на заменен стандарт

EN 1811:1998 + A1:2008

EN 1811:2011: Новият стандарт е с по-ограничен обхват от заменения стандарт. На 31 март 2013 г. (частично) замененият стандарт прекратява
действието си по отношение на тестовите методи за доказване на спазването на условията на ограничението за продукти, които попадат в обхвата на
новия стандарт.
CEN

EN 12472:2005 + A1:2009
Метод за симулиране на изтриване и корозия за откриване отделянето на никел от
продукти с покритие

EN 12472:2005

CEN

EN 16128:2011
Сравнителен метод за изпитване на части, изработени от никел, за рамки за очила и за
слънчеви очила, предназначени да влязат в директен и продължителен допир с кожата

EN 1811:1998 + A1:2008

EN 16128:2011: С новия стандарт се възприемат същите тестови методи за доказване на спазване на условията на ограничението върху продукти
съгласно вписване 27 от приложение XVII към REACH, докато бъде разработен нов стандарт за слънчеви очила и рамки за очила.
(1) ЕOC: Европейска организация по стандартизация:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Тел. +32 25500811, Факс +32 25500819 (http://www.cen.eu),
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Тел. +32 2 5196871, Факс +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Тел. +33 492944200, Факс +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

БЕЛЕЖКА:

— Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации по
стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е приложен към
Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 98/48/ЕО.
— Европейските организации по стандартизация приемат хармонизирани стандарти на английски език (CEN
и Cenelec публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните институти
по стандартизация превеждат заглавията на хармонизираните стандарти на всички останали официални
езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи
отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.
— Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са
достъпни на всички езици на Общността.
— Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.
Комисията гарантира актуализирането на този списък.
— Повече информация относно хармонизирани стандарти може да се намери в Интернет на адрес:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

