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Komisjoni teatis, mis esitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis
käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH-määrus))
rakendamise raames
(EMPs kohaldatav tekst)

(REACH-määruse XVII lisa 27. kande kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)
(2012/C 142/05)
Viide ühtlustatud standardile ja standardi pealkiri
(ja viitedokument)

ESO (1)

CEN

EN 1811:2011
Põhimeetod nikli eraldumise määramiseks needikomplektides, mis läbivad augustatud
kehaosi ja toodetes, mida kasutatakse nahaga vahetus pikaajalises kontaktis

Viide asendatavale standardile

EN 1811:1998 + A1:2008

EN 1811:2011: Uue standardi kohaldamisala on sellega asendatava standardi kohaldamisalast kitsam. Alates 31. märtsist 2013 lõpetatakse (osaliselt)
asendatud standardi kohaldamine seoses piirangu tingimustele vastavust tõendavate katsemeetoditega toodete puhul, mis kuuluvad uue standardi
kohaldamisalasse.
CEN

EN 12472:2005 + A1:2009
Meetod kulumise ja korrosiooni simuleerimiseks nikli eraldumise avastamiseks pind
kattega seadmetelt

EN 12472:2005

CEN

EN 16128:2011
Põhimeetod nikli eraldumise määramiseks prilliraamide ja päikeseprillide nahaga
vahetus ja pikaajalises kontaktis olevatelt osadelt

EN 1811:1998 + A1:2008

EN 16128:2011: Uue standardiga võetakse asendatud standardilt üle katsemeetodid, millega tõendatakse REACH-määruse XVII lisa 27. kandes sätes
tatud piirangu tingimustele vastavust seni, kuni prilliraamide ja päikeseprillide jaoks on välja töötatud uus standard.
(1) Euroopa standardiorganisatsioonid:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel +32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cen.eu);
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel +32 25196871, faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu);
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel +33 492944200, faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

MÄRKUS:

— Standardite kättesaamisega seotud teavet võib saada Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide
standardiorganisatsioonidest, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/34/EÜ
(muudetud direktiiviga 98/48/EÜ) lisas.
— Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standar
dikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel
tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa
Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud
pealkirjade õigsuse eest.
— Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides ühenduse keeltes.
— Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Komisjon tagab selle loetelu
ajakohastamise.
— Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite kohta võib leida Internetilehelt
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

