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FASTANEFND EFTA-RÍKjANNA

2009/EES/50/01UNDIRNEFND I UM FRjÁLSA VÖRUFLUTNINGA

LYF

Skrá um markaðsleyfi sem gefin voru út í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, á 
seinna helmingi ársins 2008

Til staðfestingar í sam eigin legu EES-nefndinni

Með vísan til ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr . 74/1999 frá 28 . maí 1999 er því beint til 
nefnd ar inn ar að hún staðfesti, á fundi sínum hinn 24 . apríl 2009, eftir far andi skrár um markaðsleyfi fyrir 
lyfjum sem gefin voru út frá 1 . júlí til 31 . desem ber 2008:

I . vIð aukI Skrá um ný markaðsleyfi

II . vIð aukI Skrá um endurnýjuð markaðsleyfi

III . vIð aukI Skrá um framlengd markaðsleyfi

Iv . vIð aukI Skrá um aftur kölluð markaðsleyfi

v . vIð aukI Skrá um markaðsleyfi sem felld hafa verið niður tímabundið
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I . vIð aukI

Skrá um ný markaðsleyfi

Eftirtalin markaðsleyfi voru gefin út í EFTA–ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. júlí til 31. desem ber 2008:

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/06/380/001 Prezista Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/08/444/001/NO–008/NO Ratiograstim Noregur 2 .10 .2008

EU/1/08/444/001–008 Ratiograstim Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/08/444/001–008/IS Ratiograstim Ísland 24 .10 .2008

EU/1/08/445/001/NO–008/NO Tevagrastim Noregur 8 .10 .2008

EU/1/08/445/001–008 Tevagrastim Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/08/445/001–008/IS Tevagrastim Ísland 24 .10 .2008

EU/1/08/446/001/NO–002/NO Bridion Noregur 12 .9 .2008

EU/1/08/449/001/NO–008/NO Filgrastim Noregur 8 .10 .2008

EU/1/08/449/001–008 Filgrastim Ratiopharm Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/08/449/001–008/IS Filgrastim Ratiopharm Ísland 24 .10 .2008

EU/1/08/450/001/NO–008/NO Biograstim Noregur 2 .10 .2008

EU/1/08/450/001–008 Biograstim Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/08/450/001–008/IS Biograstim Ísland 24 .10 .2008

EU/1/08/452/001/NO Pandemrix Noregur 6 .8 .2008

EU/1/08/453/001/NO Prepandemrix Noregur 18 .9 .2008

EU/1/08/455/001/NO–014/NO Janumet Noregur 5 .8 .2008

EU/1/08/455/001–014 Janumet Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/08/455/001–014/IS Janumet Ísland 5 .9 .2008

EU/1/08/456/001/NO–014/NO Velmetia Noregur 5 .8 .2008

EU/1/08/456/001–014 Velmetia Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/08/456/001–014/IS Velmetia Ísland 5 .9 .2008

EU/1/08/457/001/NO–014/NO Efficib Noregur 5 .8 .2008

EU/1/08/457/001–014 Efficib Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/08/457/001–014/IS Efficib Ísland 5 .9 .2008

EU/1/08/458/001/NO–011/NO Trevaclyn Noregur 29 .7 .2008

EU/1/08/458/001–011 Trevaclyn Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/08/458/001–011/IS Trevaclyn Ísland 25 .7 .2008

EU/1/08/459/001/NO–011/NO Tredaptive Noregur 29 .7 .2008

EU/1/08/459/001–011 Tredaptive Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/08/459/001–011/IS Tredaptive Ísland 25 .7 .2008

EU/1/08/460/001/NO–011/NO Pelzont Noregur 29 .7 .2008

EU/1/08/460/001–011 Pelzont Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/08/460/001–011/IS Pelzont Ísland 25 .7 .2008

EU/1/08/461/001 Firazyr (lyf við sjaldg . sjúkd .) Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/08/461/001/IS Firazyr Ísland 25 .7 .2008

EU/1/08/461/001/NO Firazyr Noregur 25 .8 .2008
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/08/462/001–006/IS Latixa Ísland 28 .7 .2008

EU/1/08/463/001/NO–003/NO Relistor Noregur 11 .7 .2008

EU/1/08/463/001–003 Relistor Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/08/463/001–003/IS Relistor Ísland 24 .7 .2008

EU/1/08/464/001/NO–017/NO Clopidogrel BMS Noregur 7 .8 .2008

EU/1/08/464/001–017 Clopidogrel BMS Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/08/464/001–017/IS Clopidogrel BMS Ísland 22 .9 .2008

EU/1/08/465/001/NO–017/NO Clopidogrel Winthrop Noregur 7 .8 .2008

EU/1/08/465/001–017 Clopidogrel Winthrop Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/08/465/001–017/IS Clopidogrel Winthrop Ísland 12 .9 .2008

EU/1/08/466/001–002 Bridion Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/08/466/001–002/IS Bridion Ísland 4 .9 .2008

EU/1/08/467/001 Doribax Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/08/467/001/IS Doribax Ísland 8 .9 .2008

EU/1/08/467/001/NO Doribax Noregur 1 .9 .2008

EU/1/08/468/001 Intelence Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/08/468/001/IS Intelence Ísland 26 .9 .2008

EU/1/08/468/001/NO Intelence Noregur 18 .9 .2008

EU/1/08/468/001/NO–025/NO Oprymea Noregur 9 .10 .2008

EU/1/08/469/001–025 Oprymea Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/08/469/001–025/IS Oprymea Ísland 27 .10 .2008

EU/1/08/470/001/NO–016/NO Vimpat Noregur 22 .9 .2008

EU/1/08/470/001–015/IS Vimpat Ísland 10 .9 .2008

EU/1/08/470/001–016 Vimpat Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/08/471/001/NO–012/NO Duloxetine Boehringer 
Ingelheim

Noregur 29 .10 .2008

EU/1/08/471/001–012 Duloxetine Boehringer 
Ingelheim

Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/08/471/001–012/IS Duloxetine Boehringer 
Ingelheim

Ísland 7 .11 .2008

EU/1/08/472/001/NO–008/NO Xarelto Noregur 9 .10 .2008

EU/1/08/472/001–008 Xarelto Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/08/472/001–008/IS Xarelto Ísland 15 .10 .2008

EU/1/08/473/001/NO–003/NO Evicel Noregur 28 .10 .2008

EU/1/08/473/001–003 Evicel Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/08/473/001–003/IS Evicel Ísland 17 .11 .2008

EU/1/08/474/001–003 Fluticasone furoate GSK Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/08/475/001/NO–034/NO Olanzapine Mylan Noregur 29 .10 .2008

EU/1/08/475/001–034 Olanzapine Mylan Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/08/475/001–034/IS Olanzapine Mylan Ísland 21 .11 .2008

EU/1/08/476/001/NO–004/NO Tadalafil Noregur 23 .10 .2008

EU/1/08/476/001–004 Tadalafil Lilly Liechtenstein 31 .10 .2008
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/08/477/001 Ceplene (lyf við sjaldg . sjúkd .) Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/08/477/001/IS Ceplene Ísland 19 .11 .2008

EU/1/08/478/001 Prepandemic influenza vaccine 
(H5N1)

Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/08/478/001/IS Prepandemic influenza vaccine 
(H5N1)

Ísland 24 .10 .2008

EU/1/08/478/001/NO Prepandemic influenza vaccine Noregur 4 .12 .2008

EU/1/08/479/001/NO–003/NO Zypadhera Noregur 16 .12 .2008

EU/1/08/479/001–003 Zypadhera Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/08/479/001–003/IS Zypadhera Ísland 16 .12 .2008

EU/1/08/480/001–018 Irbesartan Krka Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/08/481/001–003 Kuvan (lyf við sjaldg . sjúkd .) Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/08/482/001–002 Azarga Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/08/483/001–018 Zomarist Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/08/484/001–018 Vildagliptin Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/08/485/001/NO–011/NO Jalra Noregur 4 .12 .2008

EU/1/08/485/001–011 Jalra Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/08/485/001–011/IS Jalra Ísland 16 .12 .2008

EU/1/08/486/001/NO–011/NO Xiliarx Noregur 4 .12 .2008

EU/1/08/486/001–011 Xiliarx Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/08/486/001–011/IS Xiliarx Ísland 16 .12 .2008

EU/1/08477/001/NO Ceplene Noregur 28 .10 .2008

EU/2/08/080/001–004 Reconcile Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/2/08/080/001–004/IS Reconcile Ísland 5 .8 .2008

EU/2/08/081/001–003/IS Posatex Ísland 10 .9 .2008

EU/2/08/082/001–003 Zactran Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/2/08/082/001–003/IS Zactran Ísland 8 .9 .2008

EU/2/08/083/001 Equioxx Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/2/08/084/001/NO–005/NO Trocoxil Noregur 15 .10 .2008

EU/2/08/084/001–005 Troxocil Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/2/08/084/001–005/IS Trocoxil Ísland 24 .10 .2008

EU/2/08/085/001 Easotic Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/2/08/086/001/NO–003/NO Duvaxyn WNV Noregur 18 .12 .2008

EU/2/08/086/001–003 Duvaxyn WNV Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/2/08/087/001–002 Masivet Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/2/08/087/001–002/IS Masivet Ísland 12 .12 .2008

EU/2/08/088/001–004 Acticam Liechtenstein 31 .12 .2008
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II . vIð aukI

Skrá um endurnýjuð markaðsleyfi

Eftirtalin markaðsleyfi voru endurnýjuð í EFTA–ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. júlí til 31. desem ber 2008:

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/00/162/003/NO–005/NO,
EU/1/00/162/009/NO–011/NO,
EU/1/00/162/015/NO–017/NO,
EU/1/00/162/019/NO–021/NO

Prandin Noregur 15 .8 .2008

EU/1/00/162/003–005, 009–011, 
015–017, 019–021

Prandin Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/00/162/003–005, 009–011, 
015–017, 019–021/IS

Prandin Ísland 26 .9 .2008

EU/1/03/247/001/NO–002/NO Forsteo Noregur 1 .7 .2008

EU/1/03/252/001/NO–003/NO Fuzeon Noregur 12 .8 .2008

EU/1/03/252/001–003 Fuzeon Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/03/252/001–003/IS Fuzeon Ísland 5 .8 .2008

EU/1/03/254/002 Busilvex Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/03/254/002/IS Busilvex Ísland 10 .7 .2008

EU/1/03/254/002/NO Busilvex Noregur 12 .8 .2008

EU/1/03/255/001/NO–006/NO Ventavis Noregur 29 .9 .2008

EU/1/03/255/001–006 Ventavis Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/03/255/001–006/IS Ventavis Ísland 19 .10 .2008

EU/1/03/256/001/NO–010/NO Humira Noregur 25 .9 .2008

EU/1/03/256/001–010 Humira Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/03/256/001–010/IS Humira Ísland 24 .10 .2008

EU/1/03/258/001/NO–022/NO Avandamet Noregur 9 .9 .2008

EU/1/03/258/001–022 Avandamet Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/03/258/001–022/IS Avandamet Ísland 20 .10 .2008

EU/1/03/259/001/NO–006/NO Onsenal Noregur 6 .11 .2008

EU/1/03/259/001–006 Onsenal Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/03/259/001–006/IS Onsenal Ísland 12 .12 .2008

EU/1/03/260/001/NO–023/NO Stalevo Noregur 9 .10 .2008

EU/1/03/260/001–023 Stalevo Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/03/260/001–023/IS Stalevo Ísland 22 .10 .2008

EU/1/03/261/001/NO–003/NO Emtriva Noregur 10 .11 .2008

EU/1/03/261/001–003 Emtriva Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/03/261/001–003/IS Emtriva Ísland 27 .10 .2008

EU/1/03/262/001/NO–008/NO Emend Noregur 8 .10 .2008

EU/1/03/262/001–008 Emend Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/03/262/001–008/IS Emend Ísland 27 .10 .2008

EU/1/03/269/001 Faslodex Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/06/367/001–012 Diacomit Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/06/367/001–012/IS Diacomit Ísland 18 .12 .2008
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/07/436/001–002 Isentress Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/07/436/001–002/IS Isentress Ísland 18 .12 .2008

EU/1/98/064/001 Pylobactell Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/98/064/001/IS Pylobactell Ísland 19 .10 .2008

EU/1/98/064/001/NO Pylobactell Noregur 8 .12 .2008

EU/1/98/065/001/NO–002/NO Optison Noregur 18 .9 .2008

EU/1/98/065/001–002/IS Optison Ísland 10 .7 .2008

EU/1/98/069/001a/NO–007a/NO,
EU/1/98/069/001b/NO–007b/NO,
EU/1/98/069/008/NO–010/NO

Plavix Noregur 2 .7 .2008

EU/1/98/070/001a/NO–007a/NO,
EU/1/98/070/001b/NO–007b/NO,
EU/1/98/070/008/NO–010/NO

Iscover Noregur 2 .7 .2008

EU/1/98/071/001/NO–006/NO Xenical Noregur 9 .9 .2008

EU/1/98/071/001–006/IS Xenical Ísland 10 .7 .2008

EU/1/98/073/001/NO–004/NO Evista Noregur 19 .9 .2008

EU/1/98/073/001–004 Evista Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/98/073/001–004/IS Evista Ísland 22 .10 .2008

EU/1/98/074/001/NO–004/NO Optruma Noregur 19 .9 .2008

EU/1/98/074/001–004 Optruma Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/98/074/001–004/IS Optruma Ísland 22 .10 .2008

EU/1/98/076/004/NO–006/NO,
EU/1/98/076/011/NO–013/NO,
EU/1/98/076/018/NO–020/NO,
EU/1/98/076/022/NO–024/NO

NovoNorm Noregur 15 .8 .2008

EU/1/98/076/004–006, 011–013, 
018–020, 022–024

NovoNorm Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/98/076/004–006, 011–013, 
018–020, 022–024/IS

NovoNorm Ísland 25 .9 .2008

EU/1/98/077/002/NO–004/NO,
EU/1/98/077/006/NO–008/NO,
EU/1/98/077/010/NO–019/NO

Viagra Noregur 24 .9 .2008

EU/1/98/077/002–004, 006–008, 
010–019/IS

Viagra Ísland 25 .10 .2008

EU/1/98/080/001 Aldara Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/98/080/001/IS Aldara Ísland 19 .11 .2008

EU/1/98/080/001/NO Aldara Noregur 9 .10 .2008

EU/1/98/081/001/NO–004/NO Comtan Noregur 29 .9 .2008

EU/1/98/081/001–004 Comtan Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/98/081/001–004/IS Comtan Ísland 21 .10 .2008

EU/1/98/082/001/NO–003/NO,
EU/1/98/082/005/NO

Comtess Noregur 29 .9 .2008

EU/1/98/082/001–003, 005 Comtess Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/98/082/001–003, 005/IS Comtess Ísland 21 .10 .2008
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/98/084/001/NO–002/NO Simulect Noregur 11 .11 .2008

EU/1/98/084/001–002 Simulect Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/98/084/001–002/IS Simulect Ísland 7 .11 .2008

EU/1/98/085/001/NO–034/NO Karvezide Noregur 28 .10 .2008

EU/1/98/085/001–034 Karvezide Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/98/085/001–034/IS Karvezide Ísland 28 .10 .2008

EU/1/98/086/001/NO–034/NO CoAprovel Noregur 28 .10 .2008

EU/1/98/086/001–034 CoAprovel Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/98/086/001–034/IS CoAprovel Ísland 28 .10 .2008

EU/1/98/089/001–022 Pritor Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/98/089/001–022/IS Pritor Ísland 18 .12 .2008

EU/1/98/090/001–020 Micardis Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/98/090/001–020/IS Micardis Ísland 18 .12 .2008

EU/1/98/091/001–014 Kinzalmono Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/98/091/001–014/IS Kinzalmono Ísland 18 .12 .2008

EU/2/03/040/001–002/IS Gonazon Ísland 11 .7 .2008

EU/2/03/041/001–005 Draxxin Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/2/03/041/001–005/IS Draxxin Ísland 27 .10 .2008

EU/2/98/009/001/NO–006/NO Suvaxyn Aujeszky Noregur 18 .12 .2008

EU/2/98/009/001–006 Suvaxyn Aujeszky Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/2/99/011/001 Locatim Liechtenstein 31 .12 .2008
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III . vIð aukI

