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(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til punkt 27 i bilag XVII til
REACH-forordningen)
(2012/C 142/05)
Standardens reference og titel
(Referencedokument)

ESO (1)

CEN

EN 1811:2011
Referenceprøvningsmetode til bestemmelse af nikkelafgivelse fra piercingsæt til huller
i det menneskelige legeme og produkter beregnet til at komme i direkte og længe
revarende kontakt med huden

Reference for erstattet standard

EN 1811:1998 + A1:2008

Den nye standard EN 1811:2011 har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. Den 31. marts 2013 finder den (delvist) erstattede
standard ikke længere anvendelse, for så vidt angår prøvningsmetoder til kontrol af overensstemmelsen med betingelserne for de restriktioner, der
gælder for produkter, som er omfattet af den nye standards anvendelsesområde.
CEN

EN 12472:2005 + A1:2009
Metode til simulering af slid og korrosion til bestemmelse af nikkelafgivelse fra
overfladebelagte emner

EN 12472:2005

CEN

EN 16128:2011
Referenceprøvningsmetode for nikkelfrigørelse fra de dele af brillestel og solbriller
som beregenet til tæt eller længerevarende kontakt med huden

EN 1811:1998 + A1:2008

Den nye standard EN 16128:2011 overtager den erstattede standards prøvningsmetode for kontrol af overensstemmelsen med betingelserne for
restriktionerne i punkt 27 i bilag XVII i REACH-forordningen, indtil en ny standard for brillestel og solbriller er blevet udviklet.
(1) ESO: Europæisk standardiseringsorgan:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tlf. +32 25500811, Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tlf. +32 25196871, Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tlf. +33 492944200, Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

BEMÆRK:

— Oplysninger om hvorvidt standarder er disponible kan fås enten hos de europæiske standardiserings
organer eller hos de nationale standardiseringsorganer, hvoraf en liste er vedlagt som bilag til EuropaParlamentet og Rådets direktiv 98/34/EF ændret ved direktiv 98/48/EF.
— Harmoniserede standarder vedtages af Den Europæiske Standardiseringsorganisation på engelsk (CEN og
Cenelec offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardise
ringsorganer titlerne på de harmoniserede standarder til alle de øvrige officielle sprog i Den Europæiske
Union. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på
offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.
— Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på
alle fællesskabssprog.
— Denne liste erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen
sørger for at ajourføre listen.
— Yderligere information kan findes på Europa-serveren:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

