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ÁKVÖRÐ UN EFTIR LITS STOFN UN AR EFTA

522/12/COL 

frá 19. desember 2012

um áttugustu og sjöundu breyt ingu á máls með ferða r- og efnisreglum á sviði ríkis að stoð ar sem felur 
í sér að felldur er inn nýr kafli í tengslum við kerfi fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður

húsaloft tegunda eftir 2012

EFTIR LITS STOFN UN EFTA HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið (2), einkum 61., 62. og 63. gr. og bókun 26,

með vísan til samn ings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftir lits stofn un ar og dóm stóls, (3) einkum staf-
liðar b) í 2. mgr. 5. gr. og 24. gr.,

vísað er til máls með ferða r- og efnisreglna á sviði ríkis að stoð ar sem Eftir lits stofn un EFTA sam þykkt i 
19. janúar 1994, (4)

og að teknu tilliti til eftir far andi:

Sam kvæmt 24. gr. samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól ber Eftir lits stofn un EFTA að koma 
ákvæðum EES-samn ings ins um ríkis að stoð til fram kvæmda.

Sam kvæmt stafl. b) í 2. mgr. 5. gr. samn ings ins um eftir lits stofn un og dóm stól ber Eftir lits stofn un EFTA 
að gefa út auglýsingar eða leið bein andi reglur um mál sem EES-samn ing ur inn fjallar um ef sá samn ing ur 
eða samn ing ur inn um eftir lits stofn un og dóm stól kveða skýrt á um slíkt eða Eftir lits stofn un EFTA álítur 
það nauð syn leg t. 

Fram kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins sam þykkt i 22. maí 2012 orðsend ingu um leið bein andi reglur 
um til teknar ríkis að stoð ar ráð staf anir í tengslum við kerfi fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður-
húsaloft tegunda eftir 2012. (5) 

Sú orðsend ing varðar einnig Evrópska efna hags svæðið.

Tryggja ber að EES-reglum um ríkis að stoð sé beitt á sama hátt hvarvetna á Evrópska efna hags svæðinu.

Sam kvæmt ákvæðum II. liðar undir fyrirsögninni „ALMENNT“ í lok XV. við auka við EES-samn ing-
inn ber Eftir lits stofn un EFTA, að höfðu sam ráði við fram kvæmda stjórn ina, að samþykkja gerðir sem 
samsvara þeim sem fram kvæmda stjórn in hefur sam þykkt. 

Haft hefur verið sam ráð við fram kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins og EFTA-ríkin.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

(2) „EES-samningurinn“.
(3) „Samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól“.
(4) Leiðbeinandi reglur um beitingu og túlkun 61. og 62. gr. EES-samningsins og 1. gr. bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun 

og dómstól sem Eftirlitsstofnun EFTA samþykkti 19. janúar 1994 og birtar voru í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna 
(Stjtíð. EB eða Stjtíð. ESB í því sem hér fer á eftir) L 231 3.9.1994, bls. 1, og í EES-viðbæti nr. 32 sama dag, bls.1. Þær nefnast 
„Leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð“ í því sem hér fer á eftir. Dagrétt gerð Leiðbeinandi reglna um ríkisaðstoð er birt á vefsetri 
Eftirlitsstofnunar EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(5) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar – Leiðbeinandi reglur um tilteknar ríkisaðstoðarráðstafanir í tengslum við kerfi fyrir 
viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda eftir 2012. (Stjtíð. ESB C 158, 5.6.2012, bls. 4).

EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

 2013/EES/62/01
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1. gr.

Ákvæði Leið bein andi reglna um ríkis að stoð breytast þannig að felldur er inn nýr kafli um ríkis að stoð ar-
ráð staf anir í tengslum við kerfi fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður húsaloft tegunda eftir 2012. 
Nýi kaflinn er birt ur í við auka við ákvörð un þessa.

2. gr.

Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörð un ar.

Gjört í Brussel 19. desember 2012. 

Fyrir hönd Eftir lits stofn un ar EFTA

 Oda Helen Sletnes Sverrir Haukur Gunnlaugsson 
 Forseti Stjórn armaður
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VIÐ AUKI

AÐ STOÐ Í TENGSLUM VIÐ KERFI FYRIR VIÐSKIPTI MEÐ HEIM ILDIR TIL LOSUNAR 
GRÓÐUR HÚSALOFT TEGUNDA EFTIR 2012 (2)

Stefnumörkun á Sviði ríkiS að Stoð ar og til Skip un um við Skipta kerfi fyrir loSunarheim ildir 

1. Með til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2003/87/EB frá 13. október 2003 (3) var komið á 
fót kerfi fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður húsaloft tegunda (við skipta kerfi ESB 
fyrir losunarheim ildir), en með til skip un 2009/29/EB (4) var fyrrnefnd til skip un betrumbætt 
og gildis tími hennar framlengdur frá og með 1. janúar 2013. Hér á eftir er vísað til til skip unar  
2003/87/EB, með áorðnum breyt ingum (5) sem „til skip unarinnar um við skipta kerfi fyrir losunar-
heim ildir“. Til skip un 2009/29/EB er hluti laga sem fela í sér ráð staf anir til að berjast gegn 
loftslagsbreyt ingum og til að halda á lofti endur nýjan legri orku sem losar lítið af kolefnum. 
Fyrrnefndum lögum var einkum ætlað að ná fram því heildarmark miði Sambandsins að minnka 
losun gróður húsaloft tegunda um 20% samanborið við árið 1990 og að hlutur endur nýjan legrar 
orku yrði 20% af heildarorkunotkun innan Sambandsins fyrir árslok 2020.

2. Í til skip uninni um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir er kveðið á um sérstakar og tíma bundnar 
ráð staf anir að því er varðar til tekin fyrir tæki: að stoð til að bæta fyrir hækkandi raf orkuverð þar sem 
kostnaður vegna losunar gróður húsaloft tegunda er reiknaður með vegna við skipta kerfis ESB fyrir 
losunarheim ildir (sem gjarna er vísað til sem „óbeins kostnaðar vegna losunar“), fjár fest ingarað stoð 
við mjög skilvirk orkuver, m.a. ný orkuver sem eru hæf fyrir föngun koltvísýrings og geymslu hans 
í jörðu sem veldur um hverfinu ekki skaða (CCS-hæf), valfrjálsar losunarheim ildir án endur gjalds 
á að lögun ar tímabili innan raf orkugeirans í sumum EFTA-ríkjanna (6) og útilokun til tekinna, lítilla 
stöðva frá við skipta kerfi ESB fyrir losunarheim ildir ef unnt er að draga úr losun gróður húsaloft-
tegunda utan ramma við skipta kerfis ESB fyrir losunarheim ildir með lægri stjórn sýslukostnaði.

3. Þær sérstöku og tíma bundnu ráð staf anir sem kveðið er á um í tengslum við fram kvæmd til skip-
unarinnar um við skipta kerfi ESB fyrir losunarheim ildir fela í sér ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 
61. gr. EES-samn ings ins. Í sam ræmi við II. þátt 2. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits-
stofn un og dóm stól, verða EFTA-ríki að tilkynna ríkis að stoð til Eftir lits stofn un ar EFTA og ekki 
má hrinda henni í fram kvæmd fyrr en Eftir lits stofn un EFTA hefur sam þykkt hana.

4. Til þess að tryggja gagnsæi og réttarvissu, er í þessum leið bein andi reglum að finna útskýringar á 
skil yrðum um sam rým an leika sem verður beitt gagnvart ríkis að stoð ar ráð stöf unum í tengslum við 
kerfi fyrir viðskipti með heim ildir til losunar gróður húsaloft tegunda, sem var bætt og framlengt 
með til skip un 2009/29/EB.

5. Megin mark mið eftir lits með ríkis að stoð í tengslum við fram kvæmd við skipta kerfis ESB fyrir 
losunarheim ildir, í sam ræmi við jafn vægisprófið sem var sett fram í aðgerðaáætlun um ríkis að stoð 
frá 2005 (7), er að tryggja að ríkis að stoð ar ráð staf anir leiði til frekari samdráttar í losun gróður-
húsaloft tegunda en hefði orðið án að stoð ar og að tryggja að jákvæð áhrif að stoð ar innar vegi upp 
neikvæð áhrif hennar í formi röskunar á samkeppni á inni mark aðnum. Ríkis að stoð verður að 
vera nauð syn leg til að ná um hverfismark miði við skipta kerfis ESB fyrir losunarheim ildir (nauðsyn 
að stoð ar) og hana ber að tak marka við nauð syn leg t lágmark til að ná fram þeirri um hverfi s vernd 
sem stefnt er að (að stoðin verður að vera hófleg) án þess að valda óþarfa röskun á samkeppni og 
viðskiptum á innri mark aðnum.

(2)  Leiðbeinandi reglur þessar samsvara leiðbeinandi reglum um tilteknar ríkisaðstoðarráðstafanir í tengslum við kerfi fyrir viðskipti 
með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda eftir 2012, sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samþykkti 22. maí 2012 
(Stjtíð. ESB C 158, 5.6.2012, bls. 4). Leiðbeinandi reglur Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð má nálgast í heild á vefsetri 
Eftirlitsstofnunar EFTA (www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/).

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til 
losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB, Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, 
bls. 32. Tilskipunin hefur verið felld inn í EES-samninginn, sjá lið 23al í XX. viðauka.

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/29/EB frá 23. apríl 2009 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að bæta og víkka 
út kerfi Bandalagsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda, Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 63. 
Tilskipunin hefur verið felld inn í EES-samninginn, sjá lið 23al í XX. viðauka.

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/101/EB frá 27. október 2004, Stjtíð. ESB L 338, 13.11.2004, bls. 18; tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2008/101/EB frá 19. nóvember 2008, Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2009, bls. 3; reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 219/2009 frá 11. mars 2009, Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 109. 

(6)  Í þessum leiðbeinandi reglum vísar hugtakið „EFTA-ríki“ til Íslands, Liechtensteins og Noregs, en ekki til Sviss, en þótt Sviss sé 
EFTA-ríki, á það ekki aðild að EES.

(7) Aðgerðaáætlun um ríkisaðstoð – Minni og markvissari ríkisaðstoð: Leiðarvísir vegna umbóta á sviði ríkisaðstoðar 2005–2009, 
COM(2005) 107 lokag., 7.6.2005.
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6. Þar eð ákvæðin sem koma fyrir í til skip un 2009/29/EB gilda frá og með 1. janúar 2013, getur 
ríkis að stoð ekki talist nauð syn leg til að létta byrði af völdum til skip unar þessarar fyrir þann dag. 
Þar af leiðandi má einungis heimila ráð staf anirnar sem þessar leið bein andi reglur taka til vegna 
kostnaðar sem féll til 1. janúar 2013 eða síðar, að undanskilinni að stoð sem tengist valkvæðri 
úthlutun án endur gjalds á að lögun ar tímabili til að færa raf orkufram leiðslu til nútímahorfs (í 
nokkrum EFTA-ríkjum), sem gæti, að til teknum skil yrðum uppfylltum, náð til fjár fest inga sem 
ráðist hefur verið í frá og með 25. júní 2009 og landsáætlunin tekur til.

1. Sértækar ráð staf anir sem falla undir ákvæði þessara leið bein andi reglna

1.1. Að stoð við fyrir tæki í geirum eða undirgeirum sem teljast búa við umtalsverða hættu á 
kolefnisleka vegna kostnaðar sem tengist við skipta kerfi ESB fyrir losunarheim ildir og hefur 
verið velt út í rafmagnsverð (að stoð vegna óbeins kostnaðar vegna losunar)

7. Sam kvæmt a-lið 6. mgr. 10. gr. til skip unarinnar mega EES-ríki veita að stoð til geira eða undirgeira, 
sem teljast búa við umtalsverða hættu á kolefnisleka vegna kostnaðar sem tengist losun gróður-
húsaloft tegunda og hefur verið velt út í rafmagnsverð („óbeinn kostnaður vegna losunar“ í því 
sem hér fer á eftir), í þeim tilgangi að bæta upp þann kostnað í sam ræmi við ríkis að stoð ar reglur. Í 
þessum leið bein andi reglum er með „kolefnisleka“ átt við horfur á aukinni losun gróður húsaloft-
tegunda á heimsvísu þegar fyrir tæki flytja fram leiðslu frá EES þar eð þau geta ekki velt auknum 
kostnaði vegna við skipta kerfis ESB fyrir losunarheim ildir yfir á við skipta vin i sína án þess að 
missa umtalsverða mark aðs hlut deild.

8. Þar eð að stoð miðar að því að koma í veg fyrir aukna losun gróður húsaloft tegunda á heimsvísu 
vegna flutnings fram leiðslu frá EES, þjónar það um hverfislegum mark miðum að beina athyglinni 
að hættu á kolefnisleka á meðan bindandi, al þjóð legt samkomulag um að draga úr losun gróður-
húsaloft tegunda er ekki fyrir hendi. Að sama skapi getur að stoð vegna óbeins kostnaðar vegna 
losunar haft neikvæð áhrif á skilvirkni við skipta kerfis ESB fyrir losunarheim ildir. Ef að stoð er 
ekki markviss, myndi hún losa að stoð ar þega við kostnað af óbeinni losun þeirra og þar með tak-
marka hvata til að draga úr losun og nýsköpun í geiranum. Af því leiðir að það væru einkum aðrir 
geirar efna hags lífsins sem myndu þurfa að standa straum af kostnaðinum við að draga úr losun. 
Enn fremur kann slík ríkis að stoð að valda umtalsverðri sam keppn is röskun á innri mark aðnum, 
einkum þegar fyrir tæki í sama geira fá ekki sömu meðferð í mis mun andi EES-ríkjum vegna mis-
mun andi fjárhagshamla. Í þessum leið bein andi reglum þarf því að huga að þremur sértækum 
mark miðum: að lágmarka hættuna á kolefnisleka, að viðhalda því mark miði við skipta kerfis ESB 
fyrir losunarheim ildir að ná fram kostnaðarhagkvæmum samdrætti í losun koltvísýrings og að 
lágmarka sam keppn is röskun á innri mark aðnum.

9. Í tengslum við sam þykkt til skip unar 2009/29/EB sendi fram kvæmda stjórn in frá sér yfirlýsingu (8) 
þar sem fram komu helstu megin reglur sem hún hugðist beita gagnvart ríkis að stoð vegna óbeins 
kostnaðar vegna losunar til að komast hjá ótilhlýðilegri sam keppn is röskun.

10. Fram kvæmda stjórn in lagði mat á það, á vettvangi Sambandsins, að hve miklu leyti geiri eða 
undirgeiri geti velt óbeinum kostnaði vegna losunar út í verð lag án þess að missa umtalsverða 
mark aðs hlut deild til stöðva utan Sambandsins sem eru ekki jafn skilvirkar hvað varðar losun 
kolefnis.

11. Reikna verður há marks að stoð ar fjárhæðina, sem EES-ríki geta veitt, sam kvæmt formúlu þar sem 
tekið er tillit til við mið un ar fram leiðslumagns eða raf orkunotkunar stöðvarinnar eins og skil-
greint er í þessum leið bein andi reglum, svo og losunarþáttar koltvísýrings vegna raf orku frá 
brennsluverum á mis mun andi landsvæðum. Þegar um er að ræða raf orkusölusamn inga sem fela 
ekki í sér kostnað vegna koltvísýrings, er engin ríkis að stoð veitt. Formúlan tryggir að að stoðin sé 
hæfileg og að hún viðhaldi hvata til að spara raf orku og til að skipta úr „grárri“ raf orku í „græna“, 
í sam ræmi við 27. inngangslið til skip unar 2009/29/EB.

12. Til þess að lágmarka sam keppn is röskun á innri mark aðnum og viðhalda því mark miði við skipta-
kerfis ESB fyrir losunarheim ildir að ná fram kostnaðarhagkvæmum samdrætti í kolefnislosun, má 
að stoðin heldur ekki bæta að fullu upp kostnað vegna losunarheim ilda ESB í raf orkuverði og draga 
verður úr henni smám saman. Stiglækkandi hlutfall að stoð ar er grund vall ar atriði fyrir ríkis að stoð til 
að koma í veg fyrir að fyrir tæki verði háð að stoðinni. Að auki viðheldur það bæði langtímahvötum 

(8) II. viðauki við viðauka 15713/1/08REV1 18. nóvember 2008 (25.11) http://www.europarl.-europa.eu/sides/getDoc.
do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0610&format=XML&language=EN.
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fyrir fulla innfellingu um hverfislegra úthrifa og skammtímahvötum til að skipta yfir í raf orkufram-
leiðslu tækni sem losar minna af koltvísýringi, en jafn framt er lögð áhersla á tíma bundið eðli að-
stoð ar innar og stuðlað að umskiptum yfir í hagkerfi sem losar lítið af kolefnum.

1.2. Fjár fest ingarað stoð við mjög skilvirk orkuver, m.a. ný orkuver sem eru hæf fyrir föngun 
koltvísýrings og geymslu hans í jörðu sem veldur um hverfinu ekki skaða

13. EES-ríki geta, í sam ræmi við yfirlýsingu fram kvæmda stjórn arinnar til leiðtogaráðs ins (9) um 
3. mgr. 10. gr. til skip unarinnar um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir um notkun tekna af 
uppboðum á losunarheim ildum, notað þessar tekjur, á tímabilinu 2013 til 2016, til að styrkja 
byggingu mjög skilvirkra orkuvera, m.a. nýrra orkuvera sem eru hæf fyrir föngun koltvísýrings 
og geymslu hans í jörðu (CCS-hæf orkuver). Sam kvæmt 33. gr. til skip unar ráðs ins 2009/31/EB frá 
23. apríl 2009 um geymslu koltvísýrings í jarðlögum (10), verða EES-ríki að tryggja að rekstrar-
aðilar brennsluvera með meira en 300 megavatta orkugetu hafi metið til tekin skil yrði, það er 
að segja, hvort viðeigandi geymslustaðir séu fyrir hendi, hvort flutningakerfi séu tækni lega og 
efna hags lega fýsileg og hvort það sé tækni lega og efna hags lega fýsilegt að endur bæta þau til að 
þau geti fangað koltvísýring. Ef nið ur stöður matsins eru jákvæðar, verður að taka frá viðeigandi 
aðstöðu í stöðinni undir nauð syn leg an búnað til að fanga og þjappa saman koltvísýringi (11).

14. Að stoðin verður að miða að því að efla um hverfi s vernd þannig að dragi úr losun koltvísýrings 
miðað við nýjustu og fullkomnustu tækni og hún verður að ráðast gegn mark aðsbresti með því 
að hafa veruleg áhrif á um hverfi s vernd. Að stoðin verður að vera nauð syn leg, hafa hvataáhrif og 
vera hæfileg. Að stoð sem ætlað er að hrinda í fram kvæmd föngun koltvísýrings og geymslu hans 
í jörðu fellur ekki undir gildissvið þessara leið bein andi reglna og sætir nú þegar mati sam kvæmt 
öðrum fyrirliggjandi ríkis að stoð ar reglum, einkum kaflanum um ríkis að stoð á sviði um hverfi s-
vernd ar í leið bein andi reglum um ríkis að stoð (12).

15. Til þess að tryggja að að stoðin sé hæfileg, verður hlutfall há marks að stoð ar að vera breytilegt eftir 
því hversu mikið hið nýja orkuver leggur af mörkum til aukinnar um hverfi s vernd ar og samdráttar 
í losun koltvísýrings (mark mið til skip unarinnar um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir). Þess 
vegna verður að verð launa ný orkuver sem byrja á heildar CCS-keðjunni (þ.e. byggingu og raun-
veru legu upphafi föngunar koltvísýrings, flutnings hans og geymslu í jörðu) fyrir árið 2020, 
samanborið við ný orkuver sem eru hæf til að fanga koltvísýring og geyma hann í jörðu en hrinda 
því ekki í fram kvæmd fyrir 2020. Að auki verður leyfilegt hlutfall há marks að stoð ar, þegar skoðuð 
eru tvö sam bæri leg verk efn i fyrir ný orkuver sem eru hæf til föngunar koltvísýrings og geymslu 
hans í jörðu, að vera hærra fyrir verk efn i sem eru valin á grund velli eiginlegs sam keppn is út boðs 
með skýrum, gagnsæjum forsendum og á jafn réttis grund velli, sem mun í reynd tryggja að að-
stoðin tak markist við nauð syn leg t lágmark og stuðli að samkeppni á mark aði fyrir raf orkufram-
leiðslu. Við slíkar aðstæður má líta svo á að einstök til boð endur spegli allan hugs an leg an ávinning 
sem viðbótarfjár fest ingin gæti haft í för með sér.

