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Comunicarea Comisiei în cadrul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și
restricționarea substanțelor chimice (REACH)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul rubricii 27 din anexa XVII la REACH)
(2012/C 142/05)
Referința și titlul standardului armonizat
(și documentul de referință)

OES (1)

CEN

EN 1811:2011
Metodă de încercare de referință pentru eliberarea nichelului din ansamblurile de tije
care sunt introduse în părțile străpunse ale corpului uman și produsele destinate să
vină în contact direct și prelungit cu pielea

Referința standardului înlocuit

EN 1811:1998 + A1:2008

Standardul nou EN 1811:2011 are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La 31 martie 2013, standardul (parțial) înlocuit
încetează să mai fie aplicat în ceea ce privește metodele de testare pentru demonstrarea respectării condițiilor de restricționare a produselor care intră
sub incidența domeniului de aplicare al noului standard.
CEN

EN 12472:2005 + A1:2009
Metodă pentru simularea uzurii și a coroziunii pentru determinarea nichelului eliberat
din obiectele acoperite

EN 12472:2005

CEN

EN 16128:2011
Metodă de încercare de referință pentru eliberarea nichelului din părțile de rame de
ochelari sau ochelari de soare destinate să vină în contact direct și prelungit cu pielea

EN 1811:1998 + A1:2008

Noul standard EN 16128:2011 preia de la standardul înlocuit aceleași metode de testare pentru demonstrarea conformității cu condițiile de
restricționare în temeiul rubricii 27 din anexa XVII la REACH, până când va fi elaborat un nou standard pentru monturile de ochelari și ochelarii
de soare.
(1) OES: Organismul european de standardizare:
— 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).

NOTĂ:

— Informații cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obține fie de la organismele europene de
standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, a căror listă este anexată la Directiva
98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului, modificată prin Directiva 98/48/CE.
— Standardele armonizate sunt adoptate de către organizațiile europene pentru standardizare în limba
engleză (CEN și Cenelec le publică, de asemenea, în franceză și germană). Prin urmare, titlurile stan
dardelor armonizate sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene de către orga
nismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea
titlurilor care au fost prezentate pentru publicarea în Jurnalul Oficial.
— Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt
disponibile în toate limbile comunitare.
— Această listă înlocuiește toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia
asigură actualizarea acestei liste.
— Mai multe informații despre standardele armonizate se găsesc pe internet la:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