Skrá um framlengd markaðsleyfi

Eftirtalin markaðsleyfi voru framlengd í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. júlí til 31. desem ber 2008:

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/01/183/030–032 HBvaxPRO Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/01/195/022–027 Liprolog Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/01/195/022–027/IS Liprolog Ísland 11 .8 .2008

EU/1/02/214/011/NO–015/NO Kinzalkomb Noregur 15 .9 .2008

EU/1/02/215/015/NO–021/NO PritorPlus Noregur 15 .9 .2008

EU/1/03/255/006 Ventavis Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/03/267/010 Reyataz Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/04/291/003 Raptiva Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/04/291/003/NO Raptiva Noregur 26 .11 .2008

EU/1/04/305/002 Truvada Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/04/305/002/NO Truvada Noregur 16 .9 .2008

EU/1/05/330/005/NO–011/NO Rotarix Noregur 6 .10 .2008

EU/1/05/330/005–011 Rotarix Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/05/330/005–011/IS Rotarix Ísland 27 .9 .2008

EU/1/05/331/038/NO–055/NO Neupro Noregur 25 .9 .2008

EU/1/05/331/038–055 Neupro Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/05/331/038–055/IS Neupro Ísland 15 .10 .2008

EU/1/06/343/006–007 Baraclude Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/06/356/007–009 Exjade Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/06/360/012 Champix Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/06/368/088/NO–142/NO Insulin Human Winthrop Noregur 28 .11 .2008

EU/1/06/368/088–142 Insulin Human Winthrop Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/07/386/011–012 Toviaz Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/07/386/013–016 Toviaz Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/07/392/002 Circadin Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/07/394/007–009 Optaflu Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/07/400/017/NO–021/NO Mircera Noregur 13 .10 .2008

EU/1/07/400/017–020/IS Mircera Ísland 17 .10 .2008

EU/1/07/400/017–021 Mircera Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/07/410/017–020 Binocrit Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/07/411/017–020 Epoetin alfa Hexal Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/07/412/017–020 Abseamed Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/1/07/414/018 Galvus Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/07/419/010–012 Cervarix Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/07/431/020/NO–025/NO Retacrit Noregur 15 .12 .2008

EU/1/07/431/020–025 Retacrit Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/07/432/020–022 Silapo Liechtenstein 31 .8 .2008
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EU/1/95/003/007/NO–008/NO Betaferon Noregur 13 .11 .2008

EU/1/95/003/007–008 Betaferon Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/97/030/140/NO–169/NO Insuman Noregur 1 .12 .2008

EU/1/97/030/140–169 Insuman Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/102/206/021/NO–035/NO Arixtra Noregur 8 .9 .2008

EU/102/206/021–035 Arixtra Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/2/02/033/002 Dexdomitor Liechtenstein 31 .8 .2008

EU/2/05/054/018/NO–031/NO Profender Noregur 24 .9 .2008

EU/2/05/054/018–031 Profender Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/2/05/054/018–031/IS Profender Ísland 1 .10 .2008

EU/2/06/058/004 Flexicam Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/2/99/015/002 Oxyglobin Liechtenstein 31 .10 .2008
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Iv . vIð aukI

Skrá um aftur kölluð markaðsleyfi

Eftirtalin markaðsleyfi voru aftur kölluð í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. júlí til 31. desem ber 2008:

ESB-númer Vara Land Aftur köllunardagur

EU/1/01/184/001–073 Nespo Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/01/185/023–030 Aranesp Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/02/202/001–006 Protopy Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/02/202/001–006/IS Protopy Ísland 27 .9 .2008

EU/1/02/228/001–003 Neupopeg Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/04/293/001–012 Parareg Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/04/301/001/NO–005/NO Quintanrix Noregur 25 .11 .2008

EU/1/04/301/001–005 Quintanrix Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/04/301/001–005/IS Quintanrix Ísland 27 .9 .2008

EU/1/05/327/001/NO–018/NO Exubera Noregur 25 .11 .2008

EU/1/05/327/001–018 Exubera Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/05/327/001–018/IS Exubera Ísland 22 .10 .2008

EU/1/98/093/002 Forcaltonin Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/98/093/002/IS Forcaltonin Ísland 29 .11 .2008

EU/1/98/093/002/NO Forcaltonin Noregur 25 .11 .2008

EU/1/99/128/001/NO–037/NO Viraferon Noregur 29 .10 .2008

EU/1/99/128/001–037 Viraferon Liechtenstein 31 .10 .2008

EU/1/99/128/001–037/IS Viraferon Ísland 22 .10 .2008
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v . vIð aukI

Skrá um markaðsleyfi sem felld hafa verið niður tímabundið

Eftirtalin markaðsleyfi voru felld niður tímabundið í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. júlí til 
31. desem ber 2008:

ESB-númer Vara Land Nið ur fellingardagur

EU/1/06/344/001–011 Acomplia Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/06/344/001–011/IS Acomplia Ísland 26 .11 .2008

EU/1/06/345/001–011 Zimulti Liechtenstein 31 .12 .2008

EU/1/06/345/001–011/IS Zimulti Ísland 26 .11 .2008
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Heim ild til að veita ríkis að stoð sam kvæmt ákvæðum 61. gr. EES-samn ings ins og  
3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól

Eftir lits stofn un EFTA hreyfir ekki and mælum við eftirgreindri aðstoð ar ráð stöfun .

Dagsetning ákvörð un ar: 22 . apríl 2009

Málsnúmer: 65613

EFTA-ríki: Noregur

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega): Fjár fest ing í mannvirkjum á Skien-Geiteryggen-flug velli

Fjárveiting: 32,875 milljónir norskra króna (um 3,79 milljónir evra)

Atvinnu greinar: Flug

Heiti og póst fang stofnunarinnar sem veitir aðstoð: Skien kommune, Postboks 158, N-3701 Skien

Fullgildan texta ákvörð un arinnar, að trúnaðarupp lýs ingum slepptum, er að finna á vefsetri Eftir lits stofn-
un ar EFTA:

http://www .eftasurv .int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

2009/EES/50/02

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/
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Heim ild til að veita ríkis að stoð sam kvæmt ákvæðum 61. gr. EES-samn ings ins og  
3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól

Eftir lits stofn un EFTA hreyfir ekki and mælum við eftirgreindri ríkis að stoð ar ráð stöfun .

Dagsetning ákvörð un ar: 31 .3 .2009

Málsnúmer: 65913

EFTA-ríki: Noregur

Fyrirsögn: Breyt ing á norskum sérreglum um skattlagningu skipafélaga

Lagaheim ild: Stafl . c) í 3 . mgr . 61 . gr . EES-samn ings ins

Tegund aðstoð ar: Aðstoð ar áætlun

Mark mið: Að fremja skipaútgerð

Aðstoð ar form: Skattundan þága

Fjárveiting: H .u .b . 220 milljónir evra

Gildis tími: Til ársins 2017

Atvinnu greinar: Sjóflutningar

Heiti og póst fang stofnunarinnar sem veitir aðstoð: Finansdepartementet, Akersg . 40, N-0030 Oslo, 
Norway

Fullgildan texta ákvörð un arinnar, að trúnaðarupp lýs ingum slepptum, er að finna á vefsetri Eftir lits stofn-
un ar EFTA:

http://www .eftasurv .int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry

2009/EES/50/03

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry
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Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5512 – Electrabel/E.ON)

1 . Fram kvæmda stjórn inni barst 11 . septem ber 2009 til kynn ing sam kvæmt 4 . gr . reglu gerð ar ráðs ins 
(EB) nr . 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem belgíska fyrir tækið Electrabel S .A ./N .V ., 
sem tilheyrir frönsku samsteypunni GDF Suez, kaupir af þýska fyrir tækinu E .ON AG yfir ráð, í 
skiln ingi staf lið ar b) í 1 . mgr . 3 . gr . fyrr nefndr ar reglu gerð ar, í ýmsum orkuverum og nýtingarrétti á 
raf orkufram leiðslugetu í Þýskalandi .

2 . Starf semi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Electrabel: fram leiðsla og sala á raf orku, jarðgas, hitaveita, þjón usta tengd orkuveitu; einnig 
viðskipti með raf orku, gas og losunarheim ildir

– GDF Suez: fjöl þjóð leg iðn- og þjón ustusamsteypa með starf semi á sviði raf orku, jarðgass, þjón-
ustu tengdri orkuveitu, vatns- og sorpumsýslu o .fl . sviðum

– E .ON: fram leiðsla og sala á raf orku og jarðgas

3 . Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr . 139/2004 . Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un  .

4 . Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semd ir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu .

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt ist 
í Stjtíð . ESB (C 226, 19 . septem ber 2009) . Þær má senda með sím bréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01 og 
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M .5512 – Electrabel/E .ON, á eftir far andi 
póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 .

EB-STOFNANIR
FRAMKVæMDASTjóRNIN
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24 .9 .2009 Nr . 50/15EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5557 – SNCF-P/CDPQ/Keolis/Effia)

1 . Fram kvæmda stjórn inni barst 15 . septem ber 2009 til kynn ing sam kvæmt 4 . gr . reglu gerð ar ráðs ins 
(EB) nr . 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem franska fyrir tækið SNCF-Participations, 
sem tilheyrir SNCF-samsteypunni, og Caisse de Dépôt et de Placement du Québec (CDPQ), sem er 
skráð í Québec, öðlast í sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1 . mgr . 3 . gr . fyrr nefndr ar reglu-
gerð ar, í fyrir tæk junum Keolis og Effia .

2 . Starf semi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– SNCF-samsteypan: farþegaflutningar á járnbrautum auk dreifingar, markaðsfærslu og skyldrar 
þjón ustu, aðallega í Frakklandi

– CDPQ: rekstur lífeyris- og trygg inga sjóða, aðallega í Québec

– Keolis: einkafyrir tæki sem rekur almenningssam göngur og stundar aðra starf semi á sviði 
samgangna

– Effia: þjón usta sem hefur það að mark miði að greiða götu farþega og stuðla að samþættingu 
almenningssamgangna

3 . Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr . 139/2004 . Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un  .

4 . Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semd ir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu .

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt ist 
í Stjtíð . ESB (C 227, 22 . septem ber 2009) . Þær má senda með sím bréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01 
og +32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M .5557 – SNCF-P/CDPQ/Keolis/Effia, 
á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 .

2009/EES/50/05



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 50/16 24 .9 .2009

Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5573 – Remeha Group/Baxi Holdings)

1 . Fram kvæmda stjórn inni barst 16 . septem ber 2009 til kynn ing sam kvæmt 4 . gr . reglu gerð ar ráðs ins 
(EB) nr . 139/2004 (1) og í kjöl far vís un ar sam kvæmt 5 . mgr . 4 . gr . sömu reglu gerð ar um fyrir hug aða 
sam fylk ingu þar sem hollenska fyrir tækið De Dietrich Remeha Holding B .V . („Remeha“) öðlast með 
hluta fjár kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1 . mgr . 3 . gr . fyrr nefndr ar reglu gerð ar, í 
breska fyrir tæk inu Baxi Holdings Limited („Baxi“) .

2 . Starf semi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Remeha: þróun, fram leiðsla og sala á kynditækjum

– Baxi: þróun, fram leiðsla og sala á kynditækjum

3 . Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr . 139/2004 . Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un  .

4 . Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semd ir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu .

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt ist 
í Stjtíð . ESB (C 231, 25 . septem ber 2009) . Þær má senda með sím bréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01 og 
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M .5573 – Remeha Group/Baxi Holdings, á 
eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 .

2009/EES/50/06



24 .9 .2009 Nr . 50/17EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5636 – Mcjunkin/Transmark)

Mál sem kann að verða tekið fyrir sam kvæmt ein fald aðri máls með ferð 

1 . Fram kvæmda stjórn inni barst 14 . septem ber 2009 til kynn ing sam kvæmt 4 . gr . reglu gerð ar ráðs ins 
(EB) nr . 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem banda ríska fyrir tækið McJunkin Red 
Man Corporation („McJunkin“), sem lýtur yfir ráð um hins banda ríska Goldman Sachs Group, Inc ., 
öðlast með hluta fjár kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . fyrr nefndr ar reglu-
gerð ar, í hollenska fyrir tæk inu Transmark Fcx Group BV („Transmark“) .

2 . Starf semi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– McJunkin: dreifing á lagnaefni, lokum, tengjum og áþekkum vörum og þjónustu til fyrirtækja, 
einkum í Norður-Ameríku

– Transmark: dreifing á lokum og áþekkum vörum og þjónustu til fyrirtækja, einkum í Evrópu en 
einnig í suðaustanverðri Asíu, Ástralíu, Nýja-Sjálandi og Afríku

3 . Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr . 139/2004 . Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un  . Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt reglu gerð ráðs ins (EB) nr . 139/2004 (2) .

4 . Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu .

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi  
birt ist í Stjtíð . ESB (C 226, 19 . septem ber 2009) . Þær má senda með sím bréfi (faxnr .  
+32 (0)22 96 43 01 og +32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M .5636 – McJunkin/
Transmark, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 .
(2) Stjtíð . ESB C 56, 5 .3 .2005, bls . 32 .
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 50/18 24 .9 .2009

Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5649 – RREEF Fund/Endesa/UFG/Saggas)

1 . Fram kvæmda stjórn inni barst 17 . septem ber 2009 til kynn ing sam kvæmt 4 . gr . reglu gerð ar ráðs ins 
(EB) nr . 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem breska fyrir tækið RREEF Pan-European 
Infrastructure Fund LP („RREEF Fund“), sem lýtur stjórn hins þýska Deutsche Bank gegnum 
önnur félög, og spænsku fyrir tækin Endesa Generación SA („Endesa“), sem lýtur yfir ráðum ítölsku 
samsteypunnar ENEL SpA, og Unión Fenosa Gas, SA („UFG“), sem er sam eigin legt fyrir tæki hins 
spænska Unión Fenosa SA (nú Gas Natural SDG, SA) og hins ítalska ENI SpA, öðlast með hluta-
fjár kaupum í sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1 . mgr . 3 . gr . fyrr nefndr ar reglu gerð ar, í 
starfandi sam eigin legu fyrir tæki, hinu spænska Planta de Regasificación de Sagunto SA („Saggas“) . 
Saggas lýtur sem stendur yfir ráðum UFG, hins spænska Iberdrola SA og Endesa .

2 . Starf semi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– RREEF Fund: fjár fest ingasjóður sem starfar á sviði banka- og fjár mála þjón ustu svo og annarrar 
skyldrar þjón ustu víða um heim

– UFG: sala á gasi til fyrir tækja og heimila á Spáni

– Endesa: fram leiðsla, dreifing og sala á raf orku í Evrópu, Suður-Ameríku og Norður-Afríku; 
fyrir tækið sinnir einnig viðskiptum með raf orku víðsvegar í Evrópu, auk starf semi á sviði 
jarðgass, kolagraftar og fast eigna á Spáni 

– Saggas: endurgösun fljótandi jarðgass á Spáni

3 . Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr . 139/2004 . Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un  .

4 . Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semd ir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu .

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt ist 
í Stjtíð . ESB (C 231, 25 . septem ber 2009) . Þær má senda með sím bréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01 
og +32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M .5649 – RREEF Fund/Endesa/UFG/
Saggas, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 .

2009/EES/50/08



24.9.2009 Nr. 50/19EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Aftur köllun til kynn ingar um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5601 – RREEF Fund/UFG/SAGGAS)

Fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna barst 26. ágúst 2009 til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu 
fyrir tækjanna RREEF Fund, UFG og SAGGAS. Tilkynnendur aftur kölluðu til kynn inguna 16. septem ber 
2009.

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5180 – Manitowoc/Enodis)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 19. septem ber 2008 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri 
samfylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmi
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004, sbr. 2. mgr. sömu greinar. Óstytt útgáfa 
af ákvörð un inni er ein göngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta-
leyndarmál. Hún verður fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32008M5180. EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex.europa.eu).