1.3. Að stoð í tengslum við úthlutun losunarheim ilda án endur gjalds á að lögun ar tímabili til að 
færa raf orkufram leiðslu til nútímahorfs

16. Sam kvæmt 10. gr. c í til skip uninni um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir eiga EES-ríki, sem 
fullnægja til teknum skil yrðum í tengslum við samtengingu rafkorkukerfis þeirra eða hlut þeirra í 
notkun jarðefnaelds neyt is við raf orkufram leiðslu og verga landsfram leiðslu á mann í saman burði 
við meðal talið innan ESB, möguleika á að víkja tíma bundið frá megin reglu um heildaruppboð og 
veita raf orkufram leiðendum, sem voru starfandi 31. desember 2008 eða raf orkufram leiðendum, 
sem hófu fjár fest ingar í nútímavæðingu fyrir 31. desember 2008, losunarheim ildir án endur-
gjalds. Hlutgeng EES-ríki verða, í skiptum fyrir að veita raf orkufram leiðendum losunarheim ildir 
án endur gjalds, að leggja fram landsáætlun um fjár fest ingar („landsáætlun“ í því sem hér fer á 
eftir) þar sem fram koma fjár fest ingar af hálfu þeirra sem fá losunarheim ildir án endur gjalds, eða 
annarra rekstrar aðila vegna endur bóta og endur nýjunar grunnvirkja, í hreinni tækni og til að auka 
fjölbreytni orkusamsetningar þeirra og birgðalinda.

(9) Viðbót við „I/A“ Athugasemd frá aðalskrifstofu ráðsins til COREPER/COUNCIL 8033/09 ADD 1 REV 1 frá 31. mars 2009.
(10) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/31/EB frá 23. apríl 2009 um geymslu koltvísýrings í jörðu og um breytingu á tilskipun 

ráðsins 85/337/EBE, tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB og 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006, Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 114. Tilskipun þessi hefur verið felld inn í EES-samninginn, sjá lið 
1f í XX. viðauka.

(11) Sjá 9. neðanmálsgrein. 
(12) Stjtíð. ESB L 144, 10.6.2010, bls. 1, og EES-viðbætir nr. 29, 10.6.2010, bls. 1. Kafli þessi samsvarar leiðbeinandi reglum 

Evrópubandalaganna um ríkisaðstoð til umhverfisverndar (Stjtíð. ESB C 82, 1.4.2008, bls. 1).
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17. Undan þága frá megin reglunni um heildaruppboð sem felst í því að veita losunarheim ildir án 
endur gjalds á að lögun ar tímabilinu felur í sér ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings-
ins, þar eð EES-ríki verða af tekjum með því að veita losunarheim ildir án endur gjalds og veita 
raf orkufram leiðendum sértækan ávinning. Orkufram leiðendur geta keppt við orkufram leiðendur 
í öðrum EES-ríkjum, en það getur leitt til sam keppn is röskunar eða skapað hættu á sam keppn is-
röskun og haft áhrif á viðskipti á innri mark aðnum. Ríkis að stoð er einnig til staðar þegar um er að 
ræða fjár fest ingar sem viðtakendur losunarheim ilda án endur gjalds ráðast í með minni tilkostnaði.

1.4. Að stoð í tengslum við útilokun lítilla stöðva og sjúkrahúsa frá við skipta kerfi ESB fyrir 
losunarheim ildir

18. EES-ríkjum er heimilt, sam kvæmt 27. gr. til skip unarinnar um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir, 
að veita litlum stöðvum og sjúkrahúsum undan þágu frá við skipta kerfi ESB fyrir losunarheim ildir, 
svo fremi sem þær falli undir ráð staf anir sem ná fram sam bæri legum samdrætti í losun gróður-
húsaloft tegunda. EES-ríki geta lagt fram tillögur um ráð staf anir sem gilda fyrir litlar stöðvar og 
sjúkrahús og leiða til samdráttar í losun sem svarar til þess samdráttar sem næst með við skipta kerfi 
ESB fyrir losunarheim ildir. Þeim möguleika að geta veitt þeim undan þágu frá við skipta kerfi ESB 
fyrir losunarheim ildir er ætlað að hámarka ávinninginn með lægri stjórn sýslukostnaði fyrir hvert 
tonn af koltvísýringsígildi sem fellur ekki undir við skipta kerfið fyrir losunarheim ildir.

19. Undan þága lítilla stöðva og sjúkrahúsa frá við skipta kerfi ESB fyrir losunarheim ildir getur falið 
í sér ríkis að stoð. EES-ríki hafa mikið svigrúm þegar þau ákveða hvort undanskilja eigi litlar 
stöðvar frá við skipta kerfi ESB fyrir losunarheim ildir og, ef sú er raunin, hvaða gerð stöðva eigi 
að undanskilja og hvers konar ráð stafana eigi að krefjast. Því er ekki unnt að útiloka að ráð staf-
anir sem EES-ríki gera kröfu um, geti veitt litlum stöðvum eða sjúkrahúsum, sem fá undan þágu 
frá við skipta kerfi ESB fyrir losunarheim ildir, efna hags legan ávinning sem líklega getur leitt til 
sam keppn is röskunar eða skapað hættu á sam keppn is röskun og haft áhrif á viðskipti á innri mark-
aðnum.

2. Gildissvið og skil grein ing ar

2.1. Gildissvið þessara leið bein andi reglna

20. Leið bein andi reglur þessar gilda einungis um sértækar ráð staf anir til að stoð ar sem kveðið er á 
um í sambandi við fram kvæmd til skip unarinnar um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir. Kafli 
leið bein andi reglna um ríkis að stoð varð andi ríkis að stoð á sviði um hverfismála (13) gildir ekki um 
þessar ráð staf anir.

2.2. Skil grein ing ar

21. Í þessum leið bein andi reglum gilda skil grein ing ar nar sem mælt er fyrir um I. viðbæti

3. Sam rým an legar að stoð ar ráð staf anir sam kvæmt 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins

22. Ríkis að stoð getur talist sam rým an leg innri mark aðnum í skiln ingi stafl iðar c) í 3. mgr. 61. gr. 
EES-samn ings ins ef hún hefur í för með sér aukna um hverfi s vernd (samdrátt í losun gróður-
húsaloft tegunda) án þess að hafa svo óhagstæð áhrif á við skipta skil yrði að stríði gegn sam eigin-
legum hags munum. Við mat á því hvort að stoð ar ráð stöfun sam rýmist EES-samn ingnum, vegur 
Eftir lits stofn un EFTA jákvæð áhrif ráð stöf unar innar á það að ná fram mark miði á sviði almanna-
hags muna á móti hugs an leg um neikvæðum hliðaráhrifum á borð við röskun á samkeppni og 
viðskiptum. Af þeirri ástæðu má gildis tími að stoð ar kerfa ekki vera lengri en gildis tími þessara 
leið bein andi reglna. Þetta hefur ekki áhrif á að EFTA-ríki geti á ný tilkynnt að stoð ar ráð stöfun sem 
gildir umfram þann frest sem Eftir lits stofn un EFTA ákvað í ákvörð un sinni um að heimila að stoð-
ar kerfið.

3.1. Að stoð við fyrir tæki í geirum eða undirgeirum sem teljast búa við umtalsverða hættu á 
kolefnisleka vegna kostnaðar sem tengist við skipta kerfi ESB fyrir losunarheim ildir og hefur 
verið velt út í rafmagnsverð (að stoð vegna óbeins kostnaðar vegna losunar)

23. Að því er varðar geira og undirgeira sem taldir eru upp í II. viðbæti, verður að stoð til að bæta 
upp kostnað sem tengist við skipta kerfi ESB fyrir losunarheim ildir og hefur verið velt út í 

(13) Stjtíð. ESB L 144, 10.6.2010, bls. 1, og EES-viðbætir nr. 29, 10.6.2010, bls. 1. Kafli þessi samsvarar leiðbeinandi reglum 
Evrópubandalaganna um ríkisaðstoð til umhverfisverndar (Stjtíð. ESB C 82, 1.4.2008, bls. 1).
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rafmagnsverð, og sem hefur fallið til frá og með 1. janúar 2013, vegna fram kvæmd ar til skip-
unarinnar um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir, talin sam rýmast innri mark aðnum í skiln ingi 
stafl iðar c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins, að því tilskildu að skil yrðunum í þessum þætti sé 
fullnægt.

Mark mið og nauðsyn að stoð ar

24. Í þessum leið bein andi reglum er mark mið að stoð ar innar að koma í veg fyrir umtalsverða hættu 
á kolefnisleka vegna kostnaðar, sem tengist losunarheim ildum ESB og hefur verið velt út í 
rafmagnsverð sem að stoð ar þegi tekur á sig, ef keppi naut ar hans frá þriðju löndum standa ekki 
frammi fyrir sam bæri legum kostnaði vegna koltvísýrings í rafmagnsverði og að stoð ar þegi getur 
ekki velt þeim kostnaði út í vöruverð án þess að tapa umtalsverðri mark aðs hlut deild.

25.  Í leið bein andi reglum þessum er umtalsverð hætta á kolefnisleka aðeins talin vera fyrir hendi ef 
að stoð ar þegi hefur með höndum starf semi í geira eða undirgeira sem talinn er upp í II. viðbæti.

Hæsta leyfilegt að stoð ar hlutfall

26. Að stoð ar hlutfall má ekki vera hærra en 85% af styrkhæfum kostnaði sem stofnað er til á árunum 
2013, 2014 og 2015, 80% af styrkhæfum kostnaði sem stofnað er til 2016, 2017 og 2018 og 75% 
af styrkhæfum kostnaði sem stofnað er til 2019 og 2020.

Útreikningur á hármaksfjárhæð að stoð ar

27. Reikna verður há marks fjárhæð að stoð ar fyrir hverja stöð vegna fram leiðslu á vörum innan geira 
og undirgeira sem eru taldir upp í II. viðbæti sam kvæmt eftir far andi formúlu:

(a) Ef viðmiðanir um skilvirkni raf orkunotkunar, sem taldar eru upp í III. viðbæti, gilda um 
vörur sem að stoð ar þegi fram leiðir, jafn gildir há marks fjárhæð að stoð ar sem greidd er fyrir 
hverja stöð vegna kostnaðar sem stofnað var til á ári t:

Amaxt = Ait ∙ Ct ∙ Pt-1 ∙ E ∙ BO

 Í þessari formúlu, er Ait að stoð ar hlutfall á ári t, tilgreint sem brot (t.d. 0,8), Ct er gildandi 
losunarstuðull koltvísýrings (tCO2/MWh) (á ári t), Pt-1 er framvirkt verð losunarheim ilda ESB 
á ári t-1 (EUR/tCO2), E er gildandi viðmiðun um skilvirkni raf orkunotkunar til tekinnar vöru 
sem skil greind er í III. viðbæti, og BO er við mið un ar afurð. Hugtök þessi eru skil greind í 
I. viðbæti.

(b) Ef viðmiðanir um skilvirkni raf orkunotkunar, sem taldar eru upp í III. viðbæti, gilda ekki um 
vörur sem að stoð ar þegi fram leiðir, jafn gildir há marks fjárhæð að stoð ar sem greidd er fyrir 
hverja stöð vegna kostnaðar sem stofnað var til á ári t:

Amaxt = Ait ∙ Ct ∙ Pt-1 ∙ EF ∙ BEC 

 Í þessari formúlu, er Ait að stoð ar hlutfall á ári t, tilgreint sem brot (t.d. 0,8), Ct er gildandi 
losunarstuðull koltvísýrings (tCO2/MWh) (á ári t), Pt-1 er framvirkt verð losunarheim ilda ESB 
á ári t-1 (EUR/tCO2), EF er viðmiðun um skilvirkni til vara fyrir raf orkunotkun, og BEC er 
við mið un ar raf orkunotkun (MWh). Hugtök þessi eru skil greind í I. viðbæti. 

28. Ef stöð fram leiðir vörur, sem viðmiðun um skilvirkni raf orkunotkunar sem talin er upp í  
III. viðbæti gildir um, og vörur sem viðmiðun til vara um skilvirkni raf orkunotkunar, gildir um, 
verður að skipta raf orkunotkun á hverja vöru sam kvæmt viðeigandi fjölda tonna sem framleiddur 
er af hverri vöru.

29. Ef stöð fram leiðir vörur sem eiga rétt á að stoð (þ.e. þær falla undir geira eða undirgeira, sem taldir 
eru upp í II. viðbæti og eiga rétt á að stoð) og vörur sem eiga ekki rétt á að stoð, skal aðeins reikna 
þá há marks að stoð, sem greiða ber, vegna þeirra vara sem eiga rétt á að stoð. 

30. Að stoðina má greiða að stoð ar þeganum á því ári sem kostnaðurinn fellur til eða næsta ári á eftir. 
Ef að stoð er greidd á því ári sem kostnaðurinn fellur til, verður leið rétt ing akerfi að vera fyrir hendi 
til að tryggja að öll ofgreidd að stoð verði endur greidd fyrir 1. júlí næsta ár á eftir.
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Hvatningaráhrif

31. Litið er svo á að krafa um hvatningaráhrif sé uppfyllt ef skil yrðum í þætti 3.1 er fullnægt.

3.2. Fjár fest ingarað stoð við ný, mjög skilvirk orkuver, m.a. ný orkuver sem eru hæf til að fanga 
koltvísýring og geyma hann í jörðu

32. Litið verður svo á að fjár fest ingarað stoð sem er veitt frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2016 vegna 
nýrra, mjög skilvirkra orkuvera sam rýmist innri mark aðnum í skiln ingi stafl iðar c) í 3. mgr. 61. gr. 
EES-samn ings ins, að því tilskildu að skil yrðunum sem fram koma í þessum þætti sé fullnægt.

33. Fjár fest ingarað stoð við ný og mjög skilvirk orkuver má aðeins veita ef eftir far andi skil yrðum er 
fullnægt:

a) nýja, mjög skilvirka orkuverið fer fram úr sam ræmdum viðmiðunum um nýtni sem er að 
finna í I. við auka við fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2011/877/ESB 
frá 19. desember 2011 um að ákveða sam ræmdar viðmiðanir um nýtni við aðskilda fram-
leiðslu raf orku og varma við beitingu til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 2004/8/EB, 
eða viðeigandi viðmiðanir um nýtni sem eru í gildi þegar að stoð er veitt. Ný, mjög skilvirk 
orkuver sem fara einungis að þessum viðmiðunum skulu ekki eiga rétt á að stoð, og

b) stofnunin sem veitir að stoð tekur ákvörð un um samþykki á tímabilinu 1. janúar 2013 til 
31. desember 2016.

Mark mið og nauðsyn að stoð ar

34. EFTA-ríkin verða að sýna fram á að að stoðinni sé ætlað að vinna á mark aðsbresti með því að 
hafa umtalsverð áhrif á verndun um hverfisins. Að stoð verður einnig að hafa hvatningaráhrif 
sem leiða til þess að að stoð ar þegi breyti háttsemi sinni. Sýna skal fram á hvatningaráhrifin með 
staðleysusviðsmynd þar sem fram kemur að án að stoð ar hefði að stoð ar þegi ekki fjár fest. Að auki 
má ekki hefja verk efn i sem er styrkt fyrr en eftir að umsókn um að stoð hefur verið lögð inn. 
Loks verða EFTA-ríki að sýna fram á að að stoðin hafi ekki svo óhagstæð áhrif á við skipta skil-
yrði að það stríði gegn sam eigin legum hags munum, einkum ef að stoð er bundin við þröngan hóp 
að stoð ar þega eða ef líklegt er að að stoð styrki mark aðsstöðu að stoð ar þega (á vettvangi fyrir-
tækjasamsteypa). 

Styrkhæfur kostnaður

35. Styrkhæfur kostnaður tak markast við heildarkostnað fjár fest ingar í nýju stöðinni (efnislegar og 
óefnislegar eignir) sem er óhjákvæmilegur vegna byggingar nýja orkuversins. Við byggingu 
orkuvers sem er fært um að fanga koltvísýring og geyma hann í jörðu, er kostnaðurinn við að sýna 
fram á að það sé efna hags lega og tækni lega fýsilegt að hrinda í fram kvæmd heildar CCS-keðjunni 
að auki styrkhæfur. Kostnaðurinn við að koma upp tækjabúnaði til að fanga, flytja og geyma 
er ekki styrkhæfur sam kvæmt leið bein andi reglum þessum þar eð að stoð vegna fram kvæmd ar 
föngunar og geymslu kolefnis hefur þegar verið metin í kafla leið bein andi reglna um ríkis að stoð á 
sviði um hverfi s vernd ar.

Há marks að stoð ar hlutfall

36. Að stoð sem veitt er nýjum, mjög nýtnum orkuverum, sem eru fær um að fanga koltvísýring og 
geyma hann í jörðu og ráðast í fram kvæmd heildar CCS-keðjunnar fyrir árið 2020, má ekki vera 
hærri en sem nemur 15% af styrkhæfum kostnaði.

37. Að því er varðar ný, mjög nýtin orkuver sem eru fær um að fanga koltvísýring og geyma hann í 
jörðu, en ráðast ekki í fram kvæmd heildar CCS-keðjunnar fyrir árið 2020, og sem fá að stoð að 
loknu eiginlegu sam keppn is útboði sem stuðlar að i) um hverfisvænstu tækni til raf orkufram leiðslu í 
nýja verinu, sem leiðir til minni losunar koltvísýrings en með nýjustu og fullkomnustu tækni og ii) 
samkeppni á raf orkumark aði, má að stoðin ekki vera meiri en 10% styrkhæfs kostnaðar. Sam keppn-
is útboð af þessu tagi verður að byggjast á skýrum og gagnsæjum viðmiðunum án mismununar 
og með þátttöku nægi lega margra fyrir tækja. Þá verður fjár veit ing í tengslum við útboðið að vera 
bindandi tak mörkun, í þeirri merkingu að ekki sé unnt að veita öllum bjóðendum að stoð.
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38. Að stoð, sem veitt er nýjum, mjög nýtnum orkuverum sem fullnægja ekki skil yrðunum í 36. og 37. 
lið, má ekki vera meiri en 5% styrkhæfs kostnaðar.

39. Ef ekki er ráðist í að fram kvæma heildar CCS-keðjuna fyrir 2020, skal að stoðin lækkuð í 5% 
styrkhæfs kostnaðar við fjár fest inguna, eða í 10% ef skil yrðunum í 37. lið í þætti 3.2. er fullnægt. 
Hafi að stoðin verið greidd fyrir fram skulu EFTA-ríki endur heimta fjárhæðina sem var umfram 
að stoðina. 

