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Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov harmonizovaných noriem a odkazov na nich v rámci položky 27 prílohy XVII k nariadeniu
REACH)
(2012/C 142/05)
Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov
(a referenčný dokument)

ESO (1)

CEN

EN 1811:2011
Referenčná skúšobná metóda na stanovenie uvoľňovania niklu u predmetov vklada
ných do prepichnutých častí tela a z výrobkov prichádzajúcich do priameho a dlho
trvajúceho styku s pokožkou

Odkaz na starú normu

EN 1811:1998 + A1:2008

Nová norma EN 1811:2011 má užší rozsah pôsobnosti než nahradená norma. Dňa 31. marca 2013 prestáva (čiastočne) nahradená norma platiť,
pokiaľ ide o testovacie metódy na preukázanie súladu s podmienkami obmedzenia pre výrobky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti novej normy.
CEN

EN 12472:2005 + A1:2009
Metóda na simulovanie opotrebovania a korózie na dôkaz uvoľňovania niklu
z povrstvených predmetov

EN 12472:2005

CEN

EN 16128:2011
Referenčná skúšobná metóda uvoľňovania niklu z častí okuliarových rámov a slneč
ných okuliarov, ktoré prichádzajú do tesného a dlhodobého kontaktu s pokožkou

EN 1811:1998 + A1:2008

EN 16128:2011: Novou normou sa z nahradenej normy preberajú rovnaké testovacie metódy na preukázanie súladu s podmienkami obmedzenia
v rámci položky 27 v prílohe XVII k nariadeniu REACH, kým sa nevypracuje nová norma pre okuliarové rámy a slnečné okuliare.
(1) ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:
— 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)

POZNÁMKA:

— Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií
pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe
smernice Európskeho parlamentu a Rady, 98/34/ES ktorá bola zmenená a doplnená smernicou
98/48/ES.
— Európske organizácie pre normalizáciu prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a Cenelec
uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné úrady pre normalizáciu potom názvy harmonizo
vaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie.
Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom
vestníku.
— Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých
jazykoch Spoločenstva.
— Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.
Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.
— Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