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5461 – Lyonnaise des Eaux/Sociétés de Distribution d’Eau et 
d’Assainissement)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 5. ágúst 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri sam-
fylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmivið
staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af ákvörð un inni er ein göngu 
til á frönsku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál. Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5461. EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex.europa.eu).
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 50/20 24 .9 .2009

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5467 – RWE/Essent)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 23 . júní 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri sam-
fylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmivið
staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004, sbr . 2 . mgr . sömu greinar . Óstytt útgáfa 
af ákvörð un inni er ein göngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta-
leyndarmál . Hún verður fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5467 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5496 – Vattenfall/Nuon Energy)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 22 . júní 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri sam-
fylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmivið
staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004, sbr . 2 . mgr . sömu greinar . Óstytt útgáfa 
af ákvörð un inni er ein göngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta-
leyndarmál . Hún verður fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5496 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .
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24 .9 .2009 Nr . 50/21EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5506 – Sabena Technics/TNT Airways/jV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 4 . ágúst 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri sam-
fylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmivið
staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa af ákvörð un inni er ein göngu 
til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál . Hún verður fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5506 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5518 – Fiat/Chrysler)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 24 . júlí 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri sam fylk-
inguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmiviðstaflið
b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa af ákvörð un inni er ein göngu til á 
ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál . Hún verður fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5518 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .

2009/EES/50/14

2009/EES/50/15

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu


EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 50/22 24 .9 .2009

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5564 – Raiffeisen Leasing/SAG/Advisory House/
The Mobility House jV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 21 . ágúst 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri sam-
fylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmivið
staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa af ákvörð un inni er ein göngu 
til á þýsku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál . Hún verður fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5564 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5568 – Volkswagen/Fleet Investments/Leaseplan Corporation jV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 19 . ágúst 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri sam-
fylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmivið
staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa af ákvörð un inni er ein göngu 
til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál . Hún verður fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5568 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5570 – Platinum Equity Group/Delphi Corporation)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 5 . ágúst 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri sam-
fylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmivið
staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa af ákvörð un inni er ein göngu 
til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál . Hún verður fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5570 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5575 – Orbeo/Parts of OneCarbon)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 3 . septem ber 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri 
samfylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmi
við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa af ákvörð un inni er ein-
göngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál . Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5575 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5582 – Gonvarri/Severstal/jV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 4 . septem ber 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri 
samfylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmi
við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa af ákvörð un inni er ein-
göngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál . Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5582 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5585 – Centrica/Venture Production)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 21 . ágúst 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri sam-
fylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmivið
staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa af ákvörð un inni er ein göngu 
til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál . Hún verður fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5585 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5588 – General Motors/Delphi Steering II)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 12 . ágúst 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri sam-
fylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmivið
staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa af ákvörð un inni er ein göngu 
til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál . Hún verður fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5588 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5593 – Nordea/Vegagest/Norvega)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 27 . ágúst 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri sam-
fylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmivið
staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa af ákvörð un inni er ein göngu 
til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál . Hún verður fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5593 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5603 – ENI/TEC)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 10 . septem ber 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri 
samfylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmi
við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa af ákvörð un inni er ein-
göngu til á ítölsku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál . Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5603 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5606 – Uniqa/Veneto Banca/jV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 31 . ágúst 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri sam-
fylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmivið
staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa af ákvörð un inni er ein göngu 
til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál . Hún verður fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5606 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5609 – ISP/RDM/Manucor)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 3 . septem ber 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri 
samfylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmi
við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa af ákvörð un inni er ein-
göngu til á ítölsku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál . Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5609 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5614 – Sanofi-Aventis/Merial)

Fram kvæmda stjórn in ákvað 15 . septem ber 2009 að hreyfa ekki and mælum við framangreindri tilkynntri 
samfylkinguoglýsayraðhúnsamrýmdistsameiginlegamarkaðnum.Ákvörðuninertekinísamræmi
við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa af ákvörð un inni er ein-
göngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns við skipta leyndarmál . Hún verður 
fáanleg:

– á sam keppn is vefsetri fram kvæmda stjórn arinnar (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Þar 
má leita að einstökum ákvörð un um um sam fylk ingar m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, dagsetningu 
og atvinnu grein;

– á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5614 . EUR-Lex er vefsetur með 
beinlínuaðgangi að lög gjöf Evrópu banda laganna (http://eur-lex .europa .eu) .
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Ríkis að stoð – Frakkland

Málsnúmer C 4/09 (áður N 679/97) – Breyt ing á reglum um aðstoð til útvarpsrekstrar 

Auglýst eftir athuga semdum í sam ræmi við 2. mgr. 88. gr. EB-sáttmálans

Fram kvæmda stjórn in hefur ákveðið að hefja máls með ferð í sam ræmi við 2 . mgr . 88 . gr . EB-sáttmálans í 
tengslum við ofan greinda ríkis að stoð, sjá Stjtíð . ESB C 223, 16 .9 .2009, bls . 15 .

Fram kvæmda stjórn in birt ir þessa auglýsingu til þess að gefa EES-ríkjunum og öðrum áhuga aðilum færi 
á að koma á framfæri athuga semdum sínum . Athuga semdafrestur er einn mánuður frá því að auglýsingin 
birt ist í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins og skal senda athuga semdirnar til:

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Registry 
SPA 3 6/5 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
Bréfasími: +32 22961242 
Netfang: stateaidgreffe@ec .europa .eu

Athuga semdunum verður komið á framfæri við stjórn völd í Frakklandi . Þeim, sem leggja fram athuga-
semdir, er heimilt að óska nafn leyndar og skulu slíkar óskir vera skrif legar og rökstuddar .
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Orðsend ing fram kvæmda stjórn arinnar sam kvæmt 4. mgr. 16. gr. reglu gerð ar 
Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1008/2008 um sam eigin legar reglur um flug - 

rek stur í bandalaginu

Almanna þjón ustu kvaðir í tengslum við áætl un ar flug

Aðild ar ríki Frakkland

Flugleið Strassborg–Amsterdam
Strassborg–Kaupmannahöfn
Strassborg–Madríd
Strassborg–Prag
Strassborg–Róm

Gildis töku dagur almanna þjón ustu kvaða 28 . mars 2010

Aðild ar ríki Frakkland

Textinn er afhentur endur gjalds laust, ásamt hvers kyns 
við kom andi upp lýs ingum og/eða skjölum sem varða 
almanna þjón ustu kvaðirnar, eftir beiðni sem senda ber:

Arrêté 14 .8 .2009: breyt ing á almanna þjón ustu kvöðum á 
leiðinni Strassborg–Amsterdam (NOR: DEVA0918066A) .
Arrêté 14 .8 .2009: breyt ing á almanna þjón ustu-
kvöðum á leiðinni Strassborg–Kaupmannahöfn (NOR: 
DEVA0918067A) .
Arrêté 14 .8 .2009: breyt ing á almanna þjón ustu kvöðum 
á leiðinni Strassborg–Madríd (NOR: DEVA0918068A) .
Arrêté 14 .8 .2009: breyt ing á almanna þjón ustu kvöðum á 
leiðinni Strassborg–Prag (NOR: DEVA0918069A) .
Arrêté 14 .8 .2009: breyt ing á almanna þjón ustu kvöðum á 
leiðinni Strassborg–Róm (NOR: DEVA0918070A) .

http://www .legifrance .gouv .fr/initRechTexte .do

Direction générale de l’aviation civile
DTA/SDT/T2
50 rue Henry Farman
75720 Paris Cedex 15
FRANCE
Sími: +33 158094321
osp-compagnies@dta .aviation-civile .gouv .fr
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Orðsend ing fram kvæmda stjórn arinnar sam kvæmt 5. mgr. 17. gr. reglu gerð ar 
Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 1008/2008 um sam eigin legar reglur um flug - 

rek stur í bandalaginu

Auglýsing um útboð á áætl un ar flugi í sam ræmi við almanna þjón ustu kvaðir

Aðild ar ríki Frakkland

Flugleið Strassborg–Amsterdam
Strassborg–Kaupmannahöfn
Strassborg–Madríd
Strassborg–Prag
Strassborg–Róm

Samn ings tími 28 . mars 2010 til 30 . mars 2013

Frestur til að skila til boðum – Í fyrsta áfanga: 19 . októ ber 2009 (kl . 15 .00 að 
staðartíma)

– Í öðrum áfanga: 23 . nóvem ber 2009 (kl . 15 .00 að 
staðartíma)

Texti út boðs auglýsingarinnar er afhentur endur gjalds-
laust, ásamt hvers kyns við kom andi upp lýs ingum og/eða 
skjölum sem varða útboðið og almanna þjón ustu kvaðirnar, 
eftir beiðni sem senda ber:

Ministère des Affaires Étrangères et Européennes
Direction des Affaires Financières
Bureau des interventions – DGA/DAF/1/INT
A l’attention de Mme Laurence Tchoulfayan
Bureau MEN 311
27 rue de la Convention
CS 91533 75732
Paris Cedex 15
FRANCE

Sími: +33 143176642/143177074
Bréfasími: +33 143177769
Netfang: laurence .tchoulfayan@diplomatie .gouv .fr
 anne-marie .fefeu@diplomatie .gouv .fr

Auglýsing fram kvæmda stjórn arinnar um gildis töku dag bókana um upprunareglur 
sem hafa að geyma ákvæði um „stighækkandi uppsöfnunarkerfi“ og gerðar hafa 
verið milli Evrópu banda lags ins og þessara ríkja: Alsírs, Egyptalands, Færeyja, 
Íslands, Ísraels, jórdaníu, Líbanons, Marokkós, Noregs, Sviss (ásamt Liechtenstein), 

Sýrlands, Túniss, Tyrklands og Vesturbakkans og Gasastrandarinnar

Ofan greind auglýsing fram kvæmda stjórn ar EB birt ist í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins C 219, 
12 .9 .2009, bls . 19 .

2009/EES/50/31

2009/EES/50/30

mailto:laurence.tchoulfayan@diplomatie.gouv.fr
mailto:anne-marie.fefeu@diplomatie.gouv.fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:219:0019:0020:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:219:0019:0020:EN:PDF


24 .9 .2009 Nr . 50/31EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Orðsend ing fram kvæmda stjórn arinnar í tengslum við fram kvæmd til skip unar 
ráðs ins 89/106/EBE frá 21. desem ber 1988 um sam ræmingu á lögum og stjórn sýslu-

fyrirmælum aðild ar ríkjanna um byggingarvörur

(Birt ing á heitum og tilvísunarnúmerum samræmdra staðla sam kvæmt til skip uninni)

Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 1:1998
Olíu ofnar með ýribrennurum

— 1 .1 .2008 1 .1 .2009

EN 1:1998/A1:2007 Athuga semd 3 1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 40-4:2005
Ljósastaurar – 4 . hluti: Kröfur til ljósastaura úr bentri 
steinsteypu

— 1 .10 .2006 1 .10 .2007

EN 40-4:2005/AC:2006 1 .1 .2007 1 .1 .2007

CEN EN 40-5:2002
Ljósastaurar – 5 . hluti: Kröfur til ljósastaura úr stáli

— 1 .2 .2003 1 .2 .2005

CEN EN 40-6:2002
Ljósastaurar – 6 . hluti: Kröfur til ljósastaura úr áli

— 1 .2 .2003 1 .2 .2005

CEN EN 40-7:2002
Ljósastaurar – 7 . hluti: Kröfur til ljósastaura úr trefja-
styrktum fjöl liðu blöndum

— 1 .10 .2003 1 .10 .2004

CEN EN 54-2:1997
Brunaviðvörunarkerfi – Hluti 2: Stjórnstöðvar

— 1 .1 .2008 1 .8 .2009

EN 54-2:1997/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .12 .2007)

1 .1 .2008 1 .8 .2009

EN 54-2:1997/AC:1999 1 .1 .2008 1 .1 .2008

CEN EN 54-3:2001
Brunaviðvörunarkerfi – 3 . hluti: Brunaviðvörunar bún-
aður – Hljóðgjafar

— 1 .4 .2003 1 .6 .2009

EN 54-3:2001/A1:2002 Athuga semd 3 1 .4 .2003 30 .06 .2005

EN 54-3:2001/A2:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .5 .2009)

1 .3 .2007 1 .6 .2009

CEN EN 54-4:1997
Brunaviðvörunarkerfi – 4 . hluti: Aflgjafar

— 1 .10 .2003 1 .8 .2009

EN 54-4:1997/A1:2002 Athuga semd 3 1 .10 .2003 1 .8 .2009

EN 54-4:1997/A2:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .8 .2009)

1 .6 .2007 1 .8 .2009

EN 54-4:1997/AC:1999 1 .6 .2005 1 .6 .2005

CEN EN 54-5:2000
Brunaviðvörunarkerfi – 5 . hluti: Hitaskynjarar – Punkt-
skynjarar

— 1 .4 .2003 30 .06 .2005

EN 54-5:2000/A1:2002 Athuga semd 3 1 .4 .2003 30 .06 .2005

CEN EN 54-7:2000
Brunaviðvörunarkerfi – 7 . hluti: Reykskynjarar – 
Optískir og jónískir punkt skynjarar

— 1 .4 .2003 1 .8 .2009

EN 54-7:2000/A1:2002 Athuga semd 3 1 .4 .2003 30 .06 .2005

EN 54-7:2000/A2:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2009)

1 .5 .2007 1 .8 .2009

2009/EES/50/32
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 54-10:2002
Brunaviðvörunarkerfi – 10 . hluti: Eldskynjarar – Punkt-
skynjarar

— 1 .9 .2006 1 .9 .2008

EN 54-10:2002/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .8 .2007)

1 .9 .2006 1 .9 .2008

CEN EN 54-11:2001
Brunaviðvörunarkerfi – 11 . hluti: Handvirkir boðar

— 1 .9 .2006 1 .9 .2008

EN 54-11:2001/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(30 .9 .2008)

1 .9 .2006 1 .9 .2008

CEN EN 54-12:2002
Brunaviðvörunarkerfi – 12 . hluti: Reykskynjarar – Línu-
skynjarar sem nota ljós geisla

— 1 .10 .2003 31 .12 .2005

CEN EN 54-16:2008
Brunaviðvörunarkerfi – Hluti 16: Stýri- og aflestrar bún-
aður fyrir tal við vörun ar kerfi

— 1 .1 .2009 1 .4 .2011

CEN EN 54-17:2005
Brunaviðvörunarkerfi – Hluti 17: Skamm hlaups-
einangrarar

— 1 .10 .2006 1 .12 .2008

EN 54-17:2005/AC:2007 1 .1 .2009 1 .1 .2009

CEN EN 54-18:2005
Brunaviðvörunarkerfi – Hluti 18: Sendi- og mót töku-
bún aður

— 1 .10 .2006 1 .12 .2008

EN 54-18:2005/AC:2007 1 .1 .2008 1 .1 .2008

CEN EN 54-20:2006
Brunaviðvörunarkerfi – Hluti 20: Reyksogsskynjarar

— 1 .4 .2007 1 .7 .2009

EN 54-20:2006/AC:2008 1 .8 .2009 1 .8 .2009

CEN EN 54-21:2006
Brunaviðvörunarkerfi – Hluti 21: Beiningarbúnaður 
fyrir neyðar boð og bilunar viðvaranir

— 1 .3 .2007 1 .6 .2009

CEN EN 54-24:2008
Brunaviðvörunarkerfi – Hluti 24: Hlutir í tal við vörunar-
kerfi – Hátalarar

— 1 .1 .2009 1 .4 .2011

CEN EN 54-25:2008
Brunaviðvörunarkerfi – Hluti 25: Kerfisþættir sem nota 
þráð lausar fjar skipta leiðir

— 1 .1 .2009 1 .4 .2011

CEN EN 179:2008
Járnvara í byggingar – Neyðarútgangsbúnaður sem 
stjórnað er með handfangi eða þrýstiplötu til notkunar 
við flótta leiðir – Kröfur og próf un ar að ferðir

EN 179:1997 Liðinn
(31 .7 .2008)

1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 197-1:2000
Sement – 1 . hluti: Samsetning, eigin leikar og sam-
ræmis kröfur fyrir venjulegt sement

— 1 .4 .2001 1 .4 .2002

EN 197-1:2000/A1:2004 Athuga semd 3 Liðinn
(21 .10 .2004)

1 .2 .2005 1 .2 .2006

EN 197-1:2000/A3:2007 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .1 .2008)