3.3. Að stoð sem tengist valfrjálsri úthlutun losunarheim ilda án endur gjalds á að lögun ar tímabili til 
að færa raf orkufram leiðslu til nútímahorfs

40. Frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2019 verður litið svo á að ríkis að stoð sem tengist valkvæðri 
úthlutun losunarheim ilda án endur gjalds á að lögun ar tímabili til að færa raf orkufram leiðslu til 
nútímahorfs og fjár fest ingum sem heyra til landsáætlunarinnar, í sam ræmi við 10. gr. c í til skip-
uninni um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir, sam rýmist innri mark aðnum í skiln ingi stafl iðar 
c) í 3. mgr. 61 gr. EES-samn ings ins, að því tilskildu að eftir far andi skil yrðum sé fullnægt:

a) losunarheim ildir án endur gjalds á að lögun ar tímabilinu séu veittar sam kvæmt 10. gr. c í til-
skip uninni um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir og í sam ræmi við ákvörð un fram kvæmda-
stjórn arinnar um leiðsögn um aðferðir við að veita losunarheim ildir án endur gjalds á að lögun-
ar tímabilinu til stöðva í raf orkufram leiðslu sam kvæmt 3. mgr. 10. gr. c í til skip uninni um við-
skipta kerfi fyrir losunarheim ildir (14) og orðsend ingu fram kvæmda stjórn arinnar um valkvæða 
beitingu 10. gr. c í til skip uninni um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir (15),

b) landsáætlunin framfylgi mark miði í þágu almanna hags muna, svo sem aukinni um hverfi s vernd, 
með hlið sjón af heildarmark miðum til skip unarinnar um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir, 

c) landsáætlunin feli í sér fjár fest ingar vegna endur bóta og endur nýjunar grunnvirkja, í hreinni 
tækni og til að auka fjölbreytni orkusamsetningar þeirra og birgðalinda í sam ræmi við til skip-
unina um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir sem ráðist er í eftir 25. júní 2009, 

d) mark aðs virði (á vettvangi fyrir tækjasamsteypa) úthlutunarheim ilda án endur gjalds á öllu 
úthlutunartímabilinu (reiknað í sam ræmi við orðsend ingu fram kvæmda stjórn arinnar frá 
29. mars 2011 (16) eða viðeigandi leiðsagnarskjal sem gildir þegar að stoð er veitt) sé ekki 
meira en heildarkostnaður vegna fjár fest inga sem viðtakandi losunarheim ilda án endur gjalds 
hefur ráðist í (á vettvangi fyrir tækjasamsteypa). Sé heildarkostnaður vegna fjár fest inga lægri 
en mark aðs virði losunarheim ildanna eða viðtakandi losunarheim ilda án endur gjalds ráðist 
ekki í hlutgengar fjár fest ingar sam kvæmt landsáætluninni, verði viðtakendur losunarheim-
ilda án endur gjalds að flytja mismuninn í kerfi sem mun fjár magna aðrar fjár fest ingar sem eru 
hlutgengar sam kvæmt landsáætluninni, og

e) að stoðin hafi ekki svo óhagstæð áhrif á við skipta skil yrði að stríði gegn sam eigin legum hags-
munum, einkum ef að stoð er bundin við þröngan hóp að stoð ar þega eða ef líklegt er að að stoð 
styrki mark aðsstöðu að stoð ar þega (á vettvangi fyrir tækjasamsteypa).

Hvatningaráhrif

Hvatningaráhrif eru talin hafa náðst vegna fjár fest inga sem ráðist var í frá og með 25. júní 2009. 

Styrkhæfur kostnaður

41. Styrkhæfur kostnaður verður að tak markast við heildarkostnað vegna fjár fest inga (efnislegar og 
óefnislegar eignir) líkt og talið er upp í landsáætluninni og samsvarar mark aðs virði losunarheim-
ilda án endur gjalds (reiknað út í sam ræmi við orðsend ingu fram kvæmda stjórn arinnar frá 29. mars 
2011 (17) eða viðeigandi leiðsagnarskjal sem gildir þegar að stoð er veitt) sem veittar eru hverjum 
að stoð ar þega, óháð rekstrar kostnaði og hagnaði af við kom andi stöð.

(14) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar frá 29. mars 2011 um leiðsögn um aðferðir til að veita losunarheimildir án endurgjalds 
á aðlögunartímabilinu til stöðva í raforkuframleiðslu samkvæmt 3. mgr. 10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB, C(2011) 1983 lokag., 
29.3.2011.

(15) Orðsending frá framkvæmdastjórninni, leiðsagnarskjal um valkvæða beitingu 10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB, Stjtíð. ESB C 99, 
31.3.2011, bls. 9. 

(16) Sjá 15. neðanmálsgrein.
(17) Sjá 15. neðanmálsgrein.
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Hæsta leyfilegt að stoð ar hlutfall

42. Að stoð má ekki vera hærri en sem nemur 100% af styrkhæfum kostnaði.

3.4. Að stoð í tengslum við undan þágu lítilla stöðva og sjúkrahúsa frá við skipta kerfi ESB fyrir 
losunarheim ildir

43. Að stoð í tengslum við undan þágu lítilla stöðva eða sjúkrahúsa sem falla ekki undir við skipta kerfi 
ESB fyrir losunarheim ildir frá og með 1. janúar 2013 er talin sam rýmast innri mark aðnum í skiln-
ingi stafl iðar c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins, að því tilskildu að litlar stöðvar og sjúkrahús 
falli undir ráð staf anir sem nái fram sam bæri legum samdrætti í losun gróður húsaloft tegunda í 
skiln ingi 27. gr. til skip unarinnar um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir og að því tilskildu að 
EFTA-ríkið fari að þeim skil yrðum sem mælt er fyrir um í 27. gr. til skip unarinnar um við skipta-
kerfi fyrir losunarheim ildir.

Hvatningaráhrif

44. Litið er svo á að krafa um hvatningaráhrif sé uppfyllt ef skil yrðum í hluta 3.4 er fullnægt.

3.5. Meðal hófsreglan

45. EFTA-ríki verður að sýna fram á að að stoð ar fjárhæð til að stoð ar þega tak markist við nauð syn leg t 
lágmark. Einkum er EFTA-ríkjum heimilt að veita að stoð þar sem að stoð ar hlutfallið er lægra en 
getið er í þessum leið bein andi reglum.

4. Uppsöfnun

46. Ekki má fara yfir hámark að stoð ar innar sem fram kemur í þessum leið bein andi reglum burtséð frá 
því hvort styrkurinn er fjár magnaður að fullu af ríkisfjár munum eða hvort Sambandið fjár magnar 
hann að hluta.

47. Að stoð, sem talin er sam rýmast EES-samn ingnum á grund velli þessara leið bein andi reglna, má 
ekki sam eina annarri ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins eða annars konar 
fjárhagsstuðningi sem aflað er fyrir tilstyrk Sambandsins ef skörun af því tagi leiðir til hærra að-
stoð ar hlutfalls en mælt er fyrir um í þessum leið bein andi reglum. Ef útgjöld, sem eru styrkhæf í 
tengslum við ráð staf anir til að stoð ar sem þessar leið bein andi reglur taka til, eru einnig styrkhæf að 
fullu eða að hluta sam kvæmt reglum um að stoð í öðrum tilgangi, skal gilda um þann hluta, sem 
sam eigin legur er, það hámark sem hagstæðast er sam kvæmt gildandi reglum.

5. Lokaákvæði

5.1. Ársskýrslur

48. EFTA-ríki verða, í sam ræmi við II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm-
stól (18) og í ákvörð un 195/04/COL frá 14. júlí 2004, (19) að senda ársskýrslur til Eftir lits stofn un ar 
EFTA.

49. Auk krafn anna sem mælt er fyrir um í II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og 
dóm stól og í ákvörð un 195/04/COL verða ársskýrslur um að stoð til um hverfi s vernd ar að innihalda 
ítarlegri upp lýs ingar um við kom andi sam þykkt að stoð ar kerfi. EFTA-ríki verða einkum að birt a 
eftir far andi upp lýs ingar inn í ársskýrslum sínum:

– nafn að stoð ar þega og stöðvar í hans eigu sem njóta að stoð ar,

– geira eða undirgeira þar sem að stoð ar þegi stundar starf semi,

– fyrir hvaða ár að stoðin er greidd og á hvaða ári hún er greidd,

– við mið un ar fram leiðslu fyrir hverja stöð, sem nýtur að stoð ar, í viðeigandi (undir)geira

– umtalsverða aukningu afkastagetu eða samdrátt, eftir því sem við á,
(18) II. hluti bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól endurspeglar reglugerð ráðsins (EB) nr. 659/1999 frá 22. mars 

1999 um ítarlegar reglur um beitingu 93. gr. EB-sáttmálans (Stjtíð. EB L 83, 27.3.1999, bls. 1). Reglugerð (EB) nr. 659/1999 var 
enn fremur felld inn í bókun 26 við EES-samninginn.

(19) Ákvörðun 195/04/COL (Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, EES-viðbætir nr. 26, sama dag, bls. 1) samsvarar reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 frá 21. apríl 2004 (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1), sem hrindir í framkvæmd 
ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 659/1999.
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– árlega fram leiðslu hverrar stöðvar, sem nýtur að stoð ar, í viðeigandi (undir)geirum fyrir hvert 
ár sem notað er til að ákvarða við mið un ar fram leiðslu,

– árlega fram leiðslu hverrar stöðvar, sem nýtur að stoð ar, í við kom andi (undir)geira fyrir það ár 
sem að stoðin er greidd,

– árlega fram leiðslu annarra afurða sem hver stöð, sem nýtur að stoð ar, fram leiðir og falla 
ekki undir viðmiðanir um skilvirkni raf orkunotkunar á hverju þeirra ára sem notuð eru til að 
ákvarða við mið un ar fram leiðslu (ef veitt er að stoð með því að nota viðmiðanir til vara um 
skilvirkni raf orkunotkunar),

– við mið un ar raf orkunotkun hverrar stöðvar, sem nýtur að stoð ar (ef veitt er að stoð með því að 
nota viðmiðanir til vara um skilvirkni raf orkunotkunar),

– árlega raf orkunotkun fyrir hvert ár sem notað er til að ákvarða við mið un ar raf orkunotkun (ef 
veitt er að stoð með því að nota viðmiðanir til vara um skilvirkni raf orkunotkunar),

– árlega raf orkunotkun stöðvarinnar fyrir hvert ár sem að stoðin er greidd (ef veitt er að stoð með 
því að nota viðmiðanir til vara um skilvirkni raf orkunotkunar),

– framvirkt verð losunarheim ilda ESB sem notað er til að reikna út að stoð ar fjárhæð á  
að stoð ar  þega,

– að stoð ar hlutfall,

– lands bundinn losunarstuðul koltvísýrings.

50. Eftir lits stofn un EFTA mun með reglulegu millibili fylgjast með að stoð sem veitt er fyrir tækjum í 
geirum og undirgeirum sem teljast búa við umtalsverða hættu á kolefnisleka vegna kostnaðar sem 
tengist við skipta kerfi ESB fyrir losunarheim ildir og hefur verið velt út í rafmagnsverð eins og lýst 
er í lið 3.1. Með því móti mun hún uppfæra upp lýs ingar sínar um umfang óbeins kostnaðar sem 
velt er út í verð lagið og um hugs an leg ar afleiðingar að því er varðar kolefnisleka. 

51. EFTA-ríki verða, að því er varðar að stoð við ný, mjög nýtin orkuver, m.a. þau sem eru fær um að 
fanga koltvísýring og geyma hann í jörðu, að birt a eftir far andi upp lýs ingar í ársskýrslum sínum:

– nafn að stoð ar þega,

– að stoð ar fjárhæð sem greidd er hverjum að stoð ar þega,

– að stoð ar hlutfall,

– sannvottun á því að farið sé að skil yrðunum í 32. lið í hluta 3.2, með hlið sjón af því hvenær 
að stoð var veitt, 

– sannvottun á því að farið sé að skil yrðunum í 36. lið í hluta 3.2, með hlið sjón af því hvenær 
ráðist var í að fram kvæma heildar CCS-keðjuna fyrir árið 2020.

5.2. Gagnsæi

52. Eftir lits stofn un EFTA lítur svo á að nauð syn leg t sé að gera frekari ráð staf anir til að gera fram-
kvæmd ríkis að stoð ar í EFTA-ríkjunum gagnsærri. Einkum er nauð syn leg t að tryggja að EFTA-
ríkin, atvinnurekendur, hags munaaðilar og Eftir lits stofn un EFTA hafi greiðan aðgang að 
heildartexta ákvæða um öll gildandi að stoð ar kerfi á sviði um hverfi s vernd ar.

53. Þessu mark miði má ná með stofnun vefsetra. Við rann sókn á að stoð ar kerfum mun Eftir lits stofn un 
EFTA því jafn an krefjast þess af við kom andi EFTA-ríki að endanlegur heildartexti allra ákvæða 
um að stoð ar kerfi verði birt ur á netinu og að stofnun inni séu sendar upp lýs ingar um veffangið. 

5.3. Eftir lit 

54. EFTA-ríkjunum ber að sjá til þess að tekin séu saman ítarleg gögn um alla að stoð sem er veitt. 
Gögnin verða að taka til allra upp lýs inga sem nauð syn leg ar eru til að staðfesta að skil yrði um 
styrkhæfan kostnað og leyfilegt að stoð ar hlutfall hafi verið virt og skulu þau varðveitt í 10 ár eftir 
að að stoðin var veitt og afhent Eftir lits stofn un EFTA þegar eftir því er leitað.
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5.4. Gildis tími og endur skoðun

55. Eftir lits stofn un EFTA mun beita þessum leið bein andi reglum frá næsta degi eftir birt ingu þeirra í 
Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

56. Leið bein andi reglurnar gilda til 31. desember 2020. Eftir lits stofn un EFTA áskilur sér rétt til að 
breyta þeim fyrir þann tíma, að höfðu sam ráði við EFTA-ríkin, með hlið sjón af mikil vægum 
stefnumiðum á sviði samkeppni eða um hverfismála eða í því skyni að taka tillit til annarra EES-
stefnumiða eða al þjóð legra skuld bind inga. Breyt ingar af því tagi geta einkum reynst nauð syn leg ar 
í ljósi milliríkjasamn inga um loftslagsbreyt ingar sem gerðir kunna að vera og síðari breyt inga á 
EES-lög gjöf er varðar það efni. Eftir lits stofn un EFTA er heimilt að endur skoða þessar leið bein-
andi reglur á tveggja ára fresti eftir sam þykkt þeirra.

57. Eftir lits stofn un EFTA mun beita ákvæðum þessara leið bein andi reglna gagnvart öllum að stoð-
ar ráð stöf unum sem henni eru tilkynntar og henni ber að taka ákvörð un um eftir að leið bein-
andi reglurnar hafa verið birt ar í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins, jafn vel þótt verk efn in 
hafi verið tilkynnt áður en leið bein andi reglurnar voru birt ar. Eftir lits stofn un EFTA mun beita 
reglunum sem koma fram í kafla Leið bein andi reglna um ríkis að stoð um reglur sem gilda um mat 
á ólögmætri ríkis að stoð (20) gagnvart allri ólögmætri að stoð.

(20) Stjtíð. ESB L 73, 19.3.2009, bls. 23, og EES-viðbætir nr. 15, 19.3.2009, bls. 6. Kafli þessi samsvarar auglýsingu framkvæmda-
stjórnarinnar um hvaða reglum skuli fylgt við mat á ólögmætri ríkisaðstoð (Stjtíð. EB C119, 22.5.202, bls. 22).
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I. VIÐBÆTIR

Skil grein ing ar

Í leið bein andi reglum þessum gilda eftirtaldar skil grein ing ar :

– „að stoð“ er hver sú ráð stöfun sem fullnægir öllum viðmiðunum sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 61. gr. 
EES-samn ings ins,

– „að stoð ar tímabil“ er eitt eða fleiri ár á tímabilinu 2013–2020. Kjósi EFTA-ríki að veita að stoð sem 
svarar til styttra tímabils, skal það taka mið af reikningsári að stoð ar þega og veita að stoð á ársgrund-
velli,

– „há marks að stoð ar hlutfall“ er heildarfjárhæð að stoð ar sem hundraðshluti af styrkhæfum kostnaði. 
Allar tölur, sem notaðar eru, verða að miðast við stöðu fyrir frádrátt vegna skatta eða annarra gjalda. 
Ef að stoð er veitt á annan hátt en sem styrkur verður að stoð ar fjárhæðin að vera jafn mikils virði og 
styrkurinn. Ef að stoð er greidd út í áföngum verður að reikna hana á hreinu heildarnúvirði þess tíma 
þegar fyrsti áfanginn er greiddur með því að nota viðeigandi við mið un ar vexti Eftir lits stofn un ar EFTA 
vegna núvirðingar á lengra tímabili. Að stoð ar hlutfallið er reiknað sér stak lega fyrir hvern að stoð ar þega,

– „eigin raf orkufram leiðsla“ er raf orkufram leiðsla stöðvar sem telst ekki vera „raf orkufram leiðandi“ í 
skiln ingi stafl iðar u) í 3. gr. til skip unar 2003/87/EB,

– „að stoð ar þegi“ er fyrir tæki sem tekur við að stoð,

– „CCS-hæf“ er stöð sem hefur sýnt fram á að viðeigandi geymslustaðir séu fyrir hendi, að flutningakerfi 
séu tækni lega og efna hags lega fýsileg og að það sé tækni lega og efna hags lega fýsilegt að endur bæta þau 
til að þau geti fangað koltvísýring, jafn skjótt og fullnægjandi mark aðshvötum, í formi lágmarksverðs 
fyrir koltvísýring, hefur verið náð. Til þess að stöð geti talist CCS-hæf, er eftir far andi nauð syn leg t:

– að sýna fram á að unnt sé endur bæta hana þannig að hún geti fangað koltvísýring. Leggja þarf fram 
sértæka tæknirann sókn sem sýnir með nægi legum tækni legum upp lýs ingum að unnt sé að endur-
bæta stöðina að öllu leyti þannig að hún geti fangað koltvísýring með 85% hlutfalli eða hærra, með 
því að nota eina eða fleiri tegundir tækni sem hafa sannað gildi sitt áður en þær voru settar á mark að 
eða að unnt sé að meta frammistöðu hennar á áreið an legan hátt þannig að hún teljist viðeigandi,

– að ráða yfir nægu viðbótarrými á staðnum þar sem koma á upp búnaði til föngunar,

– að tilgreina eina eða fleiri leiðslur, eða aðrar flutningaleiðir, sem eru bæði tækni lega og efna hags-
lega fýsilegar, til að geyma koltvísýring í jörðu á tryggan hátt,

– að tilgreina einn eða fleiri hugs an leg a geymslustaði sem hafa verið metnir hæfir til að taka við og 
geyma áætlað magn og hlutfall koltvísýrings í jörðu á tryggan hátt allan líftíma þess,

– að sýna fram á að efna hags lega hagkvæmt sé að bæta samþættu kerfi fyrir föngun koltvísýrings 
og geymslu hans í jörðu við fulla getu stöðvarinnar, eða hluta, á grund velli efna hags legs mats. Í 
matinu skulu lögð fram gögn um skynsamlegar sviðsmyndir þar sem tekið er tillit til spár um verð 
á koltvísýringi, kostnaðar við þá tækni- og geymslukosti sem tilgreindir eru í tækniathugunum, 
skekkjumarka þeirra og fyrir hug aðra rekstrar tekna. Í matinu verður bent á kringumstæður þar sem 
föngun og geymsla kolefnis í jörðu væri efna hags lega fýsileg á líftíma fyrir hug aðrar stöðvar. Þar á 
einnig að vera hugs an leg áætlun um fram kvæmd föngunar og geymslu kolefnis í jörðu, m.a. hugs-
an leg tímaáætlun um upphaf rekstrar,

– að sýna fram á að unnt sé að afla allra viðeiganda leyfa til að fram kvæmda föngun og geymslu 
kolefnis í jörðu og tilgreina máls með ferð og tímaáætlun þessa ferlis.

