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Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)
(Objava naslovov in referenčnih oznak usklajenih standardov pod vnosom 27 Priloge XVII uredbe REACH)
(Besedilo velja za EGP)

(2016/C 014/04)

Sklic in naslov standarda
(in referenčni dokument)

Referenca za nadomeščeni
standard

CEN

EN 1811:2011+A1:2015
Primerjalna preskusna metoda za sproščanje niklja iz izdelkov, vstavljenih v prebodene
dele človeškega telesa, in izdelkov, ki so v neposrednem in daljšem stiku s kožo

EN 1811:2011

CEN

EN 12472:2005+A1:2009
Simulirana obrabno-korozijska metoda za odkrivanje niklja iz prevlečenih predmetov

EN 12472:2005

CEN

EN 16128:2011
Primerjalna preskusna metoda za sproščanje niklja iz tistih delov okvirjev očal in sončnih
očal, ki so predvideni za neposredni in daljši stik s kožo

ESO (1)

EN 1811:1998 + A1:2008

EN 16128:2011: Novi standard od nadomeščenega prevzema enake preskusne metode za dokazovanje skladnosti s pogoji omejitve iz
vnosa 27 Priloge XVII uredbe REACH, dokler ne bo pripravljen nov standard za sončna očala in okvirje za očala.
(1)

ESO: Evropska organizacija za standardizacijo:
— CEN: Avenue Marnix/Marnixlaan 17, 1000, Bruxelles/Brussel, Belgique/België; tel. + 32 25500811; faks + 32 25500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix/Marnixlaan 17, 1000, Bruxelles/Brussel, Belgique/België; tel. + 32 25196871; faks + 32 25196919 (http://www.
cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francija; tel. + 33 492944200; faks: + 33 493654716 (http://www.etsi.eu)

OPOMBA:
— Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov zagotavljajo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalni
organi za standardizacijo, seznam katerih je objavljen v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 27 Uredbe (EU)
št. 1025/2012 (1).
— Standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in CENELEC objavljata tudi
v francoskem in nemškem jeziku). Naslove standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale
zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za
objavo v Uradnem listu.
— Sklici na popravke „…/AC:YYYY“ so objavljeni samo v informativne namene. S popravkom se odpravijo tiskarske,
jezikovne ali podobne napake iz besedila standarda, nanaša pa se lahko na eno ali več jezikovnih različic (angleško,
francosko in/ali nemško) standarda, kot ga je sprejela Evropska organizacija za standardizacijo.
— Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.
— Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama
zagotavlja Evropska komisija.
— Več informacij o harmoniziranih standardih in drugih evropskih standardih najdete na internetu na
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1)
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