1 .4 .2008 1 .4 .2009

CEN EN 197-4:2004
Sement – 4 . hluti: Samsetning, eigin leikar og sam-
ræmis kröfur fyrir sement með lágan upp hafs styrk til 
nota í málm bræðslu ofna

— 1 .2 .2005 1 .2 .2006
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 295-10:2005
Rör, festingar og tengi úr brenndum leir í frárennslislagnir 
– 10 . hluti: Stjórn valdskröfur

— 1 .1 .2006 1 .1 .2007

CEN EN 413-1:2004
Sement til nota í múrvirki – 1 . hluti: Samsetning, eigin-
leikar og sam ræmis kröfur

— 1 .12 .2004 1 .12 .2005

CEN EN 416-1:2009
Gaskyntir geislahitarar með einum brennara til að 
hengja upp – Hluti 1: Öryggi

1 .12 .2009 1 .12 .2010

CEN EN 438-7:2005
Háþrýstimótaðar lagskiptar skreytiplötur (HPL) – 
Plötur sem eru byggðar á hita herðandi resínum (yfirleitt 
kallaðar lag skiptar þynnur) – 7 . hluti: Þéttar lagskiptar 
plötur og HPL plötur úr samsettum efnum til nota 
utanhúss og innan húss á veggi og í loft

— 1 .11 .2005 1 .11 .2006

CEN EN 442-1:1995
Geisla- og hringstreymisofnar – 1 . hluti: Tæknilýsing 
og kröfur

— 1 .12 .2004 1 .12 .2005

EN 442-1:1995/A1:2003 Athuga semd 3 1 .12 .2004 1 .12 .2005

CEN EN 450-1:2005+A1:2007
Svifaska í steinsteypu – 1 . hluti: Skil grein ing, eigin-
leikar og sam ræmis skil yrði

EN 450-1:2005 Liðinn
(31 .7 .2009)

1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 459-1:2001
Kalksteinsméla – 1 . hluti . Skil grein ing ar , eigin leikar og 
sam ræmis skil yrði

— 1 .8 .2002 1 .8 .2003

CEN EN 490:2004
Þakskífur úr steinsteypu og festingar til þak- og vegg-
klæðn ingar – Eigin leikar vöru

— 1 .9 .2005 1 .6 .2007

EN 490:2004/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .12 .2006)

1 .1 .2009 1 .1 .2009

CEN EN 492:2004
Þakplötur úr trefjasteypu og fylgihlutir – Eigin leikar og 
próf un ar aðferðir

— 1 .1 .2006 1 .1 .2007

EN 492:2004/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(28 .2 .2006)

1 .1 .2006 1 .1 .2007

EN 492:2004/A2:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(30 .6 .2008)

1 .7 .2007 1 .7 .2008

CEN EN 494:2004+A3:2007
Bylgjulaga þakplötur úr trefjasteypu og fylgihlutir – 
Eigin leikar og próf un ar aðferðir

EN 494:2004 Liðinn
(30 .9 .2007)

1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 516:2006
Raðframleiddir fylgihlutir fyrir þök – Aðgönguleiðir að 
þökum – Göngupallar, þrep og stig

— 1 .11 .2006 1 .11 .2007

CEN EN 517:2006
Raðframleiddir fylgihlutir fyrir þök – Öryggiskrókar 
á þök

— 1 .12 .2006 1 .12 .2007

CEN EN 520:2004
Gifsplötur – Skil grein ing ar , kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .9 .2005 1 .3 .2007

CEN EN 523:2003
Stálkápur fyrir forspennustrengi – Íðorð, kröfur og 
gæðaeftirlit

— 1 .6 .2004 1 .6 .2005
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 534:2006
Bárulaga jarðbiksplötur – Fram leiðslukröfur og próf-
un ar aðferðir

— 1 .4 .2007 1 .4 .2008

CEN EN 544:2005
Jarðbiksþakflögur styrktar með steinefnum og/eða 
gerviefnum

— 1 .10 .2006 1 .10 .2007

CEN EN 572-9:2004
Gler í byggingar – Almennar glervörur úr natríum kalk-
sílíkati – 9 . hluti: Sam ræmismat

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

CEN EN 588-2:2001
Trefjasteypurör fyrir niðurföll og ræsi – 2 . hluti: Mannop 
og eftir lits brunnar

— 1 .10 .2002 1 .10 .2003

CEN EN 671-1:2001
Föst slökkvikerfi – Slöngukerfi – 1 . hluti . Slöngukefli 
með hálf stífum slöngum

— 1 .2 .2002 1 .4 .2004

EN 671-1:2001/AC:2002 1 .1 .2007 1 .1 .2007

CEN EN 671-2:2001
Föst slökkvikerfi – Slöngukerfi – 2 . hluti: Slöngukerfi 
með saman brotnum slöngum

— 1 .2 .2002 1 .4 .2004

EN 671-2:2001/A1:2004 Athuga semd 3 Liðinn
(30 .11 .2004)

1 .3 .2007 1 .3 .2008

CEN EN 681-1:1996
Gúmmíkenndar þéttingar – Efniskröfur varð-
andi rörtengi þétt ingar sem notaðar eru í vatns- og 
frárennslislagnir – 1 . hluti: Hitahert gúmmí

— 1 .1 .2003 1 .1 .2009

EN 681-1:1996/A1:1998 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .12 .1998)

1 .1 .2003 1 .1 .2004

EN 681-1:1996/A2:2002 Athuga semd 3 1 .1 .2003 1 .1 .2004

EN 681-1:1996/A3:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(28 .2 .2006)

1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 681-2:2000
Gúmmíkenndar þéttingar – Efniskröfur varð andi 
rörtengi þéttingar sem notaðar eru í vatns- og frá rennslis-
lagnir – 2 . hluti: Hitadeigt gúmmíkennt efni

— 1 .1 .2003 1 .1 .2004

EN 681-2:2000/A1:2002 Athuga semd 3 1 .1 .2003 1 .1 .2004

CEN EN 681-3:2000
Gúmmíkenndar þéttingar – Efniskröfur varð andi 
rörtengi þéttingar sem notaðar eru í vatns- og frá rennslis-
lagnir – 3 . hluti: Blöðrótt efni úr hitahertu gúmmíi

— 1 .1 .2003 1 .1 .2004

EN 681-3:2000/A1:2002 Athuga semd 3 1 .1 .2003 1 .1 .2004

CEN EN 681-4:2000
Gúmmíkenndar þéttingar – Efniskröfur varð andi 
rörtengi þéttingar sem notaðar eru í vatns- og frá rennslis-
lagnir – 4 . hluti: Þétt ingar úr steyptu pólý úretani

— 1 .1 .2003 1 .1 .2004

EN 681-4:2000/A1:2002 Athuga semd 3 1 .1 .2003 1 .1 .2004

CEN EN 682:2002
Gúmmíkenndar þéttingar – Efniskröfur varð andi 
þéttingar sem notaðar eru á rör og festingar sem flytja 
gas og kol vetn is vökva

— 1 .10 .2002 1 .12 .2003
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 771-1:2003
Kröfur til múrsteina – 1 . hluti: Múrsteinar úr leir

— 1 .4 .2005 1 .4 .2006

EN 771-1:2003/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(1 .4 .2006)

1 .4 .2005 1 .4 .2006

CEN EN 771-2:2003
Kröfur til múrsteina – 2 . hluti: Múrsteinar úr kalsíum-
sílíkati

EN 771-2:2000 Liðinn
(31 .1 .2005)

1 .4 .2005 1 .4 .2006

EN 771-2:2003/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(1 .4 .2006)

1 .4 .2005 1 .4 .2006

CEN EN 771-3:2003
Kröfur til múrsteina – 3 . hluti: Múrsteinar úr steinsteypu 
(þung og létt fylliefni)

— 1 .4 .2005 1 .4 .2006

EN 771-3:2003/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(1 .4 .2006)

1 .4 .2005 1 .4 .2006

CEN EN 771-4:2003
Kröfur til múrsteina – 4 . hluti: Múrsteinar úr hita- og 
þrýsti hertri frauðsteypu

— 1 .4 .2005 1 .4 .2006

EN 771-4:2003/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(1 .4 .2006)

1 .4 .2005 1 .4 .2006

CEN EN 771-5:2003
Kröfur til múrsteina – 5 . hluti: Sérframleiddir múrsteinar 
úr stein steypu

— 1 .4 .2005 1 .4 .2006

EN 771-5:2003/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(1 .4 .2006)

1 .4 .2005 1 .4 .2006

CEN EN 771-6:2005
Kröfur til múrsteina – Hluti 6: Múrsteinar úr 
náttúrulegum steini

— 1 .8 .2006 1 .8 .2007

CEN EN 777-1:2009
Gaskynt geislahitunarkerfi í loft, með mörgum 
brennurum, ekki til nota á heimilum – Hluti 1: Kerfi 
D, öryggi

1 .11 .2009 1 .11 .2010

CEN EN 777-2:2009
Gaskynt geislahitunarkerfi í loft, með mörgum 
brennurum, ekki til nota á heimilum – 2 . hluti: Kerfi 
E, öryggi

1 .11 .2009 1 .11 .2010

CEN EN 777-3:2009
Gaskynt geislahitunarkerfi í loft, með mörgum 
brennurum, ekki til nota á heimilum – Hluti 3: Kerfi 
F, öryggi

1 .11 .2009 1 .11 .2010

CEN EN 777-4:2009
Gaskynt geislahitunarkerfi í loft, með mörgum 
brennurum, ekki til nota á heimilum – Hluti 4: Kerfi 
H – Öryggi

1 .11 .2009 1 .11 .2010

CEN EN 845-1:2003+A1:2008
Skil grein ing stoðþátta fyrir múrvirki – 1 . hluti: 
Bindingar, togbönd, upphengi og knegti

EN 845-1:2003 Liðinn
(31 .8 .2008)

1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 845-2:2003
Skil grein ing stoðþátta fyrir múrvirki – 2 . hluti: Burðar-
bitar yfir dyrum og gluggum

— 1 .2 .2004 1 .4 .2006
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 845-3:2003+A1:2008
Skil grein ing stoðþátta fyrir múrvirki – 3 . hluti: Fúgu-
styrking úr stál neti

EN 845-3:2003 Liðinn
(31 .8 .2008)

1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 858-1:2002
Skiljukerfi fyrir létta vökva (t .d . olíu og bensín) – 
1 . hluti: Grunnatriði vöru hönnunar, skil virkni og próf-
un ar , merking og gæða eftir lit

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

EN 858-1:2002/A1:2004 Athuga semd 3 1 .9 .2005 1 .9 .2006

CEN EN 877:1999
Steypujárnsrör og -tengi, samskeyti og aukahlutir fyrir 
fráveitur – Kröfur, próf un ar aðferðir og gæðatrygging

— 1 .1 .2008 1 .9 .2009

EN 877:1999/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2008)

1 .1 .2008 1 .9 .2009

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008 1 .1 .2009 1 .1 .2009

CEN EN 934-2:2009
Íblöndunarefni í steinsteypu, múr og þunnfljótandi múr –  
2 . hluti: Íblöndunarefni í steinsteypu – Skil grein ing ar , 
kröfur, sam ræmisauðkenningar og merkingar

EN 934-2:2001 1 .3 .2010 1 .3 .2011

CEN EN 934-3:2003
Íblöndunarefni í steinsteypu, múr og þunnfljótandi múr 
– 3 . hluti: Íblöndunar efni í múr til nota í múrvirki – Skil-
grein ing ar , kröfur, sam ræmi, auð kenning og merking

— 1 .6 .2005 1 .6 .2006

EN 934-3:2003/AC:2005 1 .6 .2005 1 .6 .2005

CEN EN 934-4:2009
Íblöndunarefni í steinsteypu, múr og þunnfljótandi múr 
– 4 . hluti: Íblöndunarefni í þunnfljótandi múr til nota 
með forspennustrengjum – Skil grein ing ar , kröfur, sam-
ræmisauðkenningar og merkingar

EN 934-4:2001 1 .3 .2010 1 .3 .2011

CEN EN 934-5:2007
Íblöndunarefni í steinsteypu, múr og þunnfljótandi múr 
– 5 . hluti: Íblöndunar efni til nota í sprautu steypu – Skil-
grein ing ar , kröfur, sam ræmi, auðkenning og merking

— 1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 969:2009
Rör, tengi og fylgihlutir úr seigu járni ásamt 
samsetningum þeirra til nota í gasleiðslur – Kröfur og 
próf un ar aðferðir

1 .1 .2010 1 .1 .2011

CEN EN 997:2003
Salernisskálar og salerni með vatnslás

— 1 .12 .2004 1 .12 .2006

EN 997:2003/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(30 .9 .2008)

1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 998-1:2003
Kröfur til múrs til nota í múrvirki – 1 . hluti: 
Pússningarmúr

— 1 .2 .2004 1 .2 .2005

EN 998-1:2003/AC:2005 1 .6 .2006 1 .6 .2006

CEN EN 998-2:2003
Kröfur til múrs til nota í múrvirki – 2 . hluti: Múr til 
nota í múrvirki

— 1 .2 .2004 1 .2 .2005

CEN EN 1036-2:2008
Gler í byggingar – Speglar úr silfurhúðuðu flotgleri til 
nota innanhúss – Hluti 2: Sam ræmismat; vörustaðall

— 1 .1 .2009 1 .1 .2010
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 1051-2:2007
Gler í byggingar – Glerhleðslusteinar og glergötusteinar 
– Hluti 2: Sam ræmismat/vörustaðall

— 1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 1057:2006
Kopar og koparblöndur – Heildregin kringlótt koparrör 
fyrir vatn og gas til nota í hreinlætis- og hitunarbúnaði

— 1 .3 .2007 1 .3 .2009

CEN EN 1096-4:2004
Gler í byggingar – Húðað gler – 4 . hluti: Sam ræmismat

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

CEN EN 1123-1:1999
Heitsinkhúðaðar múffutengdar stálpípur með saum og 
tengistykki fyrir fráveitur – 1 . hluti: Kröfur, prófanir og 
gæða eftirlit

— 1 .6 .2005 1 .6 .2006

EN 1123-1:1999/A1:2004 Athuga semd 3 1 .6 .2005 1 .6 .2006

CEN EN 1124-1:1999
Ryðfríar, múffutengdar stálpípur með saum og 
tengistykki fyrir fráveitur – 1 . hluti: Kröfur, prófanir 
og gæða eftirlit

— 1 .6 .2005 1 .6 .2006

EN 1124-1:1999/A1:2004 Athuga semd 3 1 .6 .2005 1 .6 .2006

CEN EN 1125:2008
Járnvara í byggingar – Neyðarútgangsbúnaður stjórnað 
með slá til notkunar við flótta leiðir – Kröfur og próf-
un ar aðferðir

EN 1125:1997 Liðinn
(31 .7 .2008)

1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 1154:1996
Járnvara í byggingar – Stýrður dyralokunarbúnaður – 
Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .10 .2003 1 .10 .2004

EN 1154:1996/A1:2002 Athuga semd 3 1 .10 .2003 1 .10 .2004

CEN EN 1155:1997
Járnvara í byggingar – Rafknúinn festibúnaður til að 
halda vængjahurðum opnum – Kröfur og próf un ar-
aðferðir

— 1 .10 .2003 1 .10 .2004

EN 1155:1997/A1:2002 Athuga semd 3 1 .10 .2003 1 .10 .2004

CEN EN 1158:1997
Járnvara í byggingar – Samstillingarbúnaður fyrir hurðir 
– Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .10 .2003 1 .10 .2004

EN 1158:1997/A1:2002 Athuga semd 3 1 .10 .2003 1 .10 .2004

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 1 .6 .2006 1 .6 .2006

CEN EN 1168:2005+A2:2009
Forsteyptar steinsteypuvörur – Holplötur

EN 1168:2005 
+A1:2008

1 .12 .2009 1 .12 .2010

CEN EN 1279-5:2005+A1:2008
Gler í byggingar – Einangrunargler – 5 . hluti: Sam-
ræmismat

EN 1279-5:2005 1 .9 .2009 1 .9 .2010

CEN EN 1304:2005
Þakskífur úr leir og festingar – Skil grein ing ar og eigin-
leikar vöru