– „um hverfi s vernd “ er hver sú aðgerð sem hefur að mark miði að bæta úr eða vinna gegn skaða á um-
hverfi eða náttúruauðlindum sem rekja má til eigin starf semi að stoð ar þega, að draga úr hættunni á 
slíkum skaða eða bæta nýtingu náttúruauðlinda, m.a. orkusparandi aðgerðir og notkun endur nýjan legra 
orkulinda,
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– „losunarheim ild ESB“ er framseljanleg heim ild til að losa eitt tonn af koltvísýringsígildi á til teknu 
tímabili,

– „heildarvinnsluvirði“ er vergt vinnsluvirði á kostnaði fram leiðsluþátta, sem virði afurðar að frádregnu 
virði aðfanganotkunar. Það er mælikvarði á framlag einstaks fram leiðanda, atvinnu greinar eða geira 
til vergrar landsfram leiðslu. Heildarvinnsluvirði á þáttaverði er heildarvinnsluvirði á mark aðs verði að 
frádregnum sköttum og viðbættum styrkjum. Vinnsluvirði á þáttaverði er unnt að reikna út frá veltu, 
að viðbættri fram leiðslu sem færð er til eignar, að viðbættum öðrum rekstrar tekjum, að viðbættum eða 
frádregnum breyt ingum á birgðum, að frádregnum kaupum á vöru og þjón ustu, að frádregnum öðrum 
sköttum á vörur sem tengjast veltu en eru ekki frádráttarbærir, að frádregnum gjöldum og sköttum 
sem tengjast fram leiðslu. Að öðrum kosti er unnt að reikna það út frá vergum rekstrar afgangi með 
því að bæta við starfs mannakostnaði. Tekjur og gjöld sem eru flokkuð sem fjár hags leg eða óregluleg í 
bókhaldi fyrir tækis eru útilokuð frá vinnsluvirði. Vinnsluvirði á þáttaverði er reiknað á vergum grunni 
þar eð virðisbreyt ingar (eins og afskriftir) eru ekki dregnar frá (2),

– „fram kvæmd heildar CCS-keðjunnar“ er bygging og raun veru legt upphaf föngunar koltvísýrings, 
flutnings og geymslu hans í jörðu,

– „litlar stöðvar“ eru þær stöðvar sem hafa tilkynnt lögbærum aðila um árlega losun sem nemur innan 
við 25 000 tonnum af koltvísýringsígildi og, sé brennsla hluti af starf seminni, eru með nafn varmaafl 
undir 35 MW, að undanskilinni losun frá lífmassa, á hverju næstliðinna þriggja ára á undan til kynn-
ingunni um jafn gildar ráð staf anir í sam ræmi við stafl ið a) í 1. mgr. 27. gr. til skip unarinnar um við-
skipta kerfi fyrir losunarheim ildir,

– „Upphaf verks“ vísar annaðhvort til upp hafs byggingarfram kvæmda eða fyrstu staðfestu skuld bind-
ingar um kaup á búnaði, en hagkvæmniathuganir til undirbúnings fram kvæmdum eru undanskildar,

– „efnislegar eignir“ eru, í tengslum við útreikning á styrkhæfum kostnaði, fjár fest ingar í lóðum, 
byggingum, verksmiðjum og búnaði, 

– „óefnislegar eignir“ eru, í tengslum við útreikning á styrkhæfum kostnaði, útgjöld vegna miðlunar 
tækniþekkingar sem eru til komin vegna kaupa á rekstrar leyfum eða fram leiðslukunnáttu, hvort sem 
hún er bundin einkaleyfi eða ekki, enda sé eftirtöldum skil yrðum fullnægt:

– við kom andi óefnisleg eign er afskrifanleg eign,

– eignin er keypt á mark aðskjörum og af fyrir tæki sem kaupandi hefur engin yfir ráð yfir, bein eða 
óbein,

– eignin telst til eigna fyrir tækisins og helst í starfstöð viðtakanda að stoð ar innar og er notuð þar í að 
minnsta kosti fimm ár. Fallið er frá þessu skil yrði ef óefnislega eignin er orðin úrelt í tækni legum 
skiln ingi. Ef óefnislega eignin er seld á þessu fimm ára tímabili verður að draga ágóða af sölunni frá 
styrkhæfum kostnaði og endur greiða verður alla að stoðina eða hluta hennar, eftir því sem við á,

– „við skipta hlutfall“ er hlutfallið milli heildarvirðis út flutn ings til þriðju landa að viðbættu virði inn-
flutn ings frá þriðju löndum og heildarmark aðsstærð (innlend ársvelta fyrir tækja í EES, að viðbættum 
heildarinn flutn ingi frá þriðju löndum) sam kvæmt hagtölum Hagstofu Evrópu sam bandsins,

– „framvirkt verð losunarkvóta ESB“ í evrum er meðal tal af verði daglegs framvirks losunarkvóta ESB 
til eins árs (lokaverð seljanda) til afhend ingar í desember á því ári sem að stoðin er veitt, í til tekinni 
kolefnismiðlun í ESB frá 1. janúar til 31. desember árið áður en að stoðin er veitt. Að því er varðar t.d. 
að stoð sem er veitt fyrir árið 2016, er það einfalt meðal tal lokaverðs losunarkvóta ESB í desember 
2016, eins og það birt ist frá 1. janúar 2015 til 31. desember 2015 í til tekinni kolefnismiðlun ESB,

– „losunarstuðull koltvísýrings“, mældur í tCO2/MWh, er vegið meðal tal koltvísýringshlutfalls raf orku sem 
framleidd er með jarðefnaelds neyti á mis mun andi landsvæðum. Vægið skal endur spegla samsetningu 
jarðefnaelds neyt is á til teknu landsvæði. Koltvísýringsstuðullinn er fenginn með því að deila í gögn 
um losun koltvísýringsígildis frá orkuiðnaðinum með vergri raf orkufram leiðslu með jarðefnaelds neyti 

(2) Kóði 12 15 0 innan þess lagaramma sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins nr. 58/97 frá 20. desember 1996 um hagskýrslur um 
skipulag fyrirtækja. Reglugerð nr. 58/97, sem hafði verið felld inn í EES-samninginn, var felld úr gildi samkvæmt ákvæðum 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 295/2008 frá 11. mars 2008 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja (endurútgefin), 
en sú gerð var felld inn í EES-samninginn í 1. lið XXI. viðauka (þó svo að ákvæði reglugerðar nr. 58/97 gildi áfram að því er 
varðar söfnun, samantekt og afhendingu gagna fyrir viðmiðunarár allt fram til 2007, að því ári meðtöldu).
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í teravattstundum. Í leið bein andi reglum þessum eru svæði skil greind sem landfræðileg svæði a) sem 
samanstanda af undirmörkuðum sem tengjast saman með orkumiðlunum, eða b) þar sem ekki hefur 
verið greint frá of miklu álagi og, í hvoru tveggja tilvikanna, raf orkumiðlunarverði á klukkustund 
fyrir næsta dag á svæðum þar sem verðmunur í evrum (með því að nota daglega gengisskráningu 
Seðlabanka Evrópu) er mest 1% í umtalsverðum fjölda allra klukkustunda í einu ári. Slík svæðisbundin 
aðgrein ing endur speglar mikil vægi þeirra stöðva sem brenna jarðefnaelds neyti í lokaákvörð un verðs 
á heildsölumark aði og hlutverk þeirra sem jaðarstöðva í virðingarröðinni. Þótt viðskipti með raf orku 
séu stunduð milli tveggja EES-ríkja þýðir það ekki sjálfkrafa að þau myndi svæði sem nær til margra 
landa. Þar sem viðeigandi gögn eru ekki fyrir hendi um smærri einingar en eitt land, ná landfræðilegu 
svæðin yfir allt yfir ráða svæði eins eða fleiri EES-ríkja. Á grund velli þessa er unnt að tilgreina eftir-
far andi landfræðileg svæði: Norrænt (Danmörk, Svíþjóð, Finnland og Noregur), miðhluta Vestur-
Evrópu (Austurríki, Belgía, Lúxemborg, Frakkland, Þýskaland, Liechtenstein og Holland), Íberíuskaga 
(Portúgal, Spánn), tékkneskt og slóvakískt (Tékkland og Slóvakía) og öll önnur EES-ríki hvert um sig. 
Samsvarandi há marks gildi svæðisbundinna koltvísýringsstuðla er skráð í IV. viðbæti,

– „við mið un ar fram leiðsla“, í tonnum á ári, er meðal fram leiðsla í stöðinni á við mið un ar tímabilinu 
2005–2011 (við mið un ar fram leiðsla) fyrir stöðvar sem eru starfræktar á hverju ári frá 2005 til 2011. 
Undanskilja má til tekið almanaksár (t.d. 2009) frá þessu sjö ára við mið un ar tímabili. Ef stöðin var ekki 
starfrækt í að minnsta kosti eitt ár frá 2005 til 2011, verður við mið un ar fram leiðslan skil greind sem 
árleg fram leiðsla þar til rekstur í fjögur ár hefur verið skjalfestur og eftir það er það meðal talið fyrir 
næstu þrjú ár á undan á þessu tímabili. Ef afkastageta stöðvar er aukin verulega á tímabilinu sem að-
stoðin er veitt, í skiln ingi þessara leið bein andi reglna, er unnt að auka við mið un ar fram leiðsluna í takt 
við aukna afkastagetu. Dragi stöð úr fram leiðslu sinni á til teknu almanaksári um 50% til 75% miðað 
við við mið un ar fram leiðslu, fær stöðin aðeins helming að stoð ar fjárhæðarinnar sem svarar til við mið-
un ar fram leiðslunnar. Dragi stöð úr fram leiðslu sinni á til teknu almanaksári um 75% til 90% miðað 
við við mið un ar fram leiðslu, fær stöðin aðeins 25% að stoð ar fjárhæðarinnar miðað við við mið un ar fram-
leiðslu. Dragi stöð úr fram leiðslu sinni á til teknu almanaksári um 90% eða meira miðað við við mið un-
ar fram leiðslu, fær stöðin enga að stoð.

– „við mið un ar raf orkunotkun“, í megavattstundum, er meðal raf orkunotkun í stöð (m.a. raf orkunotkun 
vegna fram leiðslu á útvistuðum vörum sem eiga rétt á að stoð) á við mið un ar tímabilinu 2005–2011 
(við mið un ar raf orkunotkun) í stöðvum sem eru starfræktar hvert ár frá 2005 til 2011. Undanskilja má 
til tekið almanaksár (t.d. 2009) frá þessu sjö ára við mið un ar tímabili. Ef stöðin var ekki starfrækt í að 
minnsta kosti eitt ár frá 2005 til 2011, verður við mið un ar raf orkunotkunin skil greind sem árleg raf-
orkunotkun þar til rekstur í fjögur ár hefur verið skjalfestur og eftir það er hún skil greind sem meðal talið 
fyrir næstu þrjú ár á undan í skjalfestum rekstri. Ef stöð eykur afkastagetu sína verulega á tímabilinu 
sem að stoð er veitt, er unnt að auka við mið un ar raf orkunotkunina í takt við aukna afkastagetu. Dragi 
stöð úr fram leiðslu sinni á til teknu almanaksári um 50% til 75% miðað við fram leiðslu til við mið un ar, 
fær stöðin aðeins helming að stoð ar fjárhæðarinnar miðað við við mið un ar raf orkunotkunina. Dragi stöð 
úr fram leiðslu sinni á til teknu almanaksári um 75% til 90% miðað við fram leiðslu til við mið un ar, fær 
stöðin aðeins 25% að stoð ar fjárhæðarinnar miðað við við mið un ar raf orkunotkunina. Dragi stöð úr fram-
leiðslu sinni á til teknu almanaksári um 90% eða meira miðað við við mið un ar fram leiðslu, fær stöðin 
enga að stoð.

– „verulega aukin afkastageta“: er veruleg aukning á upp hafl egri afkastagetu sem hefur eftir far andi í 
för með sér:

– eina eða fleiri sanngreinanlegar, efnislegar breyt ingar á tækni legri uppbyggingu og virkni 
stöðvarinnar, aðrar en einungis endur nýjun þeirrar fram leiðslulínu sem fyrir er, og

– unnt er að reka stöðina með a.m.k. 10% meiri afkastagetu, miðað við upp hafl ega afkastagetu 
stöðvarinnar fyrir breyt inguna, og það helgast af fjár fest ingu í starfs mætti eigin fjár (eða röð 
stighækkandi fjár fest inga í starfs mætti eigin fjár).

Stöðin verður að senda gögn til innlendrar stofnunar sem veitir að stoð um að viðmiðanir fyrir 
umtalsverða aukningu á afkastagetu hafi verið uppfylltar og að óháður sannprófandi hafi staðfest 
að hin umtalsverða aukning á afkastagetu sé fullnægjandi. Sannprófunin skal taka til áreið an leika, 
trúverðugleika og nákvæmni gagnanna sem stöðin leggur fram og þar skal koma fram sannpróf un-
ar álit sem segi með nægi legri vissu að fyrirlögð gögn séu laus við verulegar rangfærslur.
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– „viðmiðanir um skilvirkni raf orkunotkunar“, í megavattstundum/tonn af fram leiðslu og skil greindar 
miðað við stig 8 í vöruskrá EB, er raf orkunotkun vegna til tekinnar vöru fyrir hvert tonn af fram leiðslu 
sem fæst með orkunýtnustu fram leiðsluaðferðum fyrir við kom andi vöru. Að því er varðar vörur innan 
styrkhæfra geira þar sem skipti á elds neyti og raf orku hafa verið staðfest í ákvörð un fram kvæmda-
stjórn arinnar 2011/278/ESB (3), er skil grein ingin á viðmiðunum um skilvirkni raf orkunotkunar gerð 
innan sömu kerfismarka, þar sem aðeins er tekið tillit til hlutar raf orku. Samsvarandi viðmiðanir 
um raf orkunotkun að því er varðar vörur sem styrkhæfir geirar og undirgeirar taka til eru skráðar í  
III. viðbæti.

– „viðmiðun til vara um skilvirkni raf orkunotkunar“, 80% við mið un ar raf orkunotkunar. Hún svarar til 
meðal samdráttar í losun sem beiting viðmiðana um skilvirkni raf orkunotkunar leggur á herðar (við-
mið un ar raf orkunotkun/fyrirfram raf orkunotkun). Henni er beitt gagnvart öllum vörum og ferlum 
sem falla undir styrkhæfa geira eða undirgeira, en sem viðmiðanir um skilvirkni raf orkunotkunar í  
III. viðbæti taka ekki til. 

(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB frá 27. apríl 2011 um umbreytingarreglur á vettvangi Sambandsins um 
samræmda úthlutun losunarheimilda án endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB, Stjtíð. ESB. 
L 130, 17.5.2011, bls. 1. Í viðauka I.2 í þessari ákvörðun er talinn upp fjöldi vara þar sem litið er svo á að staðganga eldsneytis er 
talin vera fyrir hendi, að minnsta kosti að einhverju leyti. Ákvörðunin hefur verið felld inn í EES-samninginn, sjá c-lið í 1. undirl. 
a-liðar 21. liðar XX. viðauka.



7.11.2013 Nr. 62/17EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

II. VIÐBÆTIR

Geirar og undirgeirar sem fyrir fram er talið að séu í verulegri hættu gagnvart kolefnisleka vegna 
óbeins kostnaðar vegna losunar

Stöð að stoð ar þega getur, að því er þessar leið bein andi reglur varðar, því aðeins fengið ríkis að stoð vegna 
óbeins kostnaðar vegna losunar sam kvæmt hluta 3.3 í þessum leið bein andi reglum, að hún stundi starf-
semi innan eftir far andi geira eða undirgeira. Engir aðrir geirar eða undirgeirar teljast hlutgengir fyrir slíka 
að stoð.

Kóði atvinnu greina-
flokkunar Evrópu
banda laganna (1)

Lýsing

1. 2742 Álfram leiðsla

2. 1430 Nám og vinnsla á steinefnum til efnaiðnaðar og áburðagerðar

3. 2413 Fram leiðsla á öðrum lífrænum grunnefnum

4. 2743 Blý-, sink- og tinfram leiðsla

5. 1810 Fram leiðsla á leðurfatnaði

6. 2710
272210

Fram leiðsla á járni, stáli og járnblendi 
Heildregin stálrör

7. 2112 Fram leiðsla á pappír og pappa

8. 2415 Fram leiðsla á tilbúnum áburði og köfnunarefnissamböndum

9. 2744 Koparfram leiðsla

10. 2414 Fram leiðsla á öðrum lífrænum grunnefnum

11. 1711 Spuni á trefjum úr bómull

12. 2470 Fram leiðsla á tilbúnum trefjum

13. 1310 Járnnám

14.
24161039
24161035
24161050
24165130
24163010
24164040

Eftir far andi undirgeirar innan fram leiðslugeira plasts í frumgerðum (2416):
Eðlislétt pólýetýlen (LDPE)
Línulegt, eðlislétt pólýetýlen (LLDPE)
Eðlisþungt pólýetýlen (HDPE)
Pólýprópýlen (PP)
Pólývínylklóríð (PVC) 
Pólýkarbónat (PC)

15.
21111400

Eftir far andi undirgeiri innan fram leiðslugeira pappírskvoðu (2111):
Vélunnið mauk

Skýringar á aðferðinni til að skil greina geira og undirgeira sem eiga rétt á að stoð 

1. Geirar og undirgeirar sem eru taldir upp í töflunni hér að framan teljast, í sam ræmi við 15. mgr. 
10. gr. a í til skip uninni um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir, búa við umtalsverða hættu á 
kolefnisleka, að því er þessar leið bein andi reglur varðar, á magngrund velli ef umfang við skipta 
við þriðju lönd er hærra en 10% og samanlagður óbeinn viðbótarkostnaður vegna fram kvæmd ar 
til skip unarinnar um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir hefði í för með sér verulega hærri fram-
leiðslu kostn að, reiknaður sem hlutfall af vergu vinnsluvirði, sem væri að minnsta kosti 5%.

2. Við útreikning á óbeinum kostnaði vegna ákvörð un ar um hver eigi rétt á að stoð sam kvæmt 
þessum leið bein andi reglum er beitt sömu ályktunum um verð á koltvísýringi og sama meðal-
talslosunarstuðli ESB fyrir rafmagn og í ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/2/ESB (2). 

(1) Samkvæmt NACE endursk. 1.1: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=-LST_CLS_DLD&StrNo
m=NACE_1_1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. desember þar sem tekin er saman skrá, samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2003/87/EB, um atvinnugreinar og undirgreinar sem teljast búa við umtalsverða hættu á kolefnisleka, Stjtíð. ESB L 1, 
5.1.2010, bls. 10. Ákvörðunin hefur verið felld inn í EES-samninginn, sjá c-lið í 1. undirl. a-liðar 21. liðar XX. viðauka.
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Notuð eru sömu gögn um viðskipti, fram leiðslu og vinnsluvirði fyrir hvern geira eða undirgeira og 
í ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/2/ESB. Við útreikning á umfangi við skipta er stuðst 
við út flutn ing til og inn flutn ing frá öllum löndum utan ESB, burtséð frá því hvort þessi lönd, sem 
eru utan ESB, leggja gjald á koltvísýring (með kolefnisskatti eða við skipta kerfi með losunarþaki, 
svipað við skipta kerfinu fyrir losunarheim ildir). Einnig er gert ráð fyrir því að 100% kostnaðar 
vegna koltvísýrings verði velt út í raf orkuverð.

3. Við ákvörð un á hvaða geirar og undirgeirar, sem taldir eru upp í töflunni hér að framan, eigi 
rétt á að stoð, hefur mat á geirum á grund velli megin dlegra viðmiðana sem koma fram í 1. mgr. 
hér að framan, verið aukið með eigindlegu mati ef viðeigandi gögn eru aðgengileg og full trúar 
fram leiðenda eða EES-ríki hafa lagt fram kröfur um hlutgengi sem eru nægi lega trúverðugar 
og rökstuddar, sbr. 17. mgr. 10. gr. a í til skip uninni um við skipta kerfi fyrir losunarheim ildir. 
Eigindlegu mati var, í fyrsta lagi, beitt gagnvart jaðargeirum, þ.e. NACE-4 geirum sem sjá fram 
á aukinn, óbeinan kostnað vegna losunar á bilinu 3–5% og að minsta kosti 10% við skipta álag, í 
öðru lagi gagnvart geirum og undirgeirum (m.a. í tengslum við vöruskrá EB (3)), og, í þriðja lagi, 
gagnvart geirum og undirgeirum (m.a. í tengslum við vöruskrá EB) sem telja má að hafi ekki 
verið nægi lega stór hluti megin dlegs mats. Geirar eða undirgeirar sem bera minna en 1% óbeinan 
kostnað vegna koltvísýrings hafa ekki verið taldir með.

