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Painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/68/EU
täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2016/C 447/06)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/68/EU (1) 15 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti julkaistaan
seuraavan materiaalien eurooppalaisen hyväksynnän viitetiedot:
Numero

0045-01:2012/01

Lyhytnimi

Koko nimi

EAM-X2CrMnNiN21-5-1

EAM-X2CrMnNiN21-5-1 Lean duplex -teräksestä valmistetut levyt ja
nauhat (Lean duplex steel – Sheet, plate and strip)

Huomautus:
Kyseisen materiaalien eurooppalaisen hyväksynnän alkuperäiskappaleet voi tilata 80 euron hallintomaksua vastaan osoit
teesta TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Grosse Bahnstrasse 31, 22525 Hamburg, Germany, puhelin
+49 4085572368, faksi +49 4085572710, sähköposti: info@tuev-nord.de.

Numero

Lyhytnimi

Koko nimi

0879-1:2001/05

EAM nikkeli 201-1 (EAM EAM nikkeli 201 – Kuuma- ja kylmävalssatut levyt ja nauhat (puhdasta
Nickel 201-1)
niukkahiilistä nikkeliä painelaitteisiin) (EAM Nickel 201 – Hot and cold
rolled plates, sheets and strips (pure nickel with low carbon for pres
sure equipment))

0879-2:2001/05

EAM nikkeli 201-2 (EAM EAM nikkeli 201 – Taotut tuotteet (puhdasta niukkahiilistä nikkeliä
Nickel 201-2)
painelaitteisiin) (EAM Nickel 201 – Forgings (pure nickel with low car
bon for pressure equipment))

0879-3:2001/05

EAM nikkeli 201-3 (EAM EAM nikkeli 201 – Tangot (puhdasta niukkahiilistä nikkeliä painelait
Nickel 201-3)
teisiin) (EAM Nickel 201 – Bars (pure nickel with low carbon for pres
sure equipment))

0879-4:2001/05

EAM nikkeli 201-4 (EAM EAM nikkeli 201 – Saumattomat putket (puhdasta niukkahiilistä nikke
Nickel 201-4)
liä painelaitteisiin) (EAM Nickel 201 – Seamless Tubes (pure nickel with
low carbon for pressure equipment))

Huomautus:
Kyseisten materiaalien eurooppalaisten hyväksyntöjen alkuperäiskappaleet voi tilata 80 euron hallintomaksua vastaan
osoitteesta TÜV UK LIMITED, AMP House Suites 27–29 Fifth Floor Dingwall Road, Croydon CR0 2LX, United
Kingdom, puhelin +44 2086807711, faksi +44 2086804035, sähköposti: enquiries.uk@tuv-nord.co.uk. Asiakirjat voi
myös ladata ilmaiseksi yrityksen verkkosivustolta.
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