— 1 .2 .2006 1 .2 .2007

CEN EN 1317-5:2007+A1:2008
Öryggisbúnaður vega – Hluti 5: Vörukröfur og sam-
ræmismat fyrir vega hindranir

EN 1317-5:2007 31 .1 .2011 1 .4 .2009 1 .1 .2011

CEN EN 1337-3:2005
Legur – 3 . hluti: Gúmmílegur

— 1 .1 .2006 1 .1 .2007
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 1337-4:2004
Legur – 4 . hluti: Rúllulegur

— 1 .2 .2005 1 .2 .2006

EN 1337-4:2004/AC:2007 1 .1 .2008 1 .1 .2008

CEN EN 1337-5:2005
Legur – 5 . hluti: Pottlegur

— 1 .1 .2006 1 .1 .2007

CEN EN 1337-6:2004
Legur – 6 . hluti: Armafóðringar

— 1 .2 .2005 1 .2 .2006

CEN EN 1337-7:2004
Legur – 7 . hluti: Kúlulaga og sívalar PTFE 
(polytetrafluoroethylen) legur

EN 1337-7:2000 1 .12 .2004 1 .6 .2005

CEN EN 1337-8:2007
Legur í mannvirki – Hluti 8: Láréttar stýringar og 
festingar

— 1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 1338:2003
Steinar úr steinsteypu til steinlagna – Kröfur og próf-
un ar aðferðir

— 1 .3 .2004 1 .3 .2005

EN 1338:2003/AC:2006 1 .1 .2007 1 .1 .2007

CEN EN 1339:2003
Hellur úr steinsteypu til hellulagna – Kröfur og próf-
un ar aðferðir

— 1 .3 .2004 1 .3 .2005

EN 1339:2003/AC:2006 1 .1 .2007 1 .1 .2007

CEN EN 1340:2003
Kantsteinar úr steinsteypu – Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .2 .2004 1 .2 .2005

EN 1340:2003/AC:2006 1 .1 .2007 1 .1 .2007

CEN EN 1341:2001
Hellur úr náttúrulegum steini fyrir steinlögn utanhúss – 
Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .10 .2002 1 .10 .2003

CEN EN 1342:2001
Götusteinar úr náttúrulegum steini fyrir steinlögn 
utanhúss – Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .10 .2002 1 .10 .2003

CEN EN 1343:2001
Kantsteinar úr náttúrulegum steini fyrir steinlögn 
utanhúss – Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .10 .2002 1 .10 .2003

CEN EN 1344:2002
Götusteinar úr leir ásamt fylgihlutum fyrir lögn á sand – 
Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .1 .2003 1 .1 .2004

CEN EN 1423:1997
Efni til vegmerkinga – Sáldurefni – Glerperlur, viðnáms-
aukandi korn og blöndur af hvoru tveggja

— 1 .5 .2004 1 .5 .2005

EN 1423:1997/A1:2003 Athuga semd 3 1 .5 .2004 1 .5 .2004

CEN EN 1433:2002
Frárennslisrör á svæðum sem ætluð eru akandi og 
gangandi vegfarendum – Flokkun, hönnun og próf un ar-
kröfur, merking og mat á sam ræmi

— 1 .8 .2003 1 .8 .2004

EN 1433:2002/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .12 .2005)

1 .1 .2006 1 .1 .2006
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 1457:1999
Reykháfar – Reykrör í loftrásir úr leir eða keramik – 
Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1.8.2003 1.8.2004

EN 1457:1999/A1:2002 1.8.2003 1.8.2004

EN 1457:1999/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

EN 1457:1999/A1:2002/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 1463-1:2009
Efni til vegmerkinga – Vegbólur með endurskini – Hluti 
1: Nothæfiskröfur í upphaflegu ástandi

EN 1463-1:1997 1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 1469:2004
Vörur úr náttúrulegum steini – Plötur til klæðningar – 
Kröfur

— 1.7.2005 1.7.2006

CEN EN 1504-2:2004
Vörur og kerfi til verndar og viðgerðar á steinsteypu-
virkjum – Skil grein ing ar , kröfur, gæðaeftirlit og mat á 
sam ræmi – 2. hluti: Yfir borðs verndar kerfi fyrir stein-
steypu

— 1.9.2005 1.1.2009

CEN EN 1504-3:2005
Vörur og kerfi til verndar og viðgerðar á 
steinsteypuvirkjum – Skil grein ing ar , kröfur, gæðaeftirlit 
og mat á sam ræmi – 3. hluti: Viðgerðir á stein steypu 
með og án burðar hlutverks

— 1.10.2006 1.1.2009

CEN EN 1504-4:2004
Vörur og kerfi til verndar og viðgerðar á steinsteypu-
virkjum – Skil grein ing ar , kröfur, gæðaeftirlit og mat á 
sam ræmi – 4. hluti: Lím til byggingar nota

— 1.9.2005 1.1.2009

CEN EN 1504-5:2004
Vörur og kerfi til verndar og viðgerðar á steinsteypu-
virkjum – Skil grein ing ar , kröfur, gæðaeftirlit og mat á 
sam ræmi – 5. hluti: Innsprautun í steinsteypuvirki

— 1.10.2005 1.1.2009

CEN EN 1504-6:2006
Vörur og kerfi til verndar og viðgerðar á steinsteypu-
virkjum – Skil grein ing ar , kröfur, gæða eftir lit og mat á 
sam ræmi – Hluti 6: Festing bendi stáls

— 1.6.2007 1.1.2009

CEN EN 1504-7:2006
Vörur og kerfi til verndar og viðgerðar á steinsteypu-
virkjum – Skil grein ing ar , kröfur, gæða eftir lit og mat á 
sam ræmi – Hluti 7: Tæringar varnir bend ingar

— 1.6.2007 1.1.2009

CEN EN 1520:2002
Forsteyptar bentar einingar með opnum léttum 
fylliefnum

— 1.9.2003 1.9.2004

EN 1520:2002/AC:2003 1.8.2009 1.8.2009

CEN EN 1748-1-2:2004
Gler í byggingar – Sérstakar grunnvörur – Hluti 1-2: 
Bór sílíkat gler – Sam ræmismat/Vörustaðall

— 1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 1748-2-2:2004
Gler í byggingar – Sérstakar grunnvörur – Hluti 2-2: 
Keramikgler – Sam ræmismat

— 1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 1806:2006
Reykháfar – Reykrörseiningar úr leir eða keramik fyrir 
ein falda reykháfa – Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1.5.2007 1.5.2008
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 1825-1:2004
Smurolíu skiljur – 1 . hluti: Grunnatriði hönnunar, 
skilvirkni og prófun, merking og gæða eftirlit

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

EN 1825-1:2004/AC:2006 1 .1 .2007 1 .1 .2007

CEN EN 1856-1:2003
Reykháfar – Kröfur til reykháfa úr málmi – 1 . hluti: 
Hlutar í reykháfa kerfi

— 1 .4 .2004 1 .4 .2005

EN 1856-1:2003/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(30 .11 .2006)

1 .3 .2007 1 .3 .2008

CEN EN 1856-2:2004
Reykháfar – Nothæfiskröfur til reykháfa úr málmi – 
2 . hluti: Málmfóðringar og reykrör til tenginga

— 1 .5 .2005 1 .11 .2007

CEN EN 1857:2003+A1:2008
Reykháfar – Einingar – Reykrörsfóðringar úr steinsteypu

EN 1857:2003 Liðinn
(31 .8 .2008)

1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 1858:2008
Reykháfar – Einingar – Reykrörseiningar úr steinsteypu

EN 1858:2003 1 .9 .2009 1 .9 .2010

CEN EN 1863-2:2004
Gler í byggingar – Hitahert gler úr natríum kalk sílíkati – 
2 . hluti: Sam ræmismat

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

CEN EN 1873:2005
Raðframleiddir fylgihlutir fyrir þök – Ofanljós úr plasti 
– Eigin leikar og próf un ar aðferðir

— 1 .10 .2006 1 .10 .2009

CEN EN 1916:2002
Rör og fylgihlutir úr steinsteypu, óbent, með stáltrefjum 
og með bendistáli

— 1 .8 .2003 23 .11 .2004

EN 1916:2002/AC:2008 1 .1 .2009 1 .1 .2009

CEN EN 1917:2002
Mannop og eftirlitsbrunnar úr steinsteypu, óbent, með 
stáltrefjum og með bendistáli

— 1 .8 .2003 23 .11 .2004

EN 1917:2002/AC:2008 1 .1 .2009 1 .1 .2009

CEN EN 1935:2002
Járnvara í byggingar – einása lamir – Kröfur og próf-
un ar aðferðir

— 1 .10 .2002 1 .12 .2003

EN 1935:2002/AC:2003 1 .1 .2007 1 .1 .2007

CEN EN 10025-1:2004
Heitvalsað efni úr óblönduðu byggingarstáli – 1 . hluti: 
Almenn skil yrði fyrir afhend ingu

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

CEN EN 10088-4:2009
Ryðfrítt stál – Hluti 4: Tækni leg afhend ingarskil yrði 
fyrir plötur/þynnur úr tæringarþolnu stáli til nota í 
byggingum

1 .2 .2010 1 .2 .2011

CEN EN 10088-5:2009
Ryðfrítt stál – Hluti 5: Tækni leg afhend ingarskil yrði 
fyrir teina, stangir, vír og vörur úr björtu tæringarþolnu 
stáli til nota í byggingum

1 .1 .2010 1 .1 .2011

CEN EN 10210-1:2006
Holar burðarein ing ar framleiddar við hita úr óblönduðu 
stáli og fínkorna stáli – Hluti 1: Tækni leg afhend-
ingarskil yrði

— 1 .2 .2007 1 .2 .2008
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 10219-1:2006
Kaldformaðar soðnar holar burðarein ing ar úr óblönduðu 
stáli og fínkorna stáli – Hluti 1: Tækni leg afhend-
ingarskil yrði

— 1 .2 .2007 1 .2 .2008

CEN EN 10224:2002
Rör og tengihlutir úr stáli fyrir flutning á vatnsríkum 
vökvum, svo sem neyslu vatni – Tækni leg afhend-
ingarskil yrði

— 1 .4 .2006 1 .4 .2007

EN 10224:2002/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .12 .2005)

1 .4 .2006 1 .4 .2007

CEN EN 10311:2005
Rörtengi til tengingar á stálrörum og festingar til nota 
við flutning á vatni og öðrum vatnsríkum vökvum

— 1 .3 .2006 1 .3 .2007

CEN EN 10312:2002
Soðin rör úr ryðfríu stáli til flutnings á vatnsríkum 
vökvum, svo sem neyslu vatni – Tækni leg afhend-
ingarskil yrði

— 1 .4 .2006 1 .4 .2007

EN 10312:2002/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .12 .2005)

1 .4 .2006 1 .4 .2007

CEN EN 10343:2009
Stál til snöggkælingar og temprunar til nota í byggingum 
– Tækni leg afhend ingarskil yrði

1 .1 .2010 1 .1 .2011

CEN EN 12004:2007
Flísalím – Skil grein ing ar og eigin leikar

EN 12004:2001 Liðinn
(31 .5 .2009)

1 .6 .2008 1 .6 .2010

CEN EN 12050-1:2001
Fráveitudælubúnaður til nota í byggingum og á lóðum – 
Meginreglur um gerð og prófun – 1 . hluti: Dælu búnaður 
til að dæla fráveitu vatni með seyru

— 1 .11 .2001 1 .11 .2002

CEN EN 12050-2:2000
Fráveitudælubúnaður til nota í byggingum og á lóðum – 
Meginreglur um gerð og prófun – 2 . hluti: Dælu búnaður 
til að dæla fráveitu vatni án seyru

— 1 .10 .2001 1 .10 .2002

CEN EN 12050-3:2000
Fráveitudælubúnaður til nota í byggingum og á lóðum – 
Meginreglur um gerð og prófun – 3 . hluti: Dælu búnaður 
til tak markaðra nota að dæla fráveitu vatni með seyru

— 1 .10 .2001 1 .10 .2002

CEN EN 12050-4:2000
Fráveitudælubúnaður til nota í byggingum og á lóðum – 
Meginreglur um gerð og prófun – 4 . hluti: Ein streymis-
lokar fyrir fráveitu vatn með eða án seyru

— 1 .10 .2001 1 .10 .2002

CEN EN 12057:2004
Vörur úr náttúrulegum steini – Flísar – Kröfur

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

CEN EN 12058:2004
Vörur úr náttúrulegum steini – Plötur á gólf og þrep – 
Kröfur

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

CEN EN 12094-1:2003
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 1 . hluti: 
Kröfur og próf un ar aðferðir fyrir rafknúinn sjálf virkan 
stjórn- og seinkunar búnað

— 1 .2 .2004 1 .5 .2006
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 12094-2:2003
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 2 . hluti: 
Kröfur og próf un ar aðferðir fyrir órafknúinn sjálf virkan 
stjórn- og seinkunar búnað

— 1 .2 .2004 1 .5 .2006

CEN EN 12094-3:2003
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 3 . hluti: 
Kröfur og próf un ar aðferðir fyrir hand virkan gang-
setningar- og stöðvunar búnað

— 1 .1 .2004 1 .9 .2005

CEN EN 12094-4:2004
Föst slökkvikerfi – Hlutir í CO2-kerfi – 4 . hluti: Kröfur 
og próf un ar aðferðir fyrir loka á háþrýsti hylki og 
opnunar búnað þeirra

— 1 .5 .2005 1 .8 .2007

CEN EN 12094-5:2006
Föst slökkvikerfi – Hlutir í CO2-kerfi – 5 . hluti: Kröfur 
og próf un ar aðferðir fyrir há- og lágþrýsti stýri loka og 
opnunar búnað þeirra

EN 12094-5:2000 Liðinn
(30 .4 .2009)

1 .2 .2007 1 .5 .2009

CEN EN 12094-6:2006
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 6 . hluti: 
Kröfur og próf un ar aðferðir fyrir rofbúnað sem ekki er 
rafknúinn

EN 12094-6:2000 Liðinn
(30 .4 .2009)

1 .2 .2007 1 .5 .2009

CEN EN 12094-7:2000
Föst slökkvikerfi – Íhlutar í CO2-kerfi – 7 . hluti: Kröfur 
og próf un ar aðferðir fyrir dreifara

— 1 .10 .2001 1 .4 .2004

EN 12094-7:2000/A1:2005 1 .11 .2005 1 .11 .2006

CEN EN 12094-8:2006
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – Hluti 8: 
Kröfur og próf un ar aðferðir fyrir tengi

— 1 .2 .2007 1 .5 .2009

CEN EN 12094-9:2003
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 9 . hluti: 
Kröfur og próf un ar aðferðir fyrir sérhæfða bruna skynjara

— 1 .1 .2004 1 .9 .2005

CEN EN 12094-10:2003
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 10 . hluti: 
Kröfur og próf un ar aðferðir fyrir þrýsti mæla og þrýsti-
rofa

— 1 .2 .2004 1 .5 .2006

CEN EN 12094-11:2003
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 11 . hluti: 
Kröfur og próf un ar aðferðir fyrir vogir

— 1 .1 .2004 1 .9 .2005

CEN EN 12094-12:2003
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 12 . hluti: 
Kröfur og próf un ar aðferðir fyrir loft knúinn viðvörunar-
búnað

— 1 .1 .2004 1 .9 .2005

CEN EN 12094-13:2001
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi –  
13 . hluti: Kröfur og próf un ar aðferðir fyrir eftir lits- og 
einstreymis loka

— 1 .1 .2002 1 .4 .2004

CEN EN 12101-1:2005
Reyk- og hitastýribúnaður – 1 . hluti: Tæknilýsing fyrir 
reyktálma

— 1 .6 .2006 1 .9 .2008

EN 12101-1:2005/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .12 .2007)

1 .12 .2006 1 .9 .2008

CEN EN 12101-2:2003
Reyk- og hitastýribúnaður – 2 . hluti: Kröfur til náttúru-
legra reyk- og hitaræsikerfa

— 1 .4 .2004 1 .9 .2006
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
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er af hólmi
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ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 12101-3:2002
Reyk- og hitastýribúnaður – 3 . hluti: Kröfur til 
vélknúinna reyk- og hitaviftna