4. Í eigindlegu mati á styrkhæfi er sjónum, í fyrsta lagi, beint að umfangi ósam hverfra, óbeinna 
kostnaðaráhrifa vegna koltvísýrings sem hlutfalli af vergu vinnsluvirði geirans. Ósam hverf 
kostnaðaráhrif verða að vera nægi lega mikil til að hafa í för með sér umtalsverða hættu á 
kolefnisleka vegna óbeins kostnaðar við koltvísýring. Litið var svo á að óbeinn kostnaður við 
koltvísýring sem næmi meira en 2,5% fullnægði þessu skil yrði. Auk þess var, í öðru lagi, höfð 
hlið sjón af fyrirliggjandi mark aðstengdum upp lýs ingum sem benda til að (undir)geirinn geti 
ekki velt auknum óbeinum losunarkostnaði yfir á við skipta vin i sína án þess að missa verulegan 
mark aðshlut til keppi naut a í þriðju löndum. Sem hlutlægur mælikvarði í því skyni, var litið 
svo á að nægi lega hátt við skipta álag, sem nemur að minnsta kosti 25%, væri nauð syn leg t til að 
öðru skil yrðinu væri fullnægt. Þá var að auki litið svo á að öðru skil yrði væri fullnægt þegar 
rökstuddar upp  lýs ingar bentu til að við kom andi geiri innan ESB hefði, í heild sinni, ekki áhrif 
á verð (t.d. verð sem ákvarðast í kauphöllum með hrávöru eða sannanir um verðfylgni á stórum 
svæðum). Slík gögn voru staðfest með frekari upp lýs ingum, þar sem við átti, um framboð og 
eftirspurn á alþjóða vísu, flutningskostnað, hagnaðarhlutfall og möguleikann á að draga úr losun 
koltvísýrings. Í þriðja lagi var einnig höfð hlið sjón af möguleikanum á skiptum á elds neyti og raf-
orku að því er varðar vörur í geiranum, eins og fram kemur í ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar  
2011/278/ESB (4).

5. Nið ur staða bæði eigindlegs og megin dlegs mats endur speglast í skrá yfir geira og undirgeira, sem 
eiga rétt á að stoð, í þessum viðbæti. Skrá þessi er lokuð og hana má aðeins endur skoða þegar leið-
bein andi reglur þessar verða endur skoðaðar á miðju tímabilinu.

(3) Skrána Production Communautaire má nálgast hér: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/-index.cfm?TargetUrl=LST_
NOM_DTL&StrNom=PRD_2010&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC 

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB frá 27. apríl 2011um umbreytingarreglur á vettvangi Sambandsins um 
samræmda úthlutun losunarheimilda án endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB, Stjtíð. ESB. 
L 130, 17.5.2011, bls. 1. Í viðauka I.2 í þessari ákvörðun er talinn upp fjöldi vara þar sem litið er svo á að staðganga eldsneytis er 
talin vera fyrir hendi, að minnsta kosti að einhverju leyti. Ákvörðunin hefur verið felld inn í EES-samninginn, sjá c-lið í 1. undirl. 
a-liðar 21. liðar XX. viðauka. 
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Vörur þar sem innbyrðis skiptanleiki elds neyt is og raf orku var staðfestur í 2. mgr. I. við auka 
ákvörð un ar 2011/278/ESB (2) 

Í I. við auka ákvörð un ar 2011/278/ESB var staðfest staðganga elds neyt is og raf orku, að því er varðar sum 
fram leiðslu fer li. Ekki er rétt að ákvarða viðmiðun er varðar þær vörur á grund velli megavattstunda á 
hvert tonn af vörum. Þess í stað er upp hafs punkturinn ferlar sértækrar losunar gróður húsaloft tegunda frá 
beinni losun. Að því er varðar þessi vinnsluferli, voru vöruviðmiðanir ákvarðaðar á grund velli samtölu 
beinnar losunar (losun frá orkunotkun og vinnsluferlum), svo og óbeinnar losunar vegna notkunar 
innbyrðis skiptanlegs hluta raf orku. 

Í þessum tilvikum skal skipta þættinum „E“ í formúlunni fyrir útreikning á fjárhæð fyrir há marks að-
stoð, eins og um getur í stafl. a) í 27. gr. leið bein andi reglnanna, út fyrir eftir far andi hugtaki sem breytir 
vörumiðmiðun sam kvæmt ákvörð un 2011/278/ESB í viðmiðun um skilvirkni raf orkunotkunar á grund-
velli meðal umfangs evrópsks losunarþáttar 0.465 t CO2/MWh:

Fyrirliggjandi vöruviðmiðun úr I. við auka ákvörð un ar 2011/278/ESB (í t CO2/t) x hlutur við kom andi 
óbeinnar losunar* á grunntímabilinu (%)/0,465 (t CO2/MWh).

*  „Hluti viðeigandi óbeinnar losunar á grunntímabilinu“ er hlutfall af

• viðeigandi óbeinni losun og 

• summu beinnar heildarlosunar og viðeigandi óbeinnar losunar sam kvæmt 14. gr. ákvörð un ar 
2011/278/ESB.

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um umbreytingarreglur á vettvangi Sambandsins um samræmda úthlutun losunarheimilda 
án endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, 27.4.2011, C(2011) 2772 lokag., Stjtíð. ESB. L 130, 17.5.2011, bls. 1. 
Ákvörðunin hefur verið felld inn í EES-samninginn, sjá c-lið í 1. undirl. a-liðar 21. liðar XX. viðauka.
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IV. VIÐBÆTIR

Svæðisbundnir þættir há marks losunar koltvísýrings á mis mun andi landfræðilegum svæðum 
(TCO2/MWH) 

Raf orka

Miðhluti Vestur-Evrópu Austurríki, Belgía, Frakkland, Þýskaland, 
Holland, Lúxemborg, Liechtenstein

0,76 

Tékkland og Slóvakía Tékkland og Slóvakía 1,06

Íberíuskagi Portúgal, Spánn 0,57

Norðurlönd Danmörk, Svíþjóð, Finnland, Noregur 0,67

Búlgaría 1,12

Kýpur 0,75

Eistland 1,12

Grikkland 0,82

Ungverjaland 0,84

Írland 0,56

Ítalía 0,60

Lettland 0.60

Litháen 0,60

Malta 0,86

Pólland 0,88

Rúmenía 1,10

Slóvenía 0,97

Bretland 0,58

Ísland 0,00

Greinargerð um svæðisbundna þætti há marks losunar koltvísýrings

Til þess að tryggja jafn a meðferð raf orkulinda og koma í veg fyrir hugs an leg a misnotkun, gilda sömu 
losunarþættir koltvísýrings um allar raf orkulindir (eigin fram leiðslu, orkusölusamn inga eða afhend ingu 
um orkunet) og um alla að stoð ar þega í við kom andi EES-ríki.

Aðferðin við að ákvarða fjárhæð fyrir há marks að stoð tekur tillit til losunarþáttar koltvísýrings vegna 
rafmagns frá brennsluverum á mis mun andi landsvæðum. Slík svæðisbundin aðgrein ing endur speglar 
mikil vægi þeirra stöðva sem brenna jarðefnaelds neyti í lokaákvörð un verðs á heildsölumark aði og 
hlutverk þeirra sem jaðarstöðvar í virðingarröðinni. 

Fram kvæmda stjórn in ákvarðaði fyrir fram fyrrnefnd svæðisgildi losunarþátta koltvísýrings, sem eru 
há marks gildi við útreikning á að stoð ar fjárhæð. EES-ríkjum er þó heimilt að beita lægri losunarþáttum 
koltvísýrings gagnvart öllum að stoð ar þegum á yfir ráða svæði sínu.
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ÁKVÖRÐ UN EFTIR LITS STOFN UN AR EFTA

309/13/COL

frá 16. júlí 2013

um hvort ráð staf anir sem stjórn völd í Noregi munu grípa til sam kvæmt 14. gr. til skip unar  
Evrópu þingsins og ráðs ins 2010/13/ESB um sam ræmingu til tekinna ákvæða í lögum og stjórn

sýslu fyrirmælum í aðild ar ríkjunum um hljóð og mynd miðlunarþjón ustu (til skip un um hljóð og 
mynd miðlunarþjón ustu) sam rýmist EES-rétti

EFTIR LITS STOFN UN EFTA HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til gerðarinnar sem um getur í lið 5p í XI. við auka við EES-samn ing inn, til skip un Evrópu-
þingsins og ráðs ins 2010/13/ESB frá 10. mars 2010 um sam ræmingu til tekinna ákvæða í lögum og stjórn-
sýslu fyrirmælum í aðild ar ríkjunum um hljóð- og mynd miðlunarþjón ustu („gerðin“), einkum 2. mgr. 14. 
gr., 

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Stjórn völd í Noregi tilkynntu Eftir lits stofn un EFTA með bréfi frá 22. apríl 2013, sem barst 22. 
apríl 2013, um fyrir hug aðar ráð staf anir sam kvæmt 1. mgr. 14. gr. til skip unar 2010/13/ESB.

2) Eftir lits stofn un EFTA gekk úr skugga um það, áður en þrír mánuðir voru liðnir frá því að til kynn-
ingin barst, hvort slíkar ráð staf anir sam rýmdust EES-rétti, einkum í tengslum við það hvort ráð-
staf anirnar væru hæfilegar að umfangi og hvort innlent sam ráðsferli væri gagnsætt.

3) Eftir lits stofn un EFTA skoðaði tiltækar upp lýs ingar um norska fjölmiðlamark aðinn í athugun 
sinni.

4) Skrá yfir viðburði sem hafa verulega þýðingu fyrir þegnana og eru hluti af ráð stöf unum stjórn-
valda í Noregi var gerð á skýran og gagnsæan hátt. Að auki hafði víðtæku sam ráðsferli verið 
hrundið af stað í Noregi í þessu skyni.

5) Eftir lits stofn un EFTA var sannfærð um að viðburðir, sem voru taldir upp í ráð stöf unum norskra 
stjórn valda, fullnægðu að minnsta tveimur eftir far andi viðmiðana sem taldar eru traustar vísbend-
ingar um mikil vægi viðburða fyrir samfélagið: i) sérstakur, almennur hljómgrunnur í EFTA-ríkinu 
sem er aðili að EES, ekki aðeins mikil vægur í augum þeirra sem að jafn aði fylgjast með við kom-
andi íþróttagrein eða viðburði, ii) almennt viður kennt og sérstakt mikil vægi í menningarlegu tilliti 
fyrir íbúa EFTA-ríkisins sem er aðili að EES og ýtir undir menningarlega sjálfsmynd, iii) þátttaka 
landsliðsins í við kom andi viðburði í tengslum við al þjóð lega mikil væga keppni eða mót, og iv) 
viðburðurinn hefur alla jafn a verið sýndur í opinni sjónvarpsdagskrá og hefur laðað að sér stóran 
hóp sjónvarpsáhorfenda.

6)  Fjöldi viðburða, sem taldir eru upp í ráð stöf unum stjórn valda í Noregi, til að mynda ólympíuleikarnir, 
heimsbikarkeppnin í knattspyrnu og Evrópumeistaramótið í knattspyrnu, þar sem Norðmenn taka 
þátt í undankeppninni, fellur undir flokk viðburða sem taldir eru hafa verulega þýðingu fyrir 
þegnana, eins og skýrt kemur fram í 49. forsendulið til skip unar 2010/13/ESB. 

7)  Sumarólympíuleikarnir vekja ávallt mikinn áhuga í Noregi þar eð norskir íþróttamenn hafa alltaf 
tekið þátt í fjölmörgum greinum, bæði einstaklings- og hópgreinum. Viðburðurinn hefur sérstakan 
hljómgrunn meðal almennings í Noregi þar eð hann vekur áhuga áhorfenda sem að öllu jöfnu 
myndu ekki fylgjast með honum. Sumarólympíuleikarnir hafa að jafn aði verið sendir út í opinni 
dagskrá í sjónvarpinu og dregið að sér mikinn fjölda áhorfenda.

8) Vetrarólympíuleikarnir eru jafn vel enn vinsælli og áhorfendahópurinn mjög fjölmennur. 
Mikill fjöldi norskra íþróttamanna tekur þátt í vetrarólympíuleikunum, í bæði einstaklings- og 
hópgreinum. Viðburðurinn hefur að jafn aði verið sendur út í opinni dagskrá í sjónvarpinu og 
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dregið að sér mikinn fjölda áhorfenda í Noregi. Áhorfendur að þeim viðburði eru ekki ein göngu 
þeir sem að jafn aði fylgjast með við kom andi íþróttagrein.

9) Heimsbikarkeppnin í knattspyrnu og Evrópumeistaramótið í knattspyrnu, bæði í heild sinni og 
einnig leikir í undankeppninni þar sem Norðmenn taka þátt, eru meðal vinsælustu íþróttaviðburða 
í Noregi. Norskur almenningur og fjölmiðlar hafa mikinn áhuga á leikjum norskra liða í 
undankeppninni, svo og leikum í lokaumferðinni, einkum þó úrslitaleikjunum. Viðburðir þessir 
hafa að jafn aði verið sendir út í opinni dagskrá í sjónvarpinu og hefur áhorf verið mikið. Þar sem 
leikir milli annarra landa í lokaumferðinni kunna að hafa áhrif á leikina sem Norðmenn kunna að 
spila, svo og á heildarúrslitin, hafa þeir einnig sérstakan hljómgrunn í Noregi. 

10) Norðmenn hafa mikinn áhuga á eigin knattspyrnufélögum. Úrslitaleikur norsku bikarkeppninnar 
í knattspyrnu karla hefur að jafn aði verið sýndur í opinni dagskrá í sjónvarpinu. Mikið áhorf sem 
þessi viðburður hefur fengið fram til þessa bendir til umtalsverðs áhuga almennings á honum, 
einnig meðal áhorfenda sem fylgjast alla jafn a ekki með leikjum norskra liða heima fyrir. 

11) Heimsmeistaramót og Evrópumeistaramót kvenna í handknattleik (lokaumferðirnar) hafa að jafn-
aði verið sýnd í opinni dagskrá í sjónvarpinu og fengið umtalsvert áhorf. Norska kvennalandsliðið 
í handknattleik hefur notið mikillar velgengni í langan tíma og hlaut mikinn hljómgrunn í Noregi, 
einnig meðal áhorfenda sem hefðu alla jafn a ekki fylgst með þessari íþrótt. Leikir milli annarra 
landa í lokaumferðunum í báðum viðburðunum hafa áhrif á leiki sem norska landsliðið kann að 
leika, svo og á heildarúrslitin.

12) Heimsmeistaramót alþjóða skíðasambandsins í norrænum greinum nýtur vinsælda í Noregi. 
Gönguskíðaíþróttin á sér djúpar rætur í norskri menningu og er mikil vægur þáttur norsks 
menningararfs. Viðburðurinn er almennt viður kenndur fyrir mikil vægt menningargildi sitt fyrir 
norskan almenning, hann hefur að jafn aði verið sýndur í opinni dagskrá í sjónvarpinu og hefur 
áhorfendafjöldinn verið mikill. Mikill fjöldi áhorfenda að þessum viðburði sýnir og sannar að 
viðburðurinn og úrslit hans njóta almenns hljómgrunns í Noregi og skiptir ekki aðeins máli fyrir 
þá sem alla jafn a fylgjast með þessari íþrótt.

13) Heimsmeistaramót alþjóða skíðasambandsins í alpagreinum nýtur vinsælda í Noregi. Alpagreinar 
eiga sér djúpar rætur í norskri menningu og eru mikil vægur þáttur norsks menningararfs. Því má 
líta svo á að mót alþjóða skíðasambandsins séu almennt viður kennd fyrir mikil vægt menningargildi 
sitt fyrir norskan almenning. Norðmenn hafa átt fjölda keppenda í alpagreinum sem hafa unnið til 
verð launa og hefur það aukið mjög áhuga á greininni í Noregi. Viðburðurinn og úrslit hans njóta 
því almenns hljómgrunns í Noregi og ekki aðeins meðal þeirra sem alla jafn a fylgjast með þessari 
íþrótt.

14) Holmenkollen-bikarmót alþjóða skíðasambandsins í norrænum greinum er árlegur viðburður 
sem fer fram á Holmenkollen í Ósló og er hluti af heimsbikarkeppni alþjóða skíðasambandsins 
í norrænum greinum. Viðburðurinn er einhver mikil vægasti, árlegi íþróttaviðburðurinn í 
Noregi, hann á sér langa sögu og líta má svo á að hann sé almennt viður kenndur fyrir mikil-
vægt menningargildi sitt fyrir norskan almenning. Viðburður þessi hefur að jafn aði verið sendur 
út í opinni dagskrá í sjónvarpinu og hefur áhorf verið mikið. Vegna menningarlegs mikil vægis 
viðburðarins, hafa úrslit hans sérstakan hljómgrunn í Noregi, jafn vel meðal áhorfenda sem alla 
jafn a fylgjast ekki með þessari grein.

15) Heimsmeistaramótið í skíðaskotfimi er mikil vægur vetrarviðburður í Noregi og hefur sérstakan 
hljómgrunn og nýtur mikilla vinsælda meðal almennings, einnig þeirra sem alla jafn a fylgjast ekki 
með greininni, sem hluti af menningarlegri sjálfsmynd Norðmanna og skíðaarfi þeirra. Viðburður 
þessi hefur að jafn aði verið sendur út í opinni dagskrá í sjónvarpinu og hefur áhorf verið mikið.

16)  Svo virðist sem í ráð stöf unum stjórn valda í Noregi sé gætt meðal hófs við að réttlæta, með vísan til 
brýnna almanna hags muna við að tryggja víðtækan aðgang almennings að sjónvarpsútsend ingum 
frá viðburðum sem hafa verulega þýðingu fyrir þegnana, undan þágu frá því grund vall ar frelsi að 
veita þjón ustu sem mælt er fyrir um í 36. gr. samn ings ins um Evrópskt efna hags svæði.
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17) Ráð staf anir stjórn valda í Noregi sam rýmast einnig sam keppn is reglum EES, að svo miklu leyti 
sem skil grein ing á hæfum útvarpsrekendum vegna útsend ingar á þeim viðburðum sem taldir eru 
upp byggir á hlutlægum viðmiðunum (umfang útsend ingar), sem leyfa hugs an leg a samkeppni um 
útsend ingarrétt á þessum viðburðum. Að auki er fjöldi þeirra viðburða sem taldir eru upp ekki það 
óhóflegur að það raski samkeppni á mark aði fyrir gjaldfrjálst sjónvarp og greiðslusjónvarp.

