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Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 täytäntöönpanoon liittyvä
komission tiedonanto
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(REACH-asetuksen liitteessä XVII olevan 27 kohdan soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet
ja numerot)
(2012/C 142/05)
ESO:n viitenume
ro (1)

CEN

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

EN 1811:2011
Referenssitestimenetelmä liukenevan nikkelin havaitsemiseksi lävistyksissä käytettä
vistä tuotteista ja tuotteista, jotka on tarkoitettu suoraan ja pitkäaikaiseen kosketuk
seen ihon kanssa

Korvattavan standardin viitenumero

EN 1811:1998 + A1:2008

Uudella standardilla EN 1811:2011 on suppeampi soveltamisala kuin korvatulla standardilla. (Osittain) korvattua standardia ei 31 päivänä maaliskuuta
2013 lähtien sovelleta enää testausmenettelyihin, joilla osoitetaan uuden standardin soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden rajoittamista koskevien
edellytysten noudattaminen.
CEN

EN 12472:2005 + A1:2009
Kulumista ja syöpymistä simuloiva menetelmä päällystetyistä esineistä liukenevan
nikkelin havaitsemiseksi

EN 12472:2005

CEN

EN 16128:2011
Vertailutestimenetelmä nikkelipäästöjen havaitsemiseksi silmä- ja aurinkolasikehysten
niiltä alueilta, jotka on tarkoitettu pitkäaikaiseen kosketukseen ihon kanssa

EN 1811:1998 + A1:2008

Uusi standardi EN 16128:2011 sisältää korvattuun standardiin nähden samat testausmenettelyt, joilla osoitetaan REACH-asetuksen liitteessä XVII
olevassa 27 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden rajoittamista koskevien edellytysten mukaisuus, kunnes laaditaan uusi silmälasien kehyksiä ja aurinko
laseja koskeva standardi.
(1) ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, P. +32 25500811, F. +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, P. +32 25196871, F. +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, P. +33 492944200, F. +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

HUOM:

— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointi
laitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, sellaisena
kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY, liitteenä.
— Eurooppalaiset standardointielimet vahvistavat yhdenmukaistettuja standardeja englanninkielisinä (CEN ja
Cenelec julkaisevat myös ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät yhdenmukais
tettujen standardien nimet myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille.
Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen nimien oikeellisuudesta.
— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saa
tavana kaikilla yhteisökielillä.
— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio
huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.
— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