— 1 .4 .2004 1 .4 .2005

EN 12101-3:2002/AC:2005 1 .1 .2006 1 .1 .2006

CEN EN 12101-6:2005
Reyk- og hitastýribúnaður – 6 . hluti: Kröfur til þrýstings-
munar kerfa – Ósamsett

— 1 .4 .2006 1 .4 .2007

EN 12101-6:2005/AC:2006 1 .1 .2007 1 .1 .2007

CEN EN 12101-10:2005
Reyk- og hitastýribúnaður – Hluti 10: Aflgjafar

— 1 .10 .2006 1 .5 .2012

EN 12101-10:2005/AC:2007 1 .1 .2008 1 .1 .2008

CEN EN 12150-2:2004
Gler í byggingar – Hitahert öryggisgler úr natríum kalk-
sílíkati – 2 . hluti: Sam ræmismat

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

CEN EN 12209:2003
Járnvara í byggingar – Lásar og læsingar – Handvirkir 
lásar og læsingar – Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .12 .2004 1 .6 .2006

EN 12209:2003/AC:2005 1 .6 .2006 1 .6 .2006

CEN EN 12259-1:1999 + A1:2001
Föst slökkvikerfi – Hlutir í úðakerfi – 1 . hluti: Úðarar

— 1 .4 .2002 1 .9 .2005

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 Athuga semd 3 Liðinn
(28 .2 .2006)

1 .3 .2005 1 .3 .2006

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .8 .2006)

1 .11 .2006 1 .11 .2007

CEN EN 12259-2:1999
Föst slökkvikerfi – Hlutir í úðakerfi – 2 . hluti: Varðlokar 
fyrir blaut kerfi

— 1 .1 .2002 1 .8 .2007

EN 12259-2:1999/A1:2001 Athuga semd 3 1 .1 .2002 1 .8 .2007

EN 12259-2:1999/A2:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .8 .2007)

1 .9 .2006 1 .8 .2007

EN 12259-2:1999/AC:2002 1 .6 .2005 1 .6 .2005

CEN EN 12259-3:2000
Föst slökkvikerfi – Hlutir í úðakerfi – 3 . hluti: Varðlokar 
fyrir þurr úðakerfi

— 1 .1 .2002 1 .8 .2007

EN 12259-3:2000/A1:2001 1 .1 .2002 1 .8 .2007

EN 12259-3:2000/A2:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .8 .2007)

1 .9 .2006 1 .8 .2007

CEN EN 12259-4:2000
Föst slökkvikerfi – Hlutir í úðakerfi – 4 . hluti: Vatns-
knúnar bjöllur

— 1 .1 .2002 1 .4 .2004

EN 12259-4:2000/A1:2001 1 .1 .2002 1 .4 .2004

CEN EN 12259-5:2002
Föst slökkvikerfi – Hlutir í úðakerfi – 5 . hluti: Vatns-
flæðis nemar

— 1 .7 .2003 1 .9 .2005

CEN EN 12271:2006
Yfirborðsþekja – Kröfur

— 1 .1 .2008 1 .1 .2011

CEN EN 12273:2008
Klæðning með flotbiki – Kröfur

— 1 .1 .2009 1 .1 .2011
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Tilvísunar númer 
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ætlaðs sam ræmis 
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leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1
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staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 12285-2:2005
Verkstæðisframleiddir stáltankar – 2 . hluti: Láréttir 
sívalir tankar með ein faldri eða tvöfaldri klæðningu til 
ofan jarðar geymslu á eldfimum og óeldfimum vatns-
mengandi vökvum

— 1 .1 .2006 1 .1 .2008

CEN EN 12326-1:2004
Flöguberg og aðrar steinvörur til nota í þak- og 
veggklæðningar – 1 . hluti: Kröfur

— 1 .5 .2005 1 .5 .2008

CEN EN 12337-2:2004
Gler í byggingar – Efnahert gler úr natríum kalk sílíkati – 
2 . hluti: Sam ræmismat/Vörustaðall

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

CEN EN 12352:2006
Umferðarstjórnbúnaður – Viðvörunar- og öryggis ljósa-
búnaður

— 1 .2 .2007 1 .2 .2008

CEN EN 12368:2006
Umferðarstjórnbúnaður – Umferðarljós

— 1 .2 .2007 1 .2 .2008

CEN EN 12380:2002
Undirþrýstingslokar fyrir frárennsliskerfi – Kröfur, 
próf un ar aðferðir og mat á sam ræmi

— 1 .10 .2003 1 .10 .2004

CEN EN 12446:2003
Reykháfar – Einingar – Ytri veggeiningar úr steinsteypu

— 1 .2 .2004 1 .2 .2005

CEN EN 12467:2004
Plötur úr trefjasteypu – Eigin leikar og próf un ar aðferðir

— 1 .1 .2006 1 .1 .2007

EN 12467:2004/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(28 .2 .2006)

1 .7 .2007 1 .7 .2008

EN 12467:2004/A2:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(30 .6 .2008)

1 .1 .2006 1 .1 .2007

CEN EN 12566-1:2000
Skólphreinsibúnaður fyrir lítil kerfi, ígildi allt að 50 íbúa 
– 1 . hluti: Verk smiðju fram leiddar rotþrær

— 1 .12 .2004 1 .12 .2005

EN 12566-1:2000/A1:2003 Athuga semd 3 1 .12 .2004 1 .12 .2005

CEN EN 12566-3:2005+A1:2009
Skólphreinsibúnaður fyrir lítil kerfi fyrir allt að 50 íbúa – 
Hluti 3: Samsettar og/eða ósamsettar skólphreinsistöðvar 
fyrir íbúabyggð

EN 12566-3:2005 1 .11 .2009 1 .11 .2010

CEN EN 12566-4:2007
Skólplagnir fyrir lítil kerfi fyrir allt að 50 íbúa – Hluti 
4: Rotþrær sem settar eru saman á vett vangi úr for-
smíðuðum einingum

— 1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 12620:2002+A1:2008
Fylliefni í steinsteypu

EN 12620:2002 Liðinn
(31 .10 .2008)

1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 12676-1:2000
Ljósskermar til nota á vegum – 1 . hluti: Kröfur og 
eigin leikar

— 1 .2 .2004 1 .2 .2006

EN 12676-1:2000/A1:2003 Athuga semd 3 1 .2 .2004 1 .2 .2006

CEN EN 12737:2004+A1:2007
Forsteyptar steinsteypuvörur – Gólfrim í gripahús

— 1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 12764:2004+A1:2008
Hreinlætistæki – Tæknilýsing fyrir nuddpotta

EN 12764:2004 31 .10 .2009 1 .1 .2009 1 .1 .2010
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leyst ur er af 
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staðallinn 
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sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 12794:2005+A1:2007
Forsteyptar steinsteypuvörur – Grundunarstaurar

EN 12794:2005 Liðinn
(30 .11 .2007)

1 .2 .2008 1 .2 .2009

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 1 .8 .2009 1 .8 .2009

CEN EN 12809:2001
Sjálfstæðir katlar í heimahús sem nota fast elds neyti 
– Nafn varmagjöf allt að 50 kW – Kröfur og próf un ar-
aðferðir

— 1 .7 .2005 1 .7 .2007

EN 12809:2001/A1:2004 Athuga semd 3 1 .7 .2005 1 .7 .2007

EN 12809:2001/AC:2006 1 .1 .2008 1 .1 .2008

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 1 .1 .2008 1 .1 .2008

CEN EN 12815:2001
Sjálfstæðar eldavélar í heimahúsum sem nota fast elds-
neyti – Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .7 .2005 1 .7 .2007

EN 12815:2001/A1:2004 Athuga semd 3 1 .7 .2005 1 .7 .2007

EN 12815:2001/AC:2006 1 .1 .2007 1 .1 .2007

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 1 .1 .2008 1 .1 .2008

CEN EN 12839:2001
Forsteyptar einingar úr steinsteypu – Einingar í girðingar

— 1 .3 .2002 1 .3 .2003

CEN EN 12843:2004
Forsteyptar steinsteypuvörur – Möstur og staurar

— 1 .9 .2005 1 .9 .2007

CEN EN 12859:2008
Gifsblokkir – Skil grein ing ar , kröfur og próf un ar aðferðir

EN 12859:2001 1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 12860:2001
Gifslím fyrir gifsblokkir – Skil grein ing ar , kröfur og 
próf un ar aðferðir

— 1 .4 .2002 1 .4 .2003

CEN EN 12878:2005
Litarefni fyrir byggingarefni úr sementi og / eða kalki – 
Eigin leikar og próf un ar aðferðir

— 1 .3 .2006 1 .3 .2007

EN 12878:2005/AC:2006 1 .1 .2007 1 .1 .2007

CEN EN 12899-1:2007
Föst, lóðrétt umferðarmerki – Hluti 1: Föst merki

— 1 .1 .2009 1 .1 .2013

CEN EN 12899-2:2007
Föst, lóðrétt umferðarmerki – Hluti 2: Upp lýstir 
umferðar pollar (TTB)

— 1 .1 .2009 1 .1 .2013

CEN EN 12899-3:2007
Föst, lóðrétt umferðarmerki – Hluti 3: Aðgrein ing ar-
staurar og endur skins fletir

— 1 .1 .2009 1 .1 .2013

CEN EN 12951:2004
Raðframleiddir fylgihlutir fyrir þök – Fastir þakstigar – 
Eigin leikar og próf un ar aðferðir

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

CEN EN 12966-1:2005
Lóðrétt vegaskilti – Skilti með breytanlegum skilaboðum 
– 1 . hluti: Vörustaðall

— 1 .2 .2006 1 .2 .2007

CEN EN 13024-2:2004
Gler í byggingar – Hitahert öryggisgler úr bór sílíkati – 
2 . hluti: Sam ræmismat

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006
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Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)
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staðallinn 
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samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 13043:2002
Steinefni í malbik og klæðningar á vegi, flug velli og 
önnur umferðar svæði

— 1 .7 .2003 1 .6 .2004

EN 13043:2002/AC:2004 1 .6 .2006 1 .6 .2006

CEN EN 13055-1:2002
Létt fylliefni – 1 . hluti: Létt fylliefni fyrir steinsteypu, 
múr og þunn fljótandi múr

— 1 .3 .2003 1 .6 .2004

CEN EN 13055-2:2004
Létt fylliefni – 2 . hluti: Létt fylliefni í malbik og til með-
höndlunar á yfirborði og í bundna og óbundna notkun

— 1 .5 .2005 1 .5 .2006

CEN EN 13063-1:2005+A1:2007
Reykháfar – Reykháfakerfi með reykrörsfóðringum úr 
leir eða keramik – 1 . hluti: Kröfur og aðferðir við prófun 
á eldþoli við sótbruna

EN 13063-1:2005 Liðinn
(30 .4 .2009)

1 .5 .2008 1 .5 .2009

CEN EN 13063-2:2005+A1:2007
Reykháfar – Reykháfakerfi með reykrörsfóðringum úr 
leir eða keramik – 2 . hluti: Kröfur og próf un ar aðferðir 
við rakar aðstæður

EN 13063-2:2005 Liðinn
(30 .4 .2009)

1 .5 .2008 1 .5 .2009

CEN EN 13063-3:2007
Reykháfar – Reykháfakerfi með reykrörsfóðringum úr 
leir eða keramik – Hluti 3: Kröfur og próf un ar aðferðir 
fyrir loftrásar reyk háfa

— 1 .5 .2008 1 .5 .2009

CEN EN 13069:2005
Reykháfar – Ytri veggir úr leir eða keramik fyrir 
reykháfa kerfi – Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .5 .2006 1 .5 .2007

CEN EN 13084-5:2005
Frístandandi verksmiðjureykháfar – 5 . hluti: Efni í 
múrsteins fóðringar – Eigin leikar

— 1 .4 .2006 1 .4 .2007

EN 13084-5:2005/AC:2006 1 .1 .2007 1 .1 .2007

CEN EN 13084-7:2005
Frístandandi verksmiðjureykháfar – Hluti 7: Eigin leikar 
sívalra stálsmíða til nota í einföldum stál reyk háfum og 
stál fóðringum

— 1 .8 .2006 1 .8 .2007

EN 13084-7:2005/AC:2009 1 .8 .2009 1 .8 .2009

CEN EN 13101:2002
Þrep í manngeng neðanjarðarrými – Kröfur, merkingar, 
prófanir og mat á sam ræmi

— 1 .8 .2003 1 .8 .2004

CEN EN 13108-1:2006
Malbiksblöndur – Efnislýsingar – Hluti 1: Malbik

— 1 .3 .2007 1 .3 .2008

EN 13108-1:2006/AC:2008 1 .1 .2009 1 .1 .2009

CEN EN 13108-2:2006
Malbiksblöndur – Efnislýsingar – Hluti 2: Malbik til 
nota í mjög þunn lög

— 1 .3 .2007 1 .3 .2008

EN 13108-2:2006/AC:2008 1 .1 .2009 1 .1 .2009

CEN EN 13108-3:2006
Malbiksblöndur – Efnislýsingar – Hluti 3: Malbik með 
mjúku bindiefni

— 1 .3 .2007 1 .3 .2008

EN 13108-3:2006/AC:2008 1 .1 .2009 1 .1 .2009
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CEN EN 13108-4:2006
Malbiksblöndur – Efnislýsingar – Hluti 4: Ívaltað 
malbik

— 1 .3 .2007 1 .3 .2008

EN 13108-4:2006/AC:2008 1 .1 .2009 1 .1 .2009

CEN EN 13108-5:2006
Malbiksblöndur – Efnislýsingar – Hluti 5: Steinríkt 
malbik (SMA)

— 1 .3 .2007 1 .3 .2008

EN 13108-5:2006/AC:2008 1 .1 .2009 1 .1 .2009

CEN EN 13108-6:2006
Malbiksblöndur – Efnislýsingar – Hluti 6: Biksteypa

— 1 .3 .2007 1 .3 .2008

EN 13108-6:2006/AC:2008 1 .1 .2009 1 .1 .2009

CEN EN 13108-7:2006
Malbiksblöndur – Efnislýsingar – Hluti 7: Gegndræpt 
malbik

— 1 .3 .2007 1 .3 .2008

EN 13108-7:2006/AC:2008 1 .1 .2009 1 .1 .2009

CEN EN 13139:2002
Fylliefni í múr

— 1 .3 .2003 1 .6 .2004

CEN EN 13160-1:2003
Lekagrein ing ar kerfi – 1 . hluti: Almennar reglur

— 1 .3 .2004 1 .3 .2005

CEN EN 13162:2008
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
glerullar- eða steinullarvörur (MW) – Kröfur

EN 13162:2001 1 .9 .2009 1 .9 .2010

CEN EN 13163:2008
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr þöndu pólýstýreni (EPS) – Kröfur

EN 13163:2001 1 .9 .2009 1 .9 .2010

CEN EN 13164:2008
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr þrýstimótuðu pólýstýrenfrauði (XPS) – Kröfur

EN 13164:2001 1 .9 .2009 1 .9 .2010

CEN EN 13165:2008
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr stífu pólýúretanfrauði (PUR) – Kröfur

EN 13165:2001 1 .9 .2009 1 .9 .2010

CEN EN 13166:2008
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr fenólfrauði (PF) – Kröfur

EN 13166:2001 1 .9 .2009 1 .9 .2010

CEN EN 13167:2008
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr frauðgleri (CG) – Kröfur

EN 13167:2001 1 .9 .2009 1 .9 .2010

CEN EN 13168:2008
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr tréull (WW) – Kröfur

EN 13168:2001 1 .9 .2009 1 .9 .2010

CEN EN 13169:2008
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr þöndum perlusteini (EPS) – Kröfur

EN 13169:2001 1 .9 .2009 1 .9 .2010

CEN EN 13170:2008
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr þöndum korki (ICB) – Kröfur

EN 13170:2001 1 .9 .2009 1 .9 .2010

CEN EN 13171:2008
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr viðartrefjum (WF) – Kröfur

EN 13171:2001 1 .9 .2009 1 .9 .2010
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
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er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1
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staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 13224:2004+A1:2007
Forsteyptar steinsteypuvörur – Rifjaplötur

EN 13224:2004 Liðinn
(31 .12 .2007)