18) Nokkrir þættir renna stoðum undir almennt meðal hóf ráð stafana stjórn valda í Noregi. Í fyrsta lagi 
eykur krafan um að útsend ingar hæfra útvarpsrekenda nái að lágmarki til 90% þjóðarinnar meðal-
hóf ráð stafananna, að svo miklu leyti sem hún verður til þess að fjölga í hópi þeirra útvarpsrekenda 
sem hugs an leg a teldust hæfir. Í öðru lagi er fjöldi viðburða í skránni hæfilegur. Í þriðja lagi hefur 
verið innleitt kerfi til að leysa ágrein ing milli útvarpsrekenda að því er varðar greiðslu á sann-
gjörnu endur gjaldi fyrir útsend ingarrétt. Enn fremur er í ráð stöf unum stjórn valda í Noregi kveðið 
á um viðeigandi tilhögun, ef sú staða kæmi upp að útvarpsrekendur sem ekki teljast hæfir keyptu 
viðburðina í skránni, til þess að tryggja að fyrir hendi sé kerfi til að endur úthluta einkarétti til 
hæfra útvarpsrekenda. Enn fremur er í ráð stöf unum stjórn valda í Noregi gert ráð fyrir að upp komi 
sú staða að útvarpsrekandi sem ekki telst hæfur kaupi réttinn að skráðum viðburðum, og að ekki 
hafi borist beiðni frá hæfum útvarpsrekanda, til að tryggja að útvarpsrekandi sem ekki telst hæfur 
geti neytt réttar síns. Loks er gildis töku lokaráð stafana stjórn valda í Noregi frestað til 1. júlí 2014 
til að tryggja að þetta hafi ekki skaðleg áhrif á samn inga við ræður sem fara fram fyrir þann dag.

19) Eftir lits stofn un EFTA sendi upp lýs ingar um ráð staf anirnar, sem stjórn völd í Noregi höfðu tilkynnt, 
til annarra EFTA-ríka sem eru aðilar að EES og leitað eftir áliti tengslanefndar EFTA sem var 
komið á fót sam kvæmt 29. gr. til skip unar 2010/13/ESB. Nefndin lýsti yfir samþykki sínu. 

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ráð staf anirnar sem stjórn völd í Noregi sam þykkt u sam kvæmt gerðinni sem um getur í lið 5p í XI. við auka 
við EES-samn ing inn, til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2010/13/ESB frá 10. mars 2010 um sam ræmingu 
til tekinna ákvæða í lögum og stjórn sýslu fyrirmælum í aðild ar ríkjunum um hljóð- og mynd miðlunarþjón-
ustu („gerðin“), einkum 1. mgr. 14. gr., sem var tilkynnt til Eftir lits stofn un ar EFTA sam kvæmt 2. mgr. 14. 
gr. gerðarinnar hinn 22. apríl 2013 og barst Eftir lits stofn un EFTA hinn 23. apríl 2013, sam rýmast EES-rétti.

2. gr.

Stjórn völd í Noregi skulu greina Eftir lits stofn un EFTA frá endanlegum ráð stöf unum sem eru ákveðnar. 
Eftir lits stofn un EFTA skal birt a ráð staf anir þessar í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins í 
sam ræmi við 2. mgr. 14. gr. til skip unar 2010/13/ESB.

3. gr.

Ákvörð un þessari er beint til stjórn valda í Noregi.

Gjört í Brussel 16. júlí 2013.

Fyrir hönd Eftir lits stofn un ar EFTA

 Sabine Monauni-Tömördy Xavier Lewis
 Stjórn armaður Deildarstjóri



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 62/30 7.11.2013

VIÐAUKI

Reglugerð um breytingar á reglugerð nr. 153 frá 28. febrúar 1997 um útvarps og 
sjónvarpssendingar og hljóð og myndmiðlaþjónustu

Samþykkt með konungstilskipun frá 9. ágúst 2013 samkvæmt fjórðu undirgrein gr. 2-8 í lögum nr. 127 
frá 4. desember 1992 um útvarps- og sjónvarpssendingar og hljóð- og myndmiðlaþjónustu. Lögð fram af 
Kulturdepartementet (ráðuneyti menningarmála).

I

Reglugerð nr. 153 frá 28. febrúar 1997 um útvarps- og sjónvarpssendingar og hljóð- og 
myndmiðlaþjónustu breytist sem hér segir:

Gildandi ákvæði í gr. 5-1 og 5-2 eru hér með afturkölluð.

Ný gr. 5-1 hljóði svo:

Gr. 5-1 Viðburðir sem hafa verulega þýðingu fyrir þegnana

Líta ber á eftirtalda viðburði sem viðburði sem hafa verulega þýðingu fyrir þegnana:

a) Sumar- og vetrarólympíuleikarnir í heild sinni, sem Alþjóðaólympíunefndin (IOC) skipuleggur
b) Heimsmeistaramót karla í knattspyrnu í heild sinni, m.a. leikir í undanriðlum með þátttöku Norðmanna, 

sem Alþjóðaknattspyrnusambandið (FIFA) skipuleggur
c) Evrópumeistaramót karla í knattspyrnu í heild sinni, m.a. leikir í undanriðlum með þátttöku Norðmanna, 

sem Knattspyrnusamband Evrópu (UEFA) skipuleggur
d) Heimsmeistaramót kvenna í handknattleik í heild sinni, sem Alþjóðahandknattleikssambandið (IHF) 

skipuleggur
e) Evrópumeistaramót kvenna í handknattleik í heild sinni, sem Handknattleikssamband Evrópu (EHF) 

skipuleggur
f) Úrslitaleikur bikarkeppni karla í knattspyrnu, sem Knattspyrnusamband Noregs (NFF) skipuleggur
g) Heimsmeistaramót í norrænum skíðagreinum í heild sinni, sem Alþjóðaskíðasambandið (FIS) 

skipuleggur
h) Heimsmeistaramót í alpagreinum í heild sinni, sem Alþjóðaskíðasambandið (FIS) skipuleggur
i) Holmenkollen FIS World Cup Nordic
j) Heimsmeistaramót í skíðaskotfimi í heild sinni, sem Alþjóðaskíðaskotfimisambandið (IBU) skipuleggur

Ný gr. 5-2 hljóði svo: 

Gr. 5-2 Sjónvarpsrásir sem þorri áhorfenda getur horft á endurgjaldslaust

Þorri áhorfenda getur horft á sjónvarpsrás endurgjaldslaust ef að minnsta kosti 90% áhorfenda geta horft á 
hana án aukakostnaðar, að undanskildu afnotagjaldi og/eða gjaldi fyrir grunnáskriftarpakka.

Ný gr. 5-3 hljóði svo:

Gr. 5-3 Málsmeðferðarákvæði og ákvörðun markaðsverðs

a)  Sjónvarpsrás sem fullnægir ekki skilyrðunum í gr. 5-2 og sem hefur fengið einkarétt til að sýna frá 
viðburði sem talinn er upp í gr. 5-1 er skylt að leggja fram skriflegt tilboð um endursölu á réttinum 
til sjónvarpsrásar sem fullnægir skilyrðunum í gr. 5-2 og óskar eftir að fá réttinn til að sýna frá 
viðburðinum. 

b)  Tilboð samkvæmt staflið a) verður að leggja fram eigi síðar en einum mánuði eftir að ósk berst frá 
sjónvarpsrás sem fullnægir skilyrðunum í gr. 5-2.

c)  Sjónvarpsrás sem fullnægir skilyrðunum í gr. 5-2 og sem hefur borist tilboð samkvæmt staflið a) verður 
að svara því, innan eins mánaðar frá móttöku tilboðsins, hvort það sé viðunandi eður ei.
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d) Ef aðilar geta ekki komið sér saman um endurgjald fyrir útsendingarrétt á viðburði sem talinn er upp 
í gr. 5-1, geta aðilar, eigi síðar en sex mánuðum áður en viðburðurinn fer fram, óskað eftir því að 
eftirlitsnefnd með fjölmiðlum ákvarði endurgjaldið fyrir réttinn að viðburðinum. Endurgjald fyrir 
útsendingarréttinn skal ákvarðað í samræmi við markaðsreglur. Eftirlitsnefnd með fjölmiðlum skal 
gefa út leiðbeinandi reglur um ákvörðun endurgjalds fyrir endursölu á rétti að viðburðum sem taldir 
eru upp í gr. 5-1 samkvæmt markaðsreglum 

e)  Sjónvarpsrás sem fullnægir ekki skilyrðunum í gr. 5-2 getur því aðeins nýtt einkarétt sinn á viðburði 
sem er talinn upp í gr. 5-1 að ekki hafi borist ósk samkvæmt staflið a) að minnsta kosti tíu mánuðum 
áður en viðburðurinn fer fram, eða að engin sjónvarpsrás sem fullnægir skilyrðunum í gr. 5-2 óski eftir 
að fá útsendingarréttinn á markaðsverði.

f)  Tímamörk í þessu ákvæði skulu ekki gilda ef rétthafi selur sjónvarpsrás einkaréttinn á 
sjónvarpsútsendingu frá viðburði sem talinn er upp í gr. 5-1 þegar færri en tíu mánuðir eru þar til 
viðburðurinn sem er talinn upp í gr. 5-1 fer fram. 

Ný gr. 5-4 hljóði svo:

Gr. 5-4 Skilyrði fyrir seinkaðri útsendingu viðburðarins eða útsendingu á hluta hans

Sjónvarpsrás sem hefur fengið útsendingarrétt á viðburði sem hefur verulega þýðingu fyrir þegnana, í 
samræmi við gr. 5-3, skal sýna allan viðbúrinn í beinni útsendingu. 

Sjónvarpsrásinni er þó heimilt að sýna hluta viðburðarins í beinni útsendingu, eða að öllu leyti eða að hluta 
til í seinkaðri útsendingu ef:

a) viðburðurinn fer fram að næturlagi á milli miðnættis og kl. sex að morgni GMT+1,

b) viðburðurinn samanstendur af fjölda samhliða viðburða, eða

c) aðrir þættir benda til að það væri í þágu almennings að viðburðurinn yrði sýndur í beinni útsendingu að 
hluta til eða að öllu leyti eða að hluta til í seinkaðri útsendingu. 

Gildandi ákvæði í gr. 5-3 verður ný gr. 5-5 og hljóði svo:

Gr. 5-5 Skýrslugjöf um kaup 

Sjónvarpsrás sem kaupir einkarétt á viðburðum, sem eru taldir upp í gr. 5-1, að öllu leyti eða að hluta til eða 
í skrá yfir viðburði sem hafa verulega þýðingu fyrir þegnana í öðrum EES-ríkjum, sem framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins eða Eftirlitsstofnun EFTA hafa samþykkt og hafa verið birtar í Stjórnartíðindum ESB 
og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB, skal þegar í stað tilkynna slík kaup til norsku eftirlitsnefndarinnar 
með fjölmiðlum.

Gildandi ákvæði í gr. 5-4 verður ný gr. 5-6

Fyrsta undirgrein gr. 10-2 hljóði svo:

Að því er varðar brot á ákvæðum í III. kafla gerðarinnar eða reglum samkvæmt III. kafla, öðrum en þeim 
sem getið er í gr. 10-1 í þessari reglugerð, brot á gr. 6-4 í gerðinni eða gr. 1-4, 2-5, 2-6, 5-3, 5-4, gr. 5-5 og 1. 
undirgrein gr. 7-6 í þessari reglugerð, er norsku eftirlitsnefndinni með fjölmiðlum heimilt að leggja á févíti 
á grundvelli geðþóttamats. Hið sama gildir um brot á leyfisskilyrðum sem hafa að geyma skýrt skilgreindar 
skuldbindingar samkvæmt annarri undirgrein gr. 2-1 í gerðinni. 

Gr. 10-3 hljóði svo:

Að því er varðar brot á ákvæðum í fyrstu og þriðju undirgrein gr. 2-1, fyrstu undirgrein gr. 2-2 og á 
skilyrðum samkvæmt annarri undirgrein gr. 2-2 í gerðinni, gr. 2-4, 2-5 eða gr. 1-3, 1-7, 2-1, 2-2, 2-4, annarri 
málsgrein gr.7-1 í þessari reglugerð, er norsku eftirlitsnefndinni með fjölmiðlum heimilt að leggja á févíti 
samkvæmt eftirfarandi reglum:

II

Gildistaka

Breytingarnar öðlast gildi 1. júlí 2014. 
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TILKYNNINGAR

Birting á tilkynningu Upplandsfylkis um undirritun samnings við Ringebu Bilruter AS um staðbundnar 
almenningssamgöngur í Mið-Guðbrandsdal í Noregi 

1. Heiti og póstfang stofnunarinnar sem veitir aðstoð:

 Oppland Fylkeskommune
 Opplandstrafikk
 Kirkegt. 76
 Postboks 988
 NO-2626 Lillehammer

2. Gerð samnings

 Bein úthlutun samkvæmt undanþáguákvæðum í 4. mgr. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 1370/2007.

3. Þjónusta og svið sem úthlutunin getur tekið til:

 Stað- og svæðisbundnir farþegaflutningar með farþegavögnum, einkum í sveitarfélögunum 
Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, til viðbótar við leiðirnar Vinstra–Lillehammer, Skåbu–
Lillehammer og Vinstra–Otta. Þjónusta á sviði almenningssamgangna sem tekur til um það 
bil 457 000 kílómetra á ári. Framlenging á samningi sem var úthlutað beint og má útiloka frá 
samkeppni samkvæmt 4. mgr. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1370/2007.

 2013/EES/62/03
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6910 – Gazprom/Wintershall/Target Companies)

1. Framkvæmdastjórninni barst 30. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja sem varðar skipti fyrirtækjanna Gazprom 
(„Gazprom“) og Wintershall Holding GmbH („Wintershall“) á tilteknum eignum samkvæmt 
skiptasamningi frá 14. desember 2012. Í samningnum er kveðið á um að Gazprom láti af hendi 
minnihlutaeign í tilteknum eignum sem varða leit og framleiðslu á jarðgasi og samþjöppuðu gasi í 
vesturhluta Síberíu og fái í staðinn frá Wintershall: 1) full yfirráð í Wingas GmbH („Wingas“) og 
Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG („WIEH“), tveimur sameiginlegum fyrirtækjum 
á sviði afhendingar gass og geymslu, sem lúta sameiginlegum yfirráðum Wintershall og Gazprom, 
og 2) sameiginleg yfirráð í Wintershall Noordzee B.V. („WINZ“) og Wintershall Services B.V. 
(„Wintershall Services“), tveimur dótturfélögum í einkaeigu Wintershall sem stunda tiltölulega 
litla olíu- og gasleit í Norðursjó. Kaup þessi eru innbyrðis háð og eru því ein samfylking í skilningi 
reglugerðar ráðsins nr. 139/2004.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Gazprom: stundar leit, framleiðslu, flutning, afhendingu, viðskipti með, dreifingu og geymslu 
jarðgass

– Wintershall: er í eigu BASF SE („BASF“) og stundar leit og framleiðslu á hráolíu og jarðgasi, 
einkum í Evrópu, Norður-Afríku, Suður-Ameríku og Rússlandi, ásamt því að reka gasleiðslur, 
stunda fjárfestingar og afhenda og geyma jarðgas

 Wintershall og Gazprom eiga einnig og ráða í sameiningu yfir þýsku fyrirtæki sem flytur gas og 
er rekið af gasflutningsfyrirtækjunum Gascade Gastransport GmbH, Opal Gastransport GmbH 
& Co. KG, og NEL Gastransport GmbH. Þessi flutningsfyrirtæki eru ekki hluti viðskiptanna og 
munu áfram lúta sameiginlegum yfirráðum Wintershall og Gazprom

– Wingas: dótturfélag W&G Beteiligungs-GmbH & Co KG („W&G“), sem lýtur sameiginlegum 
yfirráðum Wintershall og Gazprom. Wingas starfar á sviði afhendingar gass í Þýskalandi, 
Austurríki, Tékklandi og nokkrum öðrum löndum í Vestur-Evrópu. Wingas annast einnig 
geymslu á jarðgasi í Þýskalandi og Austurríki fyrir tilstilli dótturfélagsins Astora GmbH & Co. 
KG

– WIEH: lýtur sem stendur sameiginlegum yfirráðum Wintershall og Gazprom, kaupir gas af 
Gazprom til dreifingar, m.a. til Wingas í Þýskalandi

– WINZ/Wintershall Services; dótturfélög í einkaeigu Wintershall. WINZ stundar leit og 
framleiðslu á olíu og gasi í Norðursjó, einkum innan lögsögu Hollands, en einnig Danmerkur og 
Bretlands. Wintershall Services lætur WINZ í staðinn í té starfsmenn á borpalla og veitir tengda 
þjónustu

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 

ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

 2013/EES/62/04

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
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 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 321, 7. nóvember 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6910 – Gazprom/Wintershall/Target Companies, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6982 – Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia Holding/HFN Group)

1. Framkvæmdastjórninni barst 28. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Altor Fund III („Altor 
Fund“) frá Jersey og danska fyrirtækið TryghedsGruppen smba („TryghedsGruppen“) öðlast með 
hlutafjárkaupum í nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 
1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í norska fyrirtækinu Elixia Holding III AS („Elixia“), sem áður 
laut yfirráðum Altor Fund, og í sænska fyrirtækinu Health & Fitness Nordic AB („HFN“), sem áður 
laut yfirráðum TryghedsGruppen.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Altor Fund: sjóðir sem fjárfesta í óskráðum félögum

– TryghedsGruppen: sjóðir sem fjárfesta í óskráðum félögum

– Elixia: rekur líkamsræktarstöðvar í Noregi, Finnlandi og Svíþjóð

– HFN: rekur líkamsræktarstöðvar í Svíþjóð, Noregi, Finnlandi og Danmörku

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 319, 5. nóvember 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6982 – Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia Holding/HFN Group, á eftirfarandi 
póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2013/EES/62/05

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7005 – Schneider Electric/Invensys)

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem franska fyrirtækið Schneider Electric S.A 
(„Schneider Electric“) öðlast með yfirtökutilboði, sem var tilkynnt 31. júlí 2013, að fullu yfirráð, 
í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í breska fyrirtækinu Invensys plc 
(„Invensys“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Schneider Electric: aðaleigandi alþjóðlegrar samsteypu fyrirtækja sem hanna, framleiða og selja 
vörur og kerfi fyrir orkustýringu, raforkudreifingu og iðnaðarstýringu og sjálfvirkni

– Invensys: starfar um heim allan á sviði rafeinda- og tæknivara, t.d. sjálfvirknilausnir, vörur og 
tækjabúnað fyrir sjálfvirkni í verksmiðjum, orkustýringarvörur, stýribúnað og stýrikerfi fyrir 
byggingar

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 318, 1. nóvember 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.7005 – Schneider Electric/Invensys, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

 2013/EES/62/06
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7021 – Swissport/Servisair)

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem franska fyrirtækið Swissport France 
Holding SAS („Swissport“), sem lýtur yfirráðum franska fyrirtækisins PAI Partners SAS, öðlast 
með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, 
í franska fyrirtækinu Servisair SAS („Servisair“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Swissport: flugafgreiðsla, vöruafgreiðsla og tengd þjónusta við flugfélög

– Servisair: flugafgreiðsla, vöruafgreiðsla og tengd þjónusta við flugfélög

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 319, 5. nóvember 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.7021 – Swissport/Servisair, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2013/EES/62/07

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).



