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Komisijos pranešimas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)
(Tekstas svarbus EEE)

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodų skelbimas pagal REACH XVII priedo 27 įrašą)
(2012/C 142/05)
Darniojo standarto nuorodiniai žymenys ir pavadinimas
(ir pamatinis dokumentas)

ESO (1)

CEN

EN 1811:2011
Pamatinis tyrimo metodas nustatyti nikelį, išsiskyrusį iš strypelių sąrankų, įdėtų į
persmeigtas žmogaus kūno dalis, ir iš gaminių, tiesiogiai ir ilgą laiką liečiančių odą

Pakeisto standarto duomenys

EN 1811:1998 + A1:2008

EN 1811:2011: Naujojo standarto taikymo sritis yra siauresnė nei pakeisto standarto. 2013 kovo 31 d. (iš dalies) pakeistas standartas nebetaikomas
bandymo metodams, pagal kuriuos įrodoma, jog laikomasi apribojimo sąlygų, taikomų į naujo standarto taikymo sritį įtrauktiems gaminiams.
CEN

EN 12472:2005 + A1:2009
Dilimo ir korozijos modeliavimo metodas aptikti nikelį, išskirtą iš dengtų gaminių

EN 12472:2005

CEN

EN 16128:2011
Pamatinis bandymo metodas išskirti nikelį iš akinių ir saulės akinių rėmelių dalių,
kurios tiesiogiai ir ilgai liečia odą

EN 1811:1998 + A1:2008

EN 16128:2011: Iš pakeisto standarto į naują standartą perkeliami tie patys bandymo metodai, pagal kuriuos įrodoma, jog laikomasi REACH XVII
priedo 27 įraše nustatytų apribojimo sąlygų, kol nebus parengtas naujas standartas, skirtas akinių rėmeliams ir akiniams nuo saulės.
(1) ESO: Europos standartizacijos organizacijos:
— 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).

PASTABA:

— Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacio
nalinės standartizacijos įstaigos, kurių sąrašas pateikiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
98/34/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB, priede.
— Darniuosius standartus priima Europos standartizacijos organizacijos anglų kalba (CEN ir Cenelec juos
taip pat skelbia prancūzų ir vokiečių kalbomis). Po to nacionalinės standartų įstaigos darniųjų standartų
pavadinimus verčia į visas kitas reikiamas oficialias Europos Sąjungos kalbas. Europos Komisija neatsako
už pavadinimų, pateiktų skelbti Oficialiajame leidinyje, teisingumą.
— Žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis
Bendrijos kalbomis.
— Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija
užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.
— Daugiau informacijos apie darniuosius standartus rasite internete adresu:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