1 .3 .2008 1 .3 .2009

CEN EN 13225:2004
Forsteyptar steinsteypuvörur – Bita- og súlueiningar í 
byggingar

— 1 .9 .2005 1 .9 .2007

EN 13225:2004/AC:2006 1 .1 .2008 1 .1 .2008

CEN EN 13229:2001
Innfelld tæki, þ .m .t . opin eldstæði, sem nota fast elds-
neyti – Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .7 .2005 1 .7 .2007

EN 13229:2001/A1:2003 Athuga semd 3 1 .6 .2006 1 .6 .2007

EN 13229:2001/A2:2004 Athuga semd 3 1 .7 .2005 1 .7 .2007

EN 13229:2001/AC:2006 1 .7 .2007 1 .7 .2007

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 1 .1 .2008 1 .1 .2008

CEN EN 13240:2001
Rýmishitarar sem nota fast elds neyti – Kröfur og próf-
un ar aðferðir

— 1 .7 .2005 1 .7 .2007

EN 13240:2001/A2:2004 Athuga semd 3 1 .7 .2005 1 .7 .2007

EN 13240:2001/AC:2006 1 .1 .2007 1 .1 .2007

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 1 .1 .2008 1 .1 .2008

CEN EN 13241-1:2003
Hurðir og hlið á iðnaðar-, verslunar- og verkstæðis-
bygg ingar – Vörustaðall – 1 . hluti: Vörur án bruna- og 
reyk varnar eigin leika

— 1 .5 .2004 1 .5 .2005

CEN EN 13242:2002+A1:2007
Óbundin fylliefni og fylliefni bundin með vatnshverfum 
bindi efnum til notkunar í mann virki og vegagerð

EN 13242:2002 Liðinn
(30 .6 .2008)

1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 13249:2000
Jarðvegsdúkar og tengdar vörur – Eigin leikar sem 
krafist er við gerð vega og annarra umferðar svæða 
(undan skilin er notkun við lagningu járn brauta og mal-
biks slit laga)

— 1 .10 .2001 1 .10 .2002

EN 13249:2000/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005)

1 .11 .2005 1 .11 .2006

CEN EN 13250:2000
Jarðvegsdúkar og tengdar vörur – Eigin leikar sem 
krafist er við lagningu járn brauta 

— 1 .10 .2001 1 .10 .2002

EN 13250:2000/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005)

1 .6 .2006 1 .6 .2007

CEN EN 13251:2000
Jarðvegsdúkar og tengdar vörur – Eigin leikar sem 
krafist er við jarðvegs fram kvæmdir og gerð undirstaða 
og stoðvirkja

— 1 .10 .2001 1 .10 .2002

EN 13251:2000/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005)

1 .6 .2006 1 .6 .2007

CEN EN 13252:2000
Jarðvegsdúkar og tengdar vörur – Eigin leikar sem 
krafist er við gerð þerri kerfa

— 1 .10 .2001 1 .10 .2002

EN 13252:2000/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005)

1 .6 .2006 1 .6 .2007
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 13253:2000
Jarðvegsdúkar og tengdar vörur – Eigin leikar sem 
krafist er við gerð mann virkja til varnar land eyðingu 
(sjóvarnar garðar, varnar garðar á bökkum áa og vatna)

— 1 .10 .2001 1 .10 .2002

EN 13253:2000/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005)

1 .6 .2006 1 .6 .2007

CEN EN 13254:2000
Jarðvegsdúkar og tengdar vörur – Eigin leikar sem 
krafist er við gerð uppi stöðu lóna og stíflna

— 1 .10 .2001 1 .10 .2002

EN 13254:2000/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005)

1 .6 .2006 1 .6 .2007

EN 13254:2000/AC:2003 1 .6 .2006 1 .6 .2006

CEN EN 13255:2000
Jarðvegsdúkar og tengdar vörur – Eigin leikar sem 
krafist er við gerð vatns vega

— 1 .10 .2001 1 .10 .2002

EN 13255:2000/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005)

1 .6 .2006 1 .6 .2007

EN 13255:2000/AC:2003 1 .6 .2006 1 .6 .2006

CEN EN 13256:2000
Jarðvegsdúkar og tengdar vörur – Eigin leikar sem 
krafist er við gerð jarð ganga og neðan jarðar virkja

— 1 .10 .2001 1 .10 .2002

EN 13256:2000/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005)

1 .6 .2006 1 .6 .2007

EN 13256:2000/AC:2003 1 .6 .2006 1 .6 .2006

CEN EN 13257:2000
Jarðvegsdúkar og tengdar vörur – Eigin leikar sem 
krafist er við förgun á föstum úrgangi

— 1 .10 .2001 1 .10 .2002

EN 13257:2000/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005)

1 .6 .2006 1 .6 .2007

EN 13257:2000/AC:2003 1 .6 .2006 1 .6 .2006

CEN EN 13263-1:2005+A1:2009
Kísilryk í steinsteypu – Hluti 1: Skil grein ing ar , kröfur 
og sam ræmisskil yrði

EN 13263-1:2005 1 .1 .2010 1 .1 .2011

CEN EN 13265:2000
Jarðvegsdúkar og tengdar vörur – Eigin leikar sem 
krafist er við gerð mann virkja fyrir fljótandi úrgang

— 1 .10 .2001 1 .10 .2002

EN 13265:2000/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005)

1 .6 .2006 1 .6 .2007

EN 13265:2000/AC:2003 1 .6 .2006 1 .6 .2006

CEN EN 13279-1:2008
Yfirborðsefni úr gifsi og gifsblöndum – 1 . hluti: Skil-
grein ing ar og kröfur

EN 13279-1:2005 Liðinn
(28 .2 .2009)

1 .10 .2009 1 .10 .2010

CEN EN 13310:2003
Eldhúsvaskar – Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .2 .2004 1 .2 .2006

CEN EN 13341:2005
Hitadeigir fastir tankar til ofanjarðargeymslu 
á húshitunar olíu , steinolíu og dísilolíu – Tankar úr 
blásturs mótuðu pólý etýleni, snúnings mótuðu pólý-
etýleni og pólý amíð 6 sem fram leitt er með anjónískri 
fjöl liðun – Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .1 .2006 1 .1 .2009



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 50/50 24 .9 .2009

Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 13361:2004
Þéttilög úr blöndu af jarðvegi og gerviefnum – Eigin-
leikar sem krafist er vegna nota við gerð uppi stöðu lóna 
og jarð stíflna

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

EN 13361:2004/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(28 .2 .2007)

1 .6 .2007 1 .6 .2008

CEN EN 13362:2005
Þéttilög úr blöndu af jarðvegi og gerviefnum – Eigin-
leikar sem krafist er við gerð vatnsvega

— 1 .2 .2006 1 .2 .2007

CEN EN 13383-1:2002
Grjótvörn – 1 . hluti: Eigin leikar

— 1 .3 .2003 1 .6 .2004

CEN EN 13407:2006
Vegghengdar þvagskálar – Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 13450:2002
Fylliefni til nota í brautarteinastæði

— 1 .10 .2003 1 .6 .2004

EN 13450:2002/AC:2004 1 .1 .2007 1 .1 .2007

CEN EN 13454-1:2004
Bindiefni, samsett bindiefni og verksmiðjuframleiddar 
blöndur með kalsíum súlfati til nota í gólf ílagnir – 
1 . hluti: Skil grein ing ar og kröfur

— 1 .7 .2005 1 .7 .2006

CEN EN 13479:2004
Suðufylliefni – Almennur vörustaðall um fyllimálma og 
fylli duft til nota við samsuðu málmefna

— 1 .10 .2005 1 .10 .2006

CEN EN 13491:2004
Þéttilög úr blöndu af jarðvegi gerviefnum – Eigin leikar 
sem krafist er vegna þéttingar við gerð gangna og 
neðan jarðar mann virkja 

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

EN 13491:2004/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(28 .2 .2007)

1 .6 .2007 1 .6 .2008

CEN EN 13492:2004
Þéttilög úr blöndu af jarðvegi og gerviefnum – Eigin-
leikar sem krafist er við notkun til smíði á förgunar-
stöðvum fljótandi úrgangs eða flutnings stöðvum eða 
til leka varnar

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

EN 13492:2004/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(28 .2 .2007)

1 .6 .2007 1 .6 .2008

CEN EN 13493:2005
Þéttilög úr blöndu af jarðvegi og gerviefnum – Eigin-
leikar sem krafist er vegna nota við gerð geymslu svæða 
fyrir úrgang í föstu formi og förgunar stöðva

— 1 .3 .2006 1 .3 .2007

CEN EN 13502:2002
Reykháfar – Kröfur og próf un ar aðferðir fyrir hettur úr 
keramik á reykháfa

— 1 .8 .2003 1 .8 .2004

CEN EN 13561:2004+A1:2008
Gluggatjöld til nota utanhúss – Kröfur, flokkun og 
öryggi

EN 13561:2004 1 .8 .2009 1 .8 .2010

CEN EN 13564-1:2002
Vatnstjónavarnanemar í byggingar – 1 . hluti: Kröfur

— 1 .5 .2003 1 .5 .2004
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 13616:2004
Búnaður til að koma í veg fyrir yfirfyllingu fastra olíu-
elds neyt is tanka

— 1 .5 .2005 1 .5 .2006

EN 13616:2004/AC:2006 1 .6 .2006 1 .6 .2006

CEN EN 13658-1:2005
Bendinet og styrkingar úr málmi – Skil grein ing ar , kröfur 
og próf un ar aðferðir – 1 . hluti: Gifshúðun innanhúss

— 1 .3 .2006 1 .3 .2007

CEN EN 13658-2:2005
Bendinet og styrkingar úr málmi – Skil grein ing ar , kröfur 
og próf un ar aðferðir – 2 . hluti: Gifshúðun utanhúss

— 1 .3 .2006 1 .3 .2007

CEN EN 13659:2004+A1:2008
Gluggahlerar – Nothæfiskröfur, þ .m .t . um öryggi

EN 13659:2004 1 .8 .2009 1 .8 .2010

CEN EN 13693:2004
Forsteyptar steinsteypuvörur – Sérstakar þakeiningar

— 1 .6 .2005 1 .6 .2007

CEN EN 13707:2004
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Styrktur þakpappi til 
vatns þétt ingar – Skil grein ing ar og eigin leikar

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

EN 13707:2004/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .5 .2007)

1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 13747:2005+A1:2008
Forsteyptar steinsteypuvörur – Forsteyptar gólfaplötur

EN 13747:2005 1 .8 .2009 1 .8 .2010

CEN EN 13748-1:2004
Terrazzoflísar – 1 . hluti: Terrazzoflísar til nota innanhúss

— 1 .6 .2005 1 .10 .2006

EN 13748-1:2004/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .12 .2005)

1 .4 .2006 1 .10 .2006

EN 13748-1:2004/AC:2005 1 .6 .2005 1 .6 .2005

CEN EN 13748-2:2004
Terrazzoflísar – 2 . hluti: Terrazzoflísar til nota utanhúss

— 1 .4 .2005 1 .4 .2006

CEN EN 13813:2002
Ílagnarefni og gólfílögn – Ílagnarefni – Eigin leikar og 
kröfur

— 1 .8 .2003 1 .8 .2004

CEN EN 13815:2006
Mót úr trefjastyrktu gifsi – Skil grein ing ar , kröfur og 
próf un ar aðferðir

— 1 .6 .2007 1 .6 .2008

CEN EN 13830:2003
Ekki berandi útveggir – Vörustaðall

— 1 .12 .2004 1 .12 .2005

CEN EN 13859-1:2005+A1:2008
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Skil grein ing ar 
og eigin leikar undirlaga – 1 . hluti: Undirlög undir 
þakklæðningar

EN 13859-1:2005 1 .8 .2009 1 .8 .2010

CEN EN 13859-2:2004+A1:2008
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Skil grein ing ar  og 
eigin leikar undirlaga – 2 . hluti: Undirlög fyrir veggi

EN 13859-2:2004 1 .8 .2009 1 .8 .2010

CEN EN 13877-3:2004
Slitlög úr steinsteypu – 3 . hluti: Eigin leikar blindingja til 
nota í stein steypu slitlögum

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

CEN EN 13915:2007
Verksmiðjuframleiddar veggplötueiningar úr gifsi með 
pappa kjarna – Skil grein ing ar , kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .6 .2008 1 .6 .2009
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 13950:2005
Gifsplötur með áföstum efnum til varma- og hljóð ein-
angr unar – Skil grein ing ar , kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .9 .2006 1 .9 .2007

CEN EN 13956:2005
Sveigjanlegar plötur til vatnsþéttingar – Plast- og 
gúmmídúkar til vatns þéttingar þaka – Skil grein ing ar 
og eigin leikar

— 1 .7 .2006 1 .7 .2007

EN 13956:2005/AC:2006 1 .1 .2007 1 .1 .2007

CEN EN 13963:2005
Fylliefni til nota í gifsplötuskeyti – Skil grein ing ar , 
kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .3 .2006 1 .3 .2007

EN 13963:2005/AC:2006 1 .1 .2007 1 .1 .2007

CEN EN 13964:2004
Niðurhengd loft – Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .1 .2005 1 .7 .2007

EN 13964:2004/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .8 .2008)

1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 13967:2004
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Rakavarnarlög úr 
plasti og gúmmí, þ .m .t . plast- og gúmmíklæðningar til 
vatns þéttingar í kjöllurum – Skil grein ing ar og eigin-
leikar

— 1 .10 .2005 1 .10 .2006

EN 13967:2004/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .5 .2007)

1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 13969:2004
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Rakavarnarlög 
úr jarðbiki, þ .m .t . jarð biks dúkar til vatns þéttingar í 
kjöllurum – Skil grein ing ar og eigin leikar

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

EN 13969:2004/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .5 .2007)

1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 13970:2004
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Jarðbikslög til að 
þétta gegn raka flæði – Skil grein ing ar og eigin leikar

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

EN 13970:2004/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .5 .2007)

1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 13978-1:2005
Forsteyptar steinsteypuvörur – Forsteyptir bílskúrar – 
1 . hluti: Kröfur varð andi benta bílskúra, heil steypta eða 
úr steyptum einingum í rýmis stærð

— 1 .3 .2006 1 .3 .2008

CEN EN 13984:2004
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Plast- og gúmmílög 
til að þétta gegn rakaflæði – Skil grein ing ar og eigin-
leikar

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

EN 13984:2004/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .5 .2007)

1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 13986:2004
Trétrefjaplötur til nota í byggingum – Eigin leikar, sam-
ræmis mat og merking

EN 13986:2002 Liðinn
(30 .4 .2005)

1 .6 .2005 1 .6 .2006

CEN EN 14016-1:2004
Bindiefni í magnesítílagnir – Brennd magnesínefni og 
magnesín klóríð – 1 . hluti: Skil grein ing ar , kröfur

— 1 .12 .2004 1 .12 .2005
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 14037-1:2003
Geislahitunarplötur í loft fyrir vatn undir 120°C – 
1 . hluti: Tækni lýsing og kröfur

— 1 .2 .2004 1 .2 .2005

CEN EN 14041:2004
Fjaðrandi gólfefni úr textíl- og dúkefnum – Heil brigð is-, 
öryggis- og orku sparnaðar kröfur

— 1 .1 .2006 1 .1 .2007

EN 14041:2004/AC:2006 1 .1 .2007 1 .1 .2007

CEN EN 14063-1:2004
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Varmaeinangrun 
sem mótuð er á notkunarstað úr léttum fylli efnum úr 
þöndum leir – 1 . hluti: Eigin leikar ómótaðs efnis fyrir 
upp setningu

— 1 .6 .2005 1 .6 .2006

EN 14063-1:2004/AC:2006 1 .1 .2008 1 .1 .2008

CEN EN 14080:2005
Timburvirki – Límtré – Kröfur

— 1 .4 .2006 1 .12 .2011

CEN EN 14081-1:2005
Timburvirki – Styrkleikaflokkað timbur í burðarvirki 
með rétt hyrndu þver sniði – 1 . hluti: Almennar kröfur

— 1 .9 .2006 1 .9 .2012

CEN EN 14178-2:2004
Gler í byggingar – Almennar jarð alkalí natríum sílíkat-
vörur – 2 . hluti: Sam ræmismat/vörustaðall