7.11.2013 Nr. 62/37EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 30. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem japönsku fyrirtækin Nippon Express Co., 
Ltd. („Nippon Express“) og Panasonic Corporation („Panasonic“), öðlast með hlutafjárkaupum 
í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í japanska 
fyrirtækinu Panasonic Logistics Co., Ltd. („Panasonic Logistics“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Nippon Express: vöruferlisstjórnun á heimsvísu, m.a. búferlaflutningar innan lands og utan og 
flutningar á sérhæfðum vörum og listaverkum með járnbrautum, skipum og flugvélum

– Panasonic: stundar einkum þróun, framleiðslu og sölu á margvíslegum tækjum fyrir hljóð- og 
myndmiðlun og fjarskipti, heimilistækjum, rafeindaíhlutum, iðnaðarvarningi og öðrum vörum

– Panasonic Logistics (verður gefið nýtt heiti, „Nittsu Panasonic Logistics“): flytur farm á lofti, 
láði og legi, rekur vörugeymslur og veitir geymsluþjónustu

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um 
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 321, 7. nóvember 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics, á eftirfarandi 
póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

 2013/EES/62/08



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 62/38 7.11.2013

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management))

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 31. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem belgíska fyrirtækið GDF Suez Energy Services 
International S.A. („GSES International“), sem tilheyrir frönsku samsteypunni GDF Suez, öðlast 
með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, 
í bresku fyrirtækjunum Balfour Beatty Workplace Limited, Covion Holdings Limited og Colledge 
Trundle & Hall Limited.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– GSES International: veitir, einkum fyrir milligöngu helsta vörumerkis síns, Cofely, sambland 
sérfræðiþekkingar á sviði þjónustu, einkum stoðþjónustu fyrir fyrirtæki, þ.m.t. orkuþjónustu, 
lausnir á sviði hönnunar og framkvæmdar sem gerir fyrirtækjum, hinu opinbera og sveitarstjórnum 
kleift að draga úr kostnaði með skilvirkri umsjón með byggingum og stöðvum

– GDF Suez: starfsemi innan allrar orkukeðjunnar, í raforku og jarðgasi

– Balfour Beatty Workplace Limited, Covion Holdings Limited og Colledge Trundle & Hall 
Limited (og dótturfélög þeirra) starfa einkum á sviði stoðþjónustu fyrir fyrirtæki í Bretlandi

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um 
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 321, 7. nóvember 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management), á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

 2013/EES/62/09



7.11.2013 Nr. 62/39EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7058 – EQT VI/Terveystalo Healthcare)

1. Framkvæmdastjórninni barst 28. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið EQT VI Limited („EQT VI“) 
frá Jersey, sem lýtur yfirráðum fyrirtækisins EQT frá Guernsey, samsteypu sjóða sem fjárfesta í 
óskráðum félögum, öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. 
samrunareglugerðar EB, í finnska fyrirtækinu Terveystalo Healthcare Holding Oy („Terveystalo“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– EQT VI: fjárfestingarsjóður sem starfar einkum í Norður-Evrópu og er í eigu EQT, samsteypu 
sjóða sem fjárfesta í óskráðum félögum sem starfa innan marvíslegra atvinnugreina, m.a. á 
sviði sjúkragagna. Um er að ræða, m.a. lækningavörur og lækningatæki (t.d. BSN Medical fyrir 
meðhöndlun sára, sárabindi og bæklunarvörur, Atos Medical fyrir vörur á sviði háls-, nef- og 
eyrnalækninga og HTL-Strefa fyrir tækjabúnað til blóðprufutöku)

– Terveystalo: Finnskt fyrirtæki í heilbrigðisþjónustu sem tilheyrir Terveystalo-samsteypunni. 
Félagið veitir heilsugæsluþjónustu, nær eingöngu í Finnlandi, fyrir fjölbreyttan hóp viðskiptavina, 
m.a. einkafyrirtæki, samtök, vátryggingafélög og hið opinbera

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 319, 5. nóvember 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.7058 – EQT VI/Terveystalo Healthcare, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

 2013/EES/62/10



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 62/40 7.11.2013

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7076 – Apax Partners/Rhiag)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 25. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið Apax Partners LLP 
(„Apax Partners“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. 
samrunareglugerðar EB, í ítalska fyrirtækinu Rhiag-Inter Auto Parts Italia S.p.A. („Rhiag“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Apax Partners: fjárfestingaumsýsla og fjárfestingaráðgjöf til sjóða sem fjárfesta í óskráðum 
félögum, einkum í Evrópu, í margvíslegum atvinnugreinum

– Rhiag: heildsala á varahlutum í vélknúin ökutæki á eftirmarkaði, einkum á Ítalíu en einnig í 
Tékklandi, Slóvakíu, Ungverjalandi, Rúmeníu, Búlgaríu, Sviss og Úkraínu

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um 
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 320, 6. nóvember 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.7076 – Apax Partners/Rhiag, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

 2013/EES/62/11



7.11.2013 Nr. 62/41EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6967 – BNP Paribas Fortis/Belgacom/Belgian Mobile Wallet)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 11. október 2013 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32013M6967. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7030 – TPG Opportunities/CaixaBank/Servihabitat)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 28. október 2013 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32013M7030. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

 2013/EES/62/12
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 62/42 7.11.2013

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7048 – Vodafone Group/Vodafone Omnitel)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 29. október 2013 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32013M7048. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7049 – CD&R/Harsco Infrastructure)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 28. október 2013 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32013M7049. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

 2013/EES/62/14
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7.11.2013 Nr. 62/43EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7059 – Koch Industries/Molex)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 22. október 2013 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32013M7059. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ríkisaðstoð – Þýskaland

Málsnúmer SA.29338 (2013/C-30) (áður 2013N-504) – Aukin ábyrgð vegna síðara taps til handa 
HSH Nordbank AG

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Þýskalandi, með bréfi dagsettu 21. júní 2013, þá ákvörðun 
sína að hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins.

Frestur hagsmunaaðila til að gera athugasemdir er einn mánuður frá því að ágrip þetta og eftirfylgjandi bréf 
birtist í Stjtíð. ESB (C 315, 29.10.2013, bls. 81). Athugasemdir skal senda á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry 
Rue de la Loi/Wetstraat, 200 
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Bréfasími: +32 22961242
Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Þýskalandi. Þeim, sem leggja fram 
athugasemdir, er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

 2013/EES/62/16

 2013/EES/62/17

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:315:0081:0091:EN:PDF
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2006/95/EB frá 12. desember 2006 um samhæfingu laga 

aðildarríkjanna um rafföng sem notuð eru innan ákveðinna spennumarka

(Birt ing á heitum og tilvísunarnúmerum samhæfðra staðla sam kvæmt samhæfingarlöggjöf 
Sambandsins)

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 41003:2008
Sérstakar öryggiskröfur vegna búnaðar sem tengja á við 
fjarskiptanet og/eða kapaldreifikerfi

EN 41003:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2011)

CENELEC EN 50065-4-2:2001
Merkjasending í lágspennurafbúnaði á tíðnibilinu 3 kHz til 
148,5 kHz og 1,6 MHz til 30 MHz – Hluti 4-2: Lágspennu 
aftengisíur – Öryggiskröfur

EN 50065-4-2:2001/A1:2003 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2005)

EN 50065-4-2:2001/A2:2005 Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2008)

CENELEC EN 50065-4-7:2005
Merkjasending í lágspennurafbúnaði á tíðnibilinu 3 
kHz til 148,5 kHz og 1,6 MHz til 30 MHz – Hluti 4-7: 
Flytjanlegar lágspennu-aftengisíur – Öryggiskröfur

EN 50065-4-7:2005/AC:2006

CENELEC EN 50085-1:2005
Stokkakerfi fyrir rafstrengi – 1. hluti: Almennar kröfur

EN 50085-1:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.1999)

CENELEC EN 50085-2-1:2006
Stokkakerfi fyrir rafstrengi – Hluti 2-1: Stokkakerfi fyrir 
rafstrengi sem ætluð eru til festingar á veggi og í loft

EN 50085-2-1:2006/A1:2011 Athugasemd 3 10.10.2014 

CENELEC EN 50085-2-2:2008
Stokkakerfi fyrir rafstrengi – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur 
varðandi stokkakerfi fyrir raflagnir sem ætluð eru til 
lagningar undir gólf, í gólfhæð eða ofan á gólf

CENELEC EN 50085-2-3:2010
Stokkakerfi fyrir rafstrengi – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur 
vegna stokkakerfa með raufum til uppsetningar í skápum

EN 50085-2-3:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2013)

CENELEC EN 50085-2-3:2010 
Stokkakerfi fyrir rafstrengi – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur 
vegna stokkakerfa með raufum til uppsetningar í skápum

EN 50085-2-3:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2013)

CENELEC EN 50085-2-4:2009
Stokkakerfi fyrir rafstrengi – Hluti 2-4: Sértækar kröfur 
fyrir þjónustustaura

CENELEC EN 50086-2-4:1994
Stokkakerfi fyrir kapallagnir – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur 
um neðanjarðarstokkakerfi

EN 50086-2-4:1994/A1:2001 Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2003)

EN 50086-2-4:1994/AC:2001

 2013/EES/62/18
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 50090-2-2:1996
Rafeindakerfi fyrir heimili og byggingar (HBES) –  
Hluti 2-2: Yfirlit yfir kerfið – Almennar tæknikröfur

EN 50090-2-2:1996/A1:2002 Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2004)

EN 50090-2-2:1996/A2:2007 Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2011)

EN 50090-2-2:1996/AC:1997

CENELEC EN 50106:2008
Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Sérstakar reglur 
um gerðarprófanir sem eiga við tæki innan gildissviðs  
EN 60335-1

EN 50106:1997
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.6.2011)

CENELEC EN 50117-1:2002
Samása strengir – Hluti 1: Almenn forskrift

EN 50117-1:2002/A1:2006 Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2009)

CENELEC EN 50117-2-1:2005
Samása strengir – Hluti 2-1: Rammaforskrift fyrir 
strengi sem notaðir eru í kapaldreifingarkerfum – 
Innanhúslagnakerfi sem starfa á bilinu 5 MHz –  
1 000 MHz

EN 50117-2-1:2005/A1:2008 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2010)

CENELEC EN 50117-2-2:2004
Samása strengir – Hluti 2-2: Rammaforskrift fyrir 
strengi sem notaðir eru í kapaldreifingarkerfum – 
Utanhúslagnakerfi sem starfa á bilinu 5 MHz – 1 000 MHz

EN 50117-2-2:2004/A1:2008 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2010)

CENELEC EN 50117-2-3:2004
Samása strengir – Hluti 2-3: Rammaforskrift fyrir strengi 
sem notaðir eru í kapaldreifingarkerfum – Dreifi- og 
línuleiðarar fyrir kerfi sem starfa á bilinu 5 MHz –  
1 000 MHz

EN 50117-2-3:2004/A1:2008 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2010)

CENELEC EN 50117-2-4:2004
Samása strengir – Hluti 2-4: Rammaforskrift fyrir 
strengi sem notaðir eru í kapaldreifingarkerfum – 
Innanhúslagnakerfi sem starfa á bilinu 5 MHz – 3 000 MHz

EN 50117-2-4:2004/A1:2008 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2010)

EN 50117-2-5-2004/AC:2010

CENELEC EN 50117-2-5:2004
Samása strengir – Hluti 2-5: Rammaforskrift fyrir 
strengi sem notaðir eru í kapaldreifingarkerfum – 
Utanhúslagnakerfi sem starfa á bilinu 5 MHz – 3 000 MHz

EN 50117-2-5:2004/A1:2008 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2010)

EN 50117-2-5:2004/AC:2012
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 50117-3-1:2002
Samása strengir – Hluti 3-1: Rammaforskrift fyrir strengi 
sem notaðir eru í fjarskiptabúnaði – Smágerðir strengir 
sem notaðir eru í stafrænum samskiptakerfum

CENELEC EN 50117-4-1:2008
Samása strengir – Hluti 4-1: Rammaforskrift fyrir strengi í 
BCT lagnir skv. EN 50173 – Innanhúslagnakerfi sem starfa 
á bilinu 5 MHz – 3 000 MHz

CENELEC EN 50156-1:2004
Rafbúnaður í brennsluofna og fylgibúnað þeirra – 1. hluti: 
Kröfur um notkunarhönnun og uppsetningu

CENELEC EN 50178:1997
Rafeindabúnaður til nota í raflögnum

CENELEC EN 50214:2006
Flatir sveigjanlegir strengir með pólývínylklóríðkápu

HD 359 S2:1990
+ EN 50214:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2008)

EN 50214:2006/AC:2007

CENELEC EN 50250:2002
Breytistykki til nota í iðnaði

EN 50250:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2005)

EN 50250:2002/AC:2007

EN 50250:2002/AC:2002

CENELEC EN 50262:1998
Strengjahulsur samkvæmt metrakerfinu fyrir raflagnir

EN 50262:1998/A1:2001 Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2003)

EN 50262:1998/A2:2004 Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2007)

EN 50262:1998/AC:1998

CENELEC EN 50267-1:1998
Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja 
– Prófanir á lofttegundum sem verða til við bruna efna úr 
strengjum – 1. hluti: Prófunarbúnaður

HD 602 S1:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2000)

CENELEC EN 50267-2-1:1998
Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja 
– Prófanir á lofttegundum sem verða til við bruna efna 
úr strengjum – Hluti 2-1: Aðferðir – Ákvörðun magns 
halógensýrugass

CENELEC EN 50267-2-2:1998
Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja 
– Prófanir á lofttegundum sem verða til við bruna efna 
úr strengjum – Hluti 2-2: Aðferðir – Ákvörðun sýrustigs 
lofttegunda fyrir efni með mælingum á pH-gildi og leiðni

CENELEC EN 50267-2-3:1998
Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja 
– Prófanir á lofttegundum sem verða til við bruna efna 
úr strengjum – Hluti 2-3: Aðferðir – Ákvörðun sýrustigs 
lofttegunda fyrir efni með ákvörðun á vegnu meðaltali 
pH-gildis og leiðni

HD 602 S1:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2000)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 50274:2002
Lágspennu rof- og stýribúnaður – Vörn gegn raflosti – 
Vörn gegn beinni snertingu spennuhafa virkishluta

EN 50274:2002/AC:2009

CENELEC EN 50288-1:2003
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og 
stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 1: Almenn 
forskrift

CENELEC EN 50288-1:2013
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og 
stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 1: Almenn 
forskrift

EN 50288-1:2003

Athugasemd 2.1

18.3.2016

CENELEC EN 50288-2-1:2003
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 2-1: 
Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 
100 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar

CENELEC EN 50288-2-1:2013
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 2-1: 
Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 
100 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar

EN 50288-2-1:2003

Athugasemd 2.1

18.3.2016

CENELEC EN 50288-2-2:2003
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 2-2: 
Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 
100 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði

CENELEC EN 50288-2-2:2013
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 2-2: 
Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 
100 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði

EN 50288-2-2:2003

Athugasemd 2.1

18.3.2016

CENELEC EN 50288-3-1:2003
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 3-1: 
Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 
100 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar

CENELEC EN 50288-3-1:2013
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 3-1: 
Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 
100 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar

EN 50288-3-1:2003

Athugasemd 2.1

18.3.2016

CENELEC EN 50288-3-2:2003
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 3-2: 
Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 
100 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði

CENELEC EN 50288-3-2:2013
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 3-2: 
Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 
100 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði

EN 50288-3-2:2003

Athugasemd 2.1

18.3.2016
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 50288-4-1:2003
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 4-1: 
Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 
600 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar

CENELEC EN 50288-4-1:2013
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 4-1: 
Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 
600 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar

EN 50288-4-1:2003

Athugasemd 2.1

18.3.2016

CENELEC EN 50288-4-2:2003
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 4-2: 
Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 
600 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði

CENELEC EN 50288-4-2:2013
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 4-2: 
Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 
600 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði

EN 50288-4-2:2003

Athugasemd 2.1

18.3.2016

CENELEC EN 50288-5-1:2003
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 5-1: 
Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 
250 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar

CENELEC EN 50288-5-1:2013
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 5-1: 
Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 
250 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar

EN 50288-5-1:2003

Athugasemd 2.1

18.3.2016

CENELEC EN 50288-5-2:2003
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 5-2: 
Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 
250 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði

CENELEC EN 50288-5-2:2013
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 5-2: 
Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 
250 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði

EN 50288-5-2:2003

Athugasemd 2.1

18.3.2016

CENELEC EN 50288-6-1:2003
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 6-1: 
Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 
250 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar

CENELEC EN 50288-6-1:2013
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 6-1: 
Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 
250 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar

EN 50288-6-1:2003

Athugasemd 2.1

18.3.2016

CENELEC EN 50288-6-2:2003
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 6-2: 
Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 
250 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 50288-6-2:2013
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 6-2: 
Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 
250 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði

EN 50288-6-2:2003

Athugasemd 2.1

18.3.2016

CENELEC EN 50288-7:2005
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 7: 
Rammaforskrift fyrir strengi í raftæki og stjórntæki

CENELEC EN 50288-8:2012 
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og 
stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 8: Forskrift 
fyrir strengi af gerð eitt fyrir allt að 2 MHz

CENELEC EN 50288-9-1:2012 
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 9-1: 
Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 
1,000 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar

CENELEC EN 50288-10-1:2012 
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum 
og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 10-
1: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 
500 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í gólf og byggingar

CENELEC EN 50288-11-1:2012 
Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og 
stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 11-1: 
Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 
500 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar

CENELEC EN 50289-1-3:2001
Boðskiptalagnir – Forskrift fyrir prófunaraðferðir –  
Hluti 1-3: Prófunaraðferðir með rafmagni – 
Torleiðnistyrkur

CENELEC EN 50289-1-4:2001
Boðskiptalagnir – Forskrift fyrir prófunaraðferðir – Hluti 
1-4: Prófunaraðferðir með rafmagni- Viðnám einangrunar

CENELEC EN 50290-2-1:2005
Boðskiptalagnir – Hluti 2-1: Almennar hönnunarreglur og 
samsetning

CENELEC EN 50290-2-20:2001
Boðskiptalagnir – Hluti 2-20: Almennar hönnunarreglur og 
samsetning – Almennt

CENELEC EN 50290-2-21:2001
Boðskiptalagnir – Hluti 2-21: Almennar hönnunarreglur og 
samsetning – PVC einangrunarefni

EN 50290-2-21:2001/A1:2007 Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2010)

EN 50290-2-21:2001/AC:2003

CENELEC EN 50290-2-22:2001
Boðskiptalagnir – Hluti 2-22: Almennar hönnunarreglur og 
samsetning – PVC kápuefni

EN 50290-2-22:2001/A1:2007 Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2010)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 50290-2-23:2001
Boðskiptalagnir – Hluti 2-23: Almennar hönnunarreglur og 
samsetning – PE einangrun

CENELEC EN 50290-2-24:2002
Boðskiptalagnir – Hluti 2-24: Almennar hönnunarreglur og 
samsetning – PE kápuefni

EN 50290-2-24:2002/A1:2008 Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2011)

CENELEC EN 50290-2-25:2002
Boðskiptalagnir – Hluti 2-25: Almennar hönnunarreglur og 
samsetning – Pólýprópýlen einangrunarefni

CENELEC EN 50290-2-26:2002
Boðskiptalagnir – Hluti 2-26: Almennar hönnunarreglur 
og samsetning – Halógensnauð einangrunarefni með 
logavarnareiginleikum

EN 50290-2-26:2002/A1:2007 Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2010)

CENELEC EN 50290-2-27:2002
Boðskiptalagnir – Hluti 2-27: Almennar hönnunarreglur 
og samsetning – Halógensnauð hitadeig kápuefni með 
logavarnareiginleikum

EN 50290-2-27:2002/A1:2007 Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2010)

EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010

CENELEC EN 50290-2-28:2002
Boðskiptalagnir – Hluti 2-28: Almennar hönnunarreglur og 
samsetning – Fyllingarefni í fyllta strengi

CENELEC EN 50290-2-29:2002
Boðskiptalagnir – Hluti 2-29: Almennar hönnunarreglur og 
samsetning – Víxltengd PE einangrunarefni

CENELEC EN 50290-2-30:2002
Boðskiptalagnir – Hluti 2-30: Almennar hönnunarreglur 
og samsetning – Pólý(tetraflúoretýlen-hexaflúorprópýlen) 
(FEP) einangrunar- og kápuefni

CENELEC EN 50290-4-1:2001
Boðskiptalagnir – Hluti 4-1: Almenn atriði varðandi 
notkun strengja – Umhverfisaðstæður og öryggismál

CENELEC EN 50363-0:2005
Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir 
lágspennurafstrengi – Hluti 0: Almennur inngangur

CENELEC EN 50363-0:2011
Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir 
lágspennurafstrengi – Hluti 0: Almennur inngangur

EN 50363-0:2005

Athugasemd 2.1 

14.3.2014 

CENELEC EN 50363-1:2005
Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir 
lágspennurafstrengi – Hluti 1: Þverbundin gúmfjaðrandi 
einangrunarefni
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 50363-2-1:2005
Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir 
lágspennurafstrengi – Hluti 2-1: Þverbundin gúmfjaðrandi 
kápuefni

EN 50363-2-1:2005/A1:2011 Athugasemd 3 14.3.2014 

CENELEC EN 50363-2-2:2005
Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir 
lágspennurafstrengi – Hluti 2-2: Þverbundin gúmfjaðrandi 
hlífðarefni

CENELEC EN 50363-3:2005
Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir 
lágspennurafstrengi – Hluti 3: PVC einangrunarefni

EN 50363-3:2005/A1:2011 Athugasemd 3 14.3.2014 

CENELEC EN 50363-4-1:2005
Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir 
lágspennurafstrengi – Hluti 4-1: PVC kápuefni

CENELEC EN 50363-4-2:2005
Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir 
lágspennurafstrengi – Hluti 4-2: PVC hlífðarefni

CENELEC EN 50363-5:2005
Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir 
lágspennurafstrengi – Hluti 5: Halógensnauð þverbundin 
einangrunarefni

EN 50363-5:2005/A1:2011 Athugasemd 3 14.3.2014 

CENELEC EN 50363-6:2005
Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir 
lágspennurafstrengi – Hluti 6: Halógensnauð þverbundin 
kápuefni

EN 50363-6:2005/A1:2011 Athugasemd 3 14.3.2014 

CENELEC EN 50363-7:2005
Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir 
lágspennurafstrengi – Hluti 7: Halógensnauð hitadeig 
einangrunarefni

CENELEC EN 50363-8:2005
Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir 
lágspennurafstrengi – Hluti 8: Halógensnauð hitadeig 
kápuefni

EN 50363-8:2005/A1:2011 Athugasemd 3 14.3.2014 

CENELEC EN 50363-9-1:2005
Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir 
lágspennurafstrengi – Hluti 9-1: Ýmis einangrunarefni – 
Þverbundið pólývínylklóríð (XLPVC) 

CENELEC EN 50363-10-1:2005
Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir 
lágspennurafstrengi – Hluti 10-1: Ýmis kápuefni – 
Þverbundið pólývínylklóríð (XLPVC) 

CENELEC EN 50363-10-2:2005
Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir 
lágspennurafstrengi – Hluti 10-2: Ýmis kápuefni – 
Hitadeigt pólýúretan
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 50364:2010 
Takmörkun á áhrifum sem fólk verður fyrir af 
rafsegulsviðum frá tækjum sem starfa á tíðnisviðinu 
0Hz og upp í 10GHz og notuð eru við rafrænt eftirlit 
með hlutum (Electronic Article Surveillance – EAS), 
auðkenningu útvarpstíðni (Radio Frequency Identification 
– RFID) o.þ.h.

