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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2012.5.22.

A Bizottság közleménye a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és
korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása
keretében
(EGT-vonatkozású szöveg)

(A REACH rendelet XVII. melléklete 27. bejegyzésének hatálya alá tartozó harmonizált szabványok címének és
hivatkozási számainak közzététele)
(2012/C 142/05)
Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe
(és referenciadokumentum)

ESzSz (1)

CEN

EN 1811:2011
Testékszerek és az emberi bőrrel közvetlenül, hosszú ideig érintkező termékek nikkel
kibocsátásának referenciavizsgálati módszere

A helyettesített szabvány hivatkozása

EN 1811:1998 + A1:2008

EN 1811:2011: Az új szabvány hatálya szűkebb, mint a helyettesített szabványé. A (részben) helyettesített szabvány 2013. március 31-től nem
alkalmazandó az új szabvány hatálya alá eső termékekre vonatkozó korlátozási feltételeknek való megfelelés bizonyítására szolgáló vizsgálati
módszerek tekintetében.
CEN

EN 12472:2005 + A1:2009
A kopást és a korróziót szimuláló eljárás a bevonatos darabok nikkelkibocsátásának
kimutatására

EN 12472:2005

CEN

EN 16128:2011
A bőrrel közvetlenül és hosszú ideig érintkező szemüvegkeretek és napszemüvegek
nikkelkibocsátásának referenciavizsgálati módszere

EN 1811:1998 + A1:2008

EN 16128:2011: Az új szabvány mindaddig alkalmazza a helyettesített szabványnak a REACH rendelet XVII. melléklete 27. bejegyzése szerinti
korlátozási feltételeknek való megfelelés bizonyítására szolgáló vizsgálati módszereit, amíg elkészül a szemüvegkeretekre és napszemüvegekre vonat
kozó új szabvány.
(1) ESzSz:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811, Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871, Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200, Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

MEGJEGYZÉS:

— A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az Európai Szabványügyi Szerve
zeteknél, vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája a 98/48/EK irányelvvel
módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletét képezi.
— A harmonizált szabványokat az Európai Szabványügyi Szervezetek angol nyelven fogadják el (a CEN és a
Cenelec a francia és a német nyelvet is használja). Ezután a harmonizált szabványok címét a nemzeti
szabványügyi testületek fordítják le az Európai Unió összes többi hivatalos nyelvére. Az Európai
Bizottság nem vállal felelősséget a Hivatalos Lapban közzétételre szánt címek helyes fordításáért.
— A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a
szabványok az összes közösségi nyelven elérhetők.
— Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. A Bizottság
biztosítja ennek a listának a frissítését.
— Az összehangolt szabványokról további információk az interneten:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