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

CEN EN 14179-2:2005
Gler í byggingar – Hitahert og gegnhitað öryggisgler úr 
natríum kalk sílíkati – 2 . hluti: Sam ræmismat/vörustaðall

— 1 .3 .2006 1 .3 .2007

CEN EN 14188-1:2004
Fylli- og þéttiefni í samskeyti – 1 . hluti: Kröfur fyrir 
hituð þéttiefni

— 1 .7 .2005 1 .1 .2007

CEN EN 14188-2:2004
Fylli- og þéttiefni í samskeyti – 2 . hluti: Kröfur fyrir 
óhituð þétti efni

— 1 .10 .2005 1 .1 .2007

CEN EN 14188-3:2006
Fylli- og þéttiefni í samskeyti – Hluti 3: Eigin leikar 
tilbúinna fúgu þéttinga

— 1 .11 .2006 1 .11 .2007

CEN EN 14190:2005
Sérunnar gifsplötur – Skil grein ing ar , kröfur og próf un-
ar aðferðir

— 1 .4 .2006 1 .4 .2007

CEN EN 14195:2005
Málmgrindarhlutar fyrir gifsplötukerfi – Skil grein ing ar , 
kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .1 .2006 1 .1 .2007

EN 14195:2005/AC:2006 1 .1 .2007 1 .1 .2007

CEN EN 14209:2005
Tilsniðnir vegglistar úr gifsi – Skil grein ing ar , kröfur og 
próf un ar aðferðir

— 1 .9 .2006 1 .9 .2007

CEN EN 14216:2004
Sement – Samsetning, eigin leikar og sam ræmiskröfur 
fyrir sér fram leitt lág hita sement

— 1 .2 .2005 1 .2 .2006

CEN EN 14246:2006
Gifseiningar í niðurhengd loft – Skil grein ing ar , kröfur 
og próf un ar aðferðir

— 1 .4 .2007 1 .4 .2008

EN 14246:2006/AC:2007 1 .1 .2008 1 .1 .2008
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Evrópsk staðla
sam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunar númer 
staðals ins sem leyst ur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðals ins sem 
leyst ur er af 

hólmi
Athuga semd 1

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samræmdur 

Evrópustaðall

Síðasti dagur 
sem tækni for-

skriftirnar gilda 
samhliða

Athuga semd 4

CEN EN 14250:2004
Timburvirki – Kröfur til raðframleiddra grinda með 
gata plötu festingum

— 1 .9 .2005 1 .10 .2010

CEN EN 14296:2005
Hreinlætistæki – Þvottarennur

— 1 .3 .2006 1 .3 .2008

CEN EN 14316-1:2004
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Varmaeinangrun 
sem mótuð er á notkunar stað úr þöndum perlu steini 
(EP) – 1 . hluti: Eigin leikar mótaðs og ómótaðs efnis 
fyrir notkun

— 1 .6 .2005 1 .6 .2006

CEN EN 14317-1:2004
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Varmaeinangrun 
sem mótuð er á notkunar stað úr vermíkúlít flögum 
(EP) – 1 . hluti: Eigin leikar mótaðs og ómótaðs efnis 
fyrir notkun

— 1 .6 .2005 1 .6 .2006

CEN EN 14321-2:2005
Gler í byggingar – Hitahert öryggisgler úr jarð alkalí-
natríum sílíkati – Hluti 2: Sam ræmismat/vörustaðall

— 1 .6 .2006 1 .6 .2007

CEN EN 14339:2005
Kranar – Öryggi – Turnkranar

— 1 .5 .2006 1 .5 .2007

CEN EN 14342:2005+A1:2008
Gólfefni úr timbri – Eigin leikar, sam ræmismat og 
merking

EN 14342:2005 28 .2 .2010 1 .3 .2009 1 .3 .2010

CEN EN 14351-1:2006
Gluggar og útgöngudyr – Vörustaðall, eigin leikar í 
notkun – Hluti 1: Gluggar og útidyra sam stæður sem 
ekki eru með eldvarnar- eða reyk leka eigin leika en með 
ytri bruna eigin leika fyrir þakglugga

— 1 .2 .2007 1 .2 .2010

CEN EN 14353:2007
Skraut- og styrktarlistar úr málmi til nota með gifsplötum 
– Skil grein ing ar , kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 14374:2004
Timburvirki – Límtré (LVL) til nota í byggingum – 
Kröfur

— 1 .9 .2005 1 .9 .2006

CEN EN 14384:2005
Brunahanar

— 1 .5 .2006 1 .5 .2007

CEN EN 14388:2005
Hljóðtálmar vegna umferðar – Eigin leikar

— 1 .5 .2006 1 .5 .2007

EN 14388:2005/AC:2008 1 .1 .2009 1 .1 .2009

CEN EN 14396:2004
Fastir stigar í mannop

— 1 .12 .2004 1 .12 .2005

CEN EN 14399-1:2005
Hástyrksboltar til nota við forspenningu í mannvirkjum 
1 . hluti: Almennar kröfur

— 1 .1 .2006 1 .10 .2007

CEN EN 14411:2006
Keramikflísar – Skil grein ing ar , flokkun, eigin leikar og 
merkingar

EN 14411:2003 Liðinn
(30 .6 .2007)

1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 14428:2004+A1:2008
Sturtuskilrúm – Kröfur og próf un ar aðferðir

EN 14428:2004 31 .10 .2009 1 .1 .2009 1 .1 .2010
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CEN EN 14449:2005
Gler í byggingar – Lagskipt gler og lagskipt öryggisgler 
– Sam ræmismat/vörustaðall

— 1 .3 .2006 1 .3 .2007

EN 14449:2005/AC:2005 1 .6 .2006 1 .6 .2006

CEN EN 14471:2005
Reykháfar – Reykháfakerfi með reykrörsfóðringum úr 
plasti – Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .6 .2006 1 .6 .2007

CEN EN 14496:2005
Gifslím fyrir plötur úr samsettum efnum og gifsplötur 
til varma- og hljóð einangrunar – Skil grein ing ar , kröfur 
og próf un ar aðferðir

— 1 .9 .2006 1 .9 .2007

CEN EN 14509:2006
Sjálfberandi samlokueiningar úr málmi með einangrun 
– Verksmiðju fram leiddar vörur – Eigin leikar

— 1 .1 .2009 1 .10 .2010

EN 14509:2006/AC:2008 1 .1 .2009 1 .1 .2009

CEN EN 14528:2007
Skolskálar – Kröfur og próf un ar aðferðir

EN 14528:2005 Liðinn
31 .1 .2009

1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 14545:2008
Timburvirki – Tenglar – Kröfur

1 .8 .2009 1 .8 .2010

CEN EN 14566:2008
Festingar fyrir gifsplötukerfi – Skil grein ing ar , kröfur og 
próf un ar aðferðir

— 1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 14592:2008
Timburvirki – Festingar – Kröfur

1 .8 .2009 1 .8 .2010

CEN EN 14604:2005
Reykskynjarar með hljóðgjafa

— 1 .5 .2006 1 .8 .2008

EN 14604:2005/AC:2008 1 .8 .2009 1 .8 .2009

CEN EN 14647:2005
Kalsíumálsement – Samsetning, eigin leikar og sam-
ræmiskröfur

— 1 .8 .2006 1 .8 .2007

EN 14647:2005/AC:2006 1 .1 .2008 1 .1 .2008

CEN EN 14680:2006
Lím fyrir þrýstingslausar lagnir úr hitadeigu plasti – 
Eigin leikar

— 1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 14688:2006
Hreinlætistæki – Handlaugar – Kröfur og próf un ar-
aðferðir

— 1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 14716:2004
Strekktir loftdúkar – Kröfur og próf un ar aðferðir

— 1 .10 .2005 1 .10 .2006

CEN EN 14782:2006
Sjálfberandi málmplötur til þak- og veggklæðningar 
innan- og utanhúss – Vörueigin leikar og kröfur

— 1 .11 .2006 1 .11 .2007

CEN EN 14783:2006
Málmplötur til þak- og veggklæðningar innan- og 
utanhúss á berandi fleti – Vörueigin leikar og kröfur

— 1 .7 .2007 1 .7 .2008

CEN EN 14800:2007
Slöngukerfi úr bylgjumálmi til nota við tengingu 
heimilis tækja sem nota gas elds neyti

— 1 .1 .2008 1 .1 .2009
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CEN EN 14814:2007
Límefni fyrir hitadeigar rörlagnir fyrir vökva undir 
þrýstingi – Eigin leikar

— 1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 14843:2007
Forvarnir og vernd gegn sprengingum í námum 
neðanjarðar – Búnaður og öryggiskerfi til losunar á 
eldfimu gasi

— 1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 14844:2006+A1:2008
Forsteyptar steinsteypuvörur – Holkassar

EN 14844:2006 1 .8 .2009 1 .8 .2010

CEN EN 14889-1:2006
Trefjar í steinsteypu – Hluti 1: Stáltrefjar – Skil grein ing, 
eigin leikar og sam ræmi

— 1 .6 .2007 1 .6 .2008

CEN EN 14889-2:2006
Trefjar í steinsteypu – Hluti 2: Fjölliðutrefjar – Skil-
grein ing, eigin leikar og sam ræmi

— 1 .6 .2007 1 .6 .2008

CEN EN 14904:2006
Yfirborðsefni á íþróttasvæði – Gólfefni til fjölíþróttanota 
– Eigin leikar

— 1 .2 .2007 1 .2 .2008

CEN EN 14909:2006
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Rakaþétt lög úr 
plasti og gúmmíi – Skil grein ing ar og eigin leikar

— 1 .2 .2007 1 .2 .2008

CEN EN 14915:2006
Gegnheill viðarpanell og klæðningar – Eigin leikar, sam-
ræmismat og merking

— 1 .6 .2007 1 .6 .2008

EN 14915:2006/AC:2007 1 .1 .2008 1 .1 .2008

CEN EN 14933:2007
Léttar fylli- og einangrunarvörur til nota við mann-
virkja gerð – Verksmiðju fram leiddar vörur úr þöndu 
pólý stýreni (EPS) – Eigin leikar

— 1 .7 .2008 1 .7 .2009

CEN EN 14934:2007
Léttar fylli- og einangrunarvörur til nota við mann-
virkja gerð – Verksmiðju fram leiddar vörur úr þrýsti-
mótuðu pólýstýren frauði (XPS) – Eigin leikar

— 1 .7 .2008 1 .7 .2009

CEN EN 14963:2006
Þakefni – Samfelld ofanljós úr plasti með eða án 
burðarramma – Flokkun, kröfur og próf un ar aðferðir

1 .8 .2009 1 .8 .2012

CEN EN 14964:2006
Stíf undirlög undir þakklæðningar – Skil grein ing ar og 
eigin leikar

— 1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 14967:2006
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Rakaþétt biklög – 
Skil grein ing ar og eigin leikar

— 1 .3 .2007 1 .3 .2008

CEN EN 14989-1:2007
Reykháfar – Kröfur og próf un ar aðferðir fyrir málm-
reykháfa og loftrásir úr hvers kyns efnum fyrir lokaða 
rýmishitara – Hluti 1: Lóðréttar hettur fyrir búnað af 
gerðinni C6

— 1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 14989-2:2007
Reykháfar og loftrásarkerfi fyrir rýmiseinangruð tæki 
– Kröfur og próf un ar aðferðir – Hluti 2: Reykrör og loft-
rásar kerfi fyrir stök rýmis einangruð tæki

— 1 .1 .2009 1 .1 .2010
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CEN EN 14991:2007
Forsteyptar steinsteypuvörur – Undirstöðueiningar

— 1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 14992:2007
Forsteyptar steinsteypuvörur – Veggeiningar

— 1 .1 .2008 1 .5 .2010

CEN EN 15048-1:2007
Óforspenntar boltasamstæður með burðarhlutverk – 
Hluti 1: Almennar kröfur

— 1 .1 .2008 1 .10 .2009

CEN EN 15050:2007
Kynditæki sem nota fast elds neyti – Kröfur og próf un-
ar aðferðir

— 1 .2 .2008 1 .2 .2009

CEN EN 15069:2008
Öryggistengilokar fyrir málmleiðslur í gaskerfum til 
nota við tengingu heimilis tækja sem nota gaselds neyti

— 1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 15088:2005
Ál og álblöndur – Burðarhlutar í byggingarmannvirki – 
Tækni leg skil yrði fyrir skoðun og afhend ingu

— 1 .10 .2006 1 .10 .2007

CEN EN 15167-1:2006
Malað, kornað brennsluofnagjall til nota í steinsteypu, 
múr og þunn fljótandi múr – Hluti 1: Skil grein ing ar , 
eigin leikar og sam ræmisskil yrði

— 1 .1 .2008 1 .1 .2009

CEN EN 15250:2007
Kynditæki sem nota fast elds neyti – Kröfur og próf un-
ar aðferðir

— 1 .1 .2008 1 .1 .2010

CEN EN 15283-1:2008
Gifsplötur með trefjastyrkingu – Skil grein ing ar , kröfur 
og próf un ar aðferðir – Hluti 1: Gifs plötur með mottu-
styrkingu

— 1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 15283-2:2008
Gifsplötur með trefjastyrkingu – Skil grein ing ar , kröfur 
og próf un ar aðferðir – Hluti 2: Gifs trefja plötur

— 1 .1 .2009 1 .1 .2010

CEN EN 15285:2008
Brotasteinn – Gólfflísaeiningar (til nota innan- og utan-
dyra)

— 1 .1 .2009 1 .1 .2010

EN 15285:2008/AC:2008 1 .1 .2009 1 .1 .2009

CEN EN 15435:2008
Forsteyptar steinsteypuvörur – Steypumótablokkir úr 
venjulegri og léttri stein steypu – Vöru eigin leikar og 
nothæfi

— 1 .2 .2009 1 .2 .2010

CEN EN 15498:2008
Forsteyptar steinsteypuvörur – Steypumótablokkir úr 
spóna steypu – Vöru eigin leikar og nothæfi

— 1 .2 .2009 1 .2 .2010

(1) CEN: 17, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles/Brussel, sími +32 (0)25 50 08 11, bréfasími +32 (0)25 50 08 19 (http://www .cen .eu)
CENELEC: 17, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles/Brussel, sími +32 (0)25 19 68 71, bréfasími +32 (0)25 19 69 19 (http://www .cenelec .eu)
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, sími +33 492 94 42 12, bréfasími +33 493 65 47 16 (http://www .etsi .eu)

http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.eu)
http://www.etsi.eu
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Athuga semd 1 Síðasti dagur ætlaðs sam ræmis er yfirleitt sami dagur og aftur köllunardagurinn (date of withdrawal eða „dow“) sem 
evrópsku staðlasamtökin ákveða, en athygli notenda þessara staðla skal vakin á að sérstakar undan tekn ingar geta verið 
frá þessu .

Athuga semd 3 Þegar breyt ingar eru gerðar er vísað til staðalsins með númerinu EN CCCCC:YYYY ásamt eldri breyt ingum, ef 
einhverjar eru, og nýju breyt ingunni . Staðallinn, sem leystur er af hólmi (3 . dálkur), er því EN CCCCC:YYYY ásamt 
áorðnum breyt ingum, ef einhverjar eru, en án nýju breyt ingarinnar . Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er 
af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs sam ræmis við grunnkröfur til skip unarinnar .

athugið:

– Upp lýs ingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða staðlastofnunum einstakra ríkja sem taldar 
eru upp í við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/34/EB (1), með áorðnum breyt ingum skv . til skip un 98/48/EB (2) .

– Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt hér merkir það ekki að þeir séu til á öllum tungumálum Evrópska efna hags svæðisins .

– Þessi skrá kemur í stað annarra slíkra sem birst hafa í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins . Fram kvæmda stjórn 
Evrópu banda laganna hefur uppfærslu hennar með höndum .

Nánari upp lýs ingar um samræmda staðla er að finna á eftir far andi vefslóð:

http://ec .europa .eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds

(1) Stjtíð . EB L 204, 21 .7 .1998, bls . 37 .
(2) Stjtíð . EB L 217, 5 .8 .1998, bls . 18 .

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds

