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Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1907/2006
van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie
en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referenties van geharmoniseerde normen als bedoeld in punt 27 van bijlage XVII bij
REACH)
(2012/C 142/05)
Referentienummer en titel van de norm
(en referentie document)

ENO (1)

CEN

EN 1811:2011
Referentie-beproevingsmethode voor de afgifte van nikkel van producten die bedoeld
zijn om in direct en langdurig contact te komen met de huid

Referentienummer van de vervangen norm

EN 1811:1998 + A1:2008

De nieuwe norm EN 1811:2011 heeft een beperkter bereik dan de norm die zij vervangt. Op 31 maart 2013 is de (deels) vervangen norm niet langer
van toepassing op de testmethoden die worden gebruikt om aan te tonen dat producten die onder de nieuwe norm vallen, voldoen aan de
voorwaarden van de beperking.
CEN

EN 12472:2005 + A1:2009
Methode voor de simulatie van slijtage en corrosie voor het aantonen van de afgifte
van nikkel uit voorwerpen die van een deklaag zijn voorzien

EN 12472:2005

CEN

EN 16128:2011
Referentie-beproevingsmethode voor de afgifte van nikkel van die delen van brilmon
turen en zonnebrillen die bedoeld zijn om in direct en langdurig contact te komen
met de huid

EN 1811:1998 + A1:2008

Zolang er geen nieuwe norm voor brilmonturen en zonnebrillen is opgesteld, volgt de nieuwe norm EN 16128:2011 de te vervangen norm, voor
wat betreft de testmethoden die worden gebruikt om aan te tonen dat wordt voldaan aan de voorwaarden van de beperking ingevolge punt 27 van
bijlage XVII bij REACH.
(1) ENO: Europese Normalisatie Organisatie:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussel, BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Brussel, 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)

WAARSCHUWING:

— Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de
Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen waarvan de lijst een
bijlage is bij de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 98/34/EG gewijzigd door Richtlijn
98/48/EG.
— Geharmoniseerde normen worden door de Europese normalisatie-instellingen vastgesteld in het Engels
(CEN en Cenelec publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatieinstellingen de titels van de geharmoniseerde normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie.
De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het
Publicatieblad worden aangeboden.
— De publicatie van de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen
beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap.
— Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De
Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.
— Meer informatie kunt u vinden op Europa:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

