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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

22.5.2012.

Komisijas paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas
uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), īstenošanu
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(To saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana, uz kuriem attiecas REACH XVII pielikuma 27. pozīcija)
(2012/C 142/05)
Saskaņotā standarta numurs un nosaukums
(un atsauces dokuments)

ESO (1)

CEN

EN 1811:2011
Etalontestēšana niķeļa izdalīšanās noteikšanai elementiem, kas ievietoti caurdurtajās
cilvēka ķermeņa daļās un izstrādājumiem, kas paredzēti tiešai un ilgstošai saskarei ar
cilvēka ādu

Aizstātā standarta numurs

EN 1811:1998 + A1:2008

EN 1811:2011: Jaunajam standartam ir šaurāks tvērums nekā standartam, ko tas aizstāj. No 2013. gada 31. marta uz testēšanas metodēm, ar kurām
pierāda jaunā standarta aptverto ražojumu atbilstību ierobežojuma nosacījumiem, aizstātais (daļēji) standarts vairs neattiecas.
CEN

EN 12472:2005 + A1:2009
Pārklātu izstrādājumu nodiluma un korozijas modelēšanas metode niķeļa izdalīšanās
noteikšanai

EN 12472:2005

CEN

EN 16128:2011
Tiešai un ilgstošai saskarei ar cilvēka ādu paredzētu briļļu un saulesbriļļu rāmju daļu
etalontestēšana niķeļa izdalīšanās noteikšanai

EN 1811:1998 + A1:2008

EN 16128:2011: Jaunajā standartā līdz brīdim, kad briļļu rāmjiem un saulesbrillēm būs izstrādāts pavisam jauns standarts, no aizstātā standarta ir
pārņemtas tās pašas testēšanas metodes, ar kurām pierāda atbilstību regulas REACH XVII pielikuma 27. pozīcijā minētajiem ierobežojuma nosacīju
miem.
(1) ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tālr. +32 25500811; fakss +32 25500819 (http://www.cen.eu),
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tālr. +32 25196871; fakss +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tālr. +33 492944200; fakss +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

PIEZĪME:

— Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai
no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir pievienots pielikumā Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvai 98/34/EK, kas grozīta ar Direktīvu 98/48/EK.
— Eiropas standartizācijas organizācijas saskaņotos standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec stan
dartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam nacionālās standartizācijas institūcijas saskaņoto
standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija
neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.
— Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās
Kopienas valodās.
— Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.
— Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem Internet tīklā ir atrodama adresē:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

