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Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση
και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων εναρμονισμένων προτύπων βάσει της καταχώρισης 27 του παραρτήματος
XVII του REACH)
(2012/C 142/05)
Ευρωπαϊκό Οργανι
σμό Τυποποίησης (1)

CEN

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

EN 1811:2011
Μέθοδος δοκιμής αναφοράς για την απελευθέρωση του νικελίου από όλα τα ενθέματα που
εισέρχονται σε διατρυπημένα μέρη του ανθρώπινου σώματος και αντικείμενα που προο
ρίζονται να έρθουν σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα

Έγγραφο αναφοράς

EN 1811:1998 + A1:2008

Το νέο πρότυπο EN 1811:2011 έχει πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής από το αντικατασταθέν πρότυπο. Στις 31ης Μαρτίου 2013, το πρότυπο που
αντικαθίσταται (εν μέρει) παύει να ισχύει όσον αφορά τις μεθόδους δοκιμών για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τους όρους του περιορισμού για τα
προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου.
CEN

EN 12472:2005 + A1:2009
Μέθοδος για την προσομοίωση φθοράς και διάβρωσης για την ανίχνευση της απελευθέ
ρωσης νικελίου από επικαλυμμένα αντικείμενα

EN 12472:2005

CEN

EN 16128:2011
Μέθοδος δοκιμής αναφοράς για την απελευθέρωση του νικελίου από εκείνα τα μέρη των
σκελετών ομματοϋαλίων και των γυαλιών ηλίου που προορίζονται να έρθουν σε άμεση και
παρατεταμένη επαφή με το δέρμα

EN 1811:1998 + A1:2008

Το νέο πρότυπο EN 16128:2011 αναλαμβάνει από το πρότυπο που αντικαθίσταται τις ίδιες μεθόδους δοκιμών για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τους
όρους περιορισμού βάσει της καταχώρισης 27 στο παράρτημα XVII του REACH, έως ότου εκπονηθεί ένα νέο πρότυπο για σκελετούς γυαλιών και γυαλιά
ηλίου.
(1) EOT: Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης — CEN:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Τηλ. +32 25500811; Θαξ +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Τηλ. +32 25196871; Θαξ +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Τηλ. +33 492944200; Θαξ +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

— Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα πρέπει να απευθύνεται είτε στους Ευρωπαϊκούς
Οργανισμούς Τυποποίησης είτε στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης των οποίων ο κατάλογος επισυνά
πτεται ως παράρτημα στην οδηγία του Συμβουλίου 98/34/CE όπως τροποποιήθηκε από 98/48/CE.
— Τα εναρμονισμένα 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 εναρμονι
σμένων προτύπων μεταφράζονται σε όλες τις άλλες απαιτούμενες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα των
τίτλων οι οποίοι υποβάλλονται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα.
— Η δημοσίευση των στοιχείων αυτών Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν σημαίνει ότι τα
πρότυπα είναι διαθέσιμα σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες.
— Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά τους προηγούμενους καταλόγους που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση του παρόντος καταλόγου.
— Περισσότερες πληροφορίες σε
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