EN 50364:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.11.2012)

CENELEC EN 50369:2005
Vökvaþétt slíðurkerfi fyrir strenglagnir

CENELEC EN 50371:2002
Almennur staðall til þess að sýna fram á samræmi lágafls 
rafeinda- og rafmagnstækja við grundvallartakmarkanir er 
tengjast áhrifum rafsegulsviða á fólk (10 MHz – 300 GHz) 
– Almenningur

CENELEC EN 50395:2005
Rafrænar prófunaraðferðir fyrir lágspennurafstrengi

HD 21.2 S3:1997
+ A1:2002

+ HD 22.2 S3:1997
+ A1:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2008)

EN 50395:2005/A1:2011 Athugasemd 3 14.3.2014 

CENELEC EN 50396:2005
Prófunaraðferðir aðrar en rafrænar fyrir 
lágspennurafstrengi

HD 21.2 S3:1997
+ A1:2002

+ HD 22.2 S3:1997
+ A1:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2008)

EN 50396:2005/A1:2011 Athugasemd 3 14.3.2014 

CENELEC EN 50406-1:2004
Fjölpara strengir fyrir notendur fjarskiptaneta með háan 
bitahraða – Hluti 1: Loftstrengir

CENELEC EN 50406-2:2004
Fjölpara strengir fyrir notendur fjarskiptaneta með háan 
bitahraða – Hluti 2: Lagnir í stokkum og grafnar lagnir

CENELEC EN 50407-1:2004
Fjölpara strengir til nota í fjarskiptanetum með stafrænt 
aðgengi við háan bitahraða – Hluti 1: Útilagnir

CENELEC EN 50425:2008
Rofar fyrir raflagnir heimila og aðrar ámóta fastar lagnir 
– Viðbótarstaðall – Slökkviliðsrofar fyrir skilti og ljósker 
innan- og utandyra

CENELEC EN 50428:2005
Rofar fyrir raflagnir heimila og aðrar ámóta fastar lagnir 
– Viðbótarstaðall – Rofar og skyldir fylgihlutir til nota í 
rafeindakerfum fyrir heimili og byggingar (HBES) 

EN 50428:2005/A1:2007 Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2010)

EN 50428:2005/A2:2009 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2012)

CENELEC EN 50441-1:2006
Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabúnað í íbúðarhúsnæði – 
Hluti 1: Óskermaðar lagnir – 1. flokkur
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 50441-1:2012
Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabúnað í íbúðarhúsnæði – 
Hluti 1: Óskermaðar lagnir – 1. flokkur

EN 50441-1:2006

Athugasemd 2.1

23.1.2015

CENELEC EN 50441-2:2006
Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabúnað í íbúðarhúsnæði – 
Hluti 2: Skermaðar lagnir – 2. flokkur

CENELEC EN 50441-2:2012
Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabúnað í íbúðarhúsnæði – 
Hluti 2: Skermaðar lagnir – 2. flokkur

EN 50441-2:2006

Athugasemd 2.1

23.1.2015

CENELEC EN 50441-3:2006
Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabúnað í íbúðarhúsnæði – 
Hluti 3: Skermaðar lagnir – 3. flokkur

CENELEC EN 50441-4:2012
Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabúnað í íbúðarhúsnæði – 
Hluti 4: Strengir allt að 1 200 MHz – 3. flokkur 

CENELEC EN 50445:2008
Vöruflokksstaðall ætlaður til þess að sýna fram á samræmi 
búnaðar til viðnámssuðu, rafsuðu og ámóta vinnslu við 
grundvallartakmarkanir er tengjast áhrifum rafsegulsviða á 
fólk (0 Hz – 300 GHz) 

CENELEC EN 50491-3:2009
Almennar kröfur um rafeindakerfi fyrir heimili og 
byggingar (HBES) og sjálfstýringar- og stjórnkerfi fyrir 
byggingar (BACS) – Hluti 3: Rafmagnsöryggiskröfur

EN 50090-2-2:1996
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.3.2012)

CENELEC EN 50491-4-1:2012
Almennar kröfur um rafeindakerfi fyrir heimili og 
byggingar (HBES) og sjálfstýringar- og stjórnkerfi fyrir 
byggingar (BACS) – Hluti 4-1: Almennar öryggiskröfur 
varðandi vörur sem ætlaðar eru til samtengingar við 
rafeindakerfi fyrir heimili og byggingar (HBES) og 
sjálfstýringar- og stjórnkerfi fyrir byggingar (BACS)

CENELEC EN 50497:2007
Prófunaraðferð sem mælt er með til þess að meta hættu á 
útsmitun mýkiefnis frá strengjum með einangrun og kápu 
úr PVC

CENELEC EN 50520:2009
Lokplötur og þynnur til nota við verndun og vörun við 
staðsetningu strengja og stokka í jörðu

CENELEC EN 50525-1:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og 
með 450/750 V (U0/U) – Hluti 1: Almennar kröfur

HD 21.1 S4:2002
+ HD 22.1 S4:2002

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 

CENELEC EN 50525-2-11:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 
450/750 V (U0/U) – Hluti 2-11: Strengir til almennra nota 
– Sveigjanlegir strengir með hitadeigri PVC einangrun

HD 21.5 S3:1994
ásamt breytingum

+ HD 21.12 S1:1994
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 

CENELEC EN 50525-2-12:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og 
með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-12: Strengir til almennra 
nota – Strengir með hitadeigri PVC einangrun fyrir 
framlengjanlegar leiðslur

HD 21.10 S2:2001

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 50525-2-21:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til 
og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-21: Strengir til 
almennra nota – Sveigjanlegir strengir með þverbundinni 
elastómereinangrun

HD 22.4 S4:2004
+ HD 22.10 S2:2007
+ HD 22.11 S2:2007
+ HD 22.12 S2:2007
+ HD 22.16 S2:2007

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 

CENELEC EN 50525-2-22:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 
450/750 V (U0/U) – Hluti 2-22: Strengir til almennra nota 
– Mjög sveigjanlegir skermaðir strengir með þverbundinni 
elastómereinangrun

HD 22.14 S3:2007

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 

CENELEC EN 50525-2-31:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og 
með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-31: Strengir til almennra 
nota – Eintauga kápulausir strengir með hitadeigri PVC 
einangrun

HD 21.3 S3:1995
ásamt breytingum

+ HD 21.7 S2:1996
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

17.1.2014

CENELEC EN 50525-2-41:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til 
og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-41: Strengir til 
almennra nota – Eintauga strengir með þverbundinni 
sílikongúmmíeinangrun

HD 22.3 S4:2004

ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 

CENELEC EN 50525-2-42:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og 
með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-42: Strengir til almennra 
nota – Eintauga kápulausir strengir með þverbundinni EVA 
einangrun

HD 22.7 S2:1995
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 

CENELEC EN 50525-2-51:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 
450/750 V (U0/U) – Hluti 2-51: Strengir til almennra nota 
– Olíuþolnir stýristrengir með hitadeigri PVC einangrun 

HD 21.13 S1:1995

ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 

CENELEC EN 50525-2-71:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og 
með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-71: Strengir til almennra 
nota – Flatir tinselstrengir (taugar) með hitadeigri PVC 
einangrun

HD 21.5 S3:1994

ásamt breytingum

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 

CENELEC EN 50525-2-72-2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og 
með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-72: Strengir til almennra 
nota – Flatir aðskiljanlegir strengir (taugar) með hitadeigri 
PVC einangrun

HD 21.11 S1:1995
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

17.1.2014

CENELEC EN 50525-2-81:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og 
með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-81: Strengir til almennra 
nota – Strengir með þverbundinni elastómerkápu til nota 
við rafsuðu

HD 22.6 S2:1995

ásamt breytingum

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 

CENELEC EN 50525-2-82:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og 
með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-82: Strengir til almennra 
nota – Strengir með þverbundinni elastómerkápu til nota í 
skrautkeðjur

HD 22.8 S2:1994

ásamt breytingum

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 50525-2-83:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til 
og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-83: Strengir til 
almennra nota – Fjöltauga strengir með þverbundinni 
sílikongúmmíeinangrun

HD 22.15 S2:2007

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 

CENELEC EN 50525-3-11:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til 
og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 3-11: Strengir með 
sérstökum brunaeiginleikum – Sveigjanlegir strengir með 
halógenlausa hitadeiga einangrun og litla reyklosun

HD 21.14 S1:2003

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 

CENELEC EN 50525-3-21:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til 
og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 3-21: Strengir með 
sérstökum brunaeiginleikum – Sveigjanlegir strengir með 
halógenlausa þverbundna einangrun og litla reyklosun

HD 22.13 S2:2007

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 

CENELEC EN 50525-3-31:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 
450/750 V (U0/U) – Hluti 3-31: Strengir með sérstökum 
brunaeiginleikum – Eintauga kápulausir strengir með 
halógenlausa hitadeiga einangrun og litla reyklosun

HD 21.15 S1:2006

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 

CENELEC EN 50525-3-41:2011
Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 
450/750 V (U0/U) – Hluti 3-41: Strengir með sérstökum 
brunaeiginleikum – Eintauga kápulausir strengir með 
halógenlausa þverbundna einangrun og litla reyklosun

HD 22.9 S3:2007

Athugasemd 2.1 

17.1.2014 

CENELEC EN 50550:2011
Varnarbúnaður gegn yfirspennu raforkutíðni (POP) til 
heimilisnota og ámóta nota

CENELEC EN 50556:2011
Umferðarljós

CENELEC EN 60034-1:2004
Rafmagnsvélar sem snúast – 1. hluti: Mat og afköst
IEC 60034-1:2004

EN 60034-1:1998
+ A1:1998
+ A2:1999
+ A11:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.6.2007)

CENELEC EN 60034-1:2010 
Rafmagnsvélar sem snúast – Hluti 1: Mat og afköst 
IEC 60034-1:2010 (Breytt)

EN 60034-1:2004

Athugasemd 2.1  

Liðinn
(1.10.2013)

EN 60034-5:2001/AC:2010

CENELEC EN 60034-5:2001
Rafmagnsvélar sem snúast – 5. hluti: Flokkun verndarstiga 
sem umlykjur fyrir vélar sem snúast veita
IEC 60034-5:2000

EN 60034-5:1986

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2003)

EN 60034-5:2001/A1:2007
IEC 60034-5:2000/A1:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2009)

CENELEC EN 60034-6:1993
Rafmagnsvélar sem snúast – 6. hluti: Kæliaðferðir
IEC 60034-6:1991
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60034-7:1993
Rafmagnsvélar sem snúast – 7. hluti: Flokkun byggingar- 
og uppsetningargerða (IM-merki)
IEC 60034-7:1992

EN 60034-7:1993/A1:2001
IEC 60034-7:1992/A1:2000 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2003)

CENELEC EN 60034-8:2007
Rafmagnsvélar sem snúast – 8. hluti: Merkingar 
tengiklemma og snúningsátt
IEC 60034-8:2007

EN 60034-8:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2010)

CENELEC EN 60034-9:2005
Rafmagnsvélar sem snúast – 9. hluti: Hávaðamörk
IEC 60034-9:2003 (Breytt) 

EN 60034-9:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2008)

EN 60034-9:2005/A1:2007
IEC 60034-9:2003/A1:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2010)

CENELEC EN 60034-11:2004
Rafmagnsvélar sem snúast – 11. hluti: Hitavörn
IEC 60034-11:2004

CENELEC EN 60034-12:2002
Rafmagnsvélar sem snúast – 12. hluti: Ræsiafköst einhraða 
þriggja fasa spanhreyfla með nótum fyrir spennu
IEC 60034-12:2002

EN 60034-12:1995
+ A2:1995
+ A11:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2005)

EN 60034-12:2002/A1:2007
IEC 60034-12:2002/A1:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2010)

CENELEC EN 60034-14:2004
Rafmagnsvélar sem snúast – 14. hluti: Vélrænn titringur 
tiltekinna véla með öxulhæðina 56 mm eða meiri – 
Mæling, mat og mörk titrings
IEC 60034-14:2003

EN 60034-14:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2006)

EN 60034-14:2004/A1:2007
IEC 60034-14:2003/A1:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2010)

CENELEC EN 60051-1:1998
Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir 
þeirra – 1. hluti: Skilgreiningar og almennar kröfur vegna 
allra hluta staðalsins
IEC 60051-1:1997

EN 60051-1:1989
+ A1:1995
+ A2:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.1999)

CENELEC EN 60051-2:1989
Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir 
þeirra – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna straum- og 
spennumæla
IEC 60051-2:1984

CENELEC EN 60051-3:1989
Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir 
þeirra – 3. hluti: Sérstakar kröfur vegna aflmæla og 
launaflsmæla
IEC 60051-3:1984

EN 60051-3:1989/A1:1995
IEC 60051-3:1984/A1:1994 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.1995)

CENELEC EN 60051-4:1989
Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir 
þeirra – 4. hluti: Sérstakar kröfur vegna tíðnimæla
IEC 60051-4:1984
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60051-5:1989
Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir 
þeirra – 5. hluti: Sérstakar kröfur vegna fasviksmæla, 
aflstuðulsmæla og samfasasjáa
IEC 60051-5:1985

CENELEC EN 60051-6:1989
Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir 
þeirra – 6. hluti: Sérstakar kröfur vegna viðnámsmæla og 
leiðnimæla
IEC 60051-6:1984

CENELEC EN 60051-7:1989
Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir 
þeirra – 7. hluti: Sérstakar kröfur vegna fjölnota mæla
IEC 60051-7:1984

CENELEC EN 60051-8:1989
Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir 
þeirra – 8. hluti: Sérstakar kröfur vegna fylgihluta
IEC 60051-8:1984

CENELEC EN 60051-9:1989
Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir 
þeirra – 9. hluti: Prófunaraðferðir sem mælt er með
IEC 60051-9:1988

EN 60051-9:1989/A2:1995
IEC 60051-9:1988/A2:1995 

Athugasemd 3 Liðinn
(15.2.1996)

EN 60051-9:1989/A1:1995
IEC 60051-9:1988/A1:1994 

Athugasemd 3 Liðinn
(15.2.1996)

CENELEC EN 60061-1:1993
Lampasökklar og -haldarar ásamt víddarmælum til að 
fylgjast með skiptihæfi og öryggi – 1. hluti: Lampasökklar
IEC 60061-1:1969 (Breytt) + IEC 60061-1L:1987 (Breytt) 
+ IEC 60061-1N:1992 (Breytt) 

EN 60061-1:1993/A1:1995
IEC 60061-1P:1994 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1995)

EN 60061-1:1993/A3:1995
IEC 60061-1R:1995 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1996)

EN 60061-1:1993/A2:1995
IEC 60061-1Q:1994 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1996)

EN 60061-1:1993/A4:1996
IEC 60061-1S:1996 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1996)

EN 60061-1:1993/A5:1996
IEC 60061-1T:1996 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.1997)

EN 60061-1:1993/A6:1996
IEC 60061-1U:1996 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.1997)

EN 60061-1:1993/A7:1997
IEC 60061-1V:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.1998)

EN 60061-1:1993/A21:1998
IEC 60061-1:1969/A21:1998 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2005)

EN 60061-1:1993/A22:1999
IEC 60061-1:1969/A22:1999 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2006)

EN 60061-1:1993/A23:1999
IEC 60061-1:1969/A23:1999 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2006)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

EN 60061-1:1993/A24:2000
IEC 60061-1:1969/A24:2000 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2007)

EN 60061-1:1993/A25:2001
IEC 60061-1:1969/A25:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2004)

EN 60061-1:1993/A26:2001
IEC 60061-1:1969/A26:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2004)

EN 60061-1:1993/A27:2001
IEC 60061-1:1969/A27:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2004)

EN 60061-1:1993/A28:2002
IEC 60061-1:1969/A28:2002 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2005)

EN 60061-1:1993/A29:2002
IEC 60061-1:1969/A29:2002 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2005)

EN 60061-1:1993/A30:2002
IEC 60061-1:1969/A30:2002 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2005)

EN 60061-1:1993/A31:2003
IEC 60061-1:1969/A31:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2006)

EN 60061-1:1993/A32:2003
IEC 60061-1:1969/A32:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2006)

EN 60061-1:1993/A34:2004
IEC 60061-1:1969/A34:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2007)

EN 60061-1:1993/A35:2005
IEC 60061-1:1969/A35:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2007)

EN 60061-1:1993/A36:2005
IEC 60061-1:1969/A36:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2008)

EN 60061-1:1993/A37:2006
IEC 60061-1:1969/A37:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2009)

EN 60061-1:1993/A38:2007
IEC 60061-1:1969/A38:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2010)

EN 60061-1:1993/A39:2007
IEC 60061-1:1969/A39:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2010)

EN 60061-1:1993/A40:2008
IEC 60061-1:1969/A40:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2011)

EN 60061-1:1993/A41:2009
IEC 60061-1:1969/A41:2009 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2012)

EN 60061-1:1993/A42:2009
IEC 60061-1:1969/A42:2009

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2012)

EN 60061-1:1993/A44:2010
IEC 60061-1:1969/A44:2010

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2013)

EN 60061-1:1993/A43:2010
IEC 60061-1:1969/A43:2010

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2013)

EN 60061-1:1993/A46:2011
IEC 60061-1:1969/A46:2011

Athugasemd 3 17.8.2014 

EN 60061-1:1993/A45:2011
IEC 60061-1:1969/A45:2011

Athugasemd 3 17.8.2014 

EN 60061-1:1993/A47:2012
IEC 60061-1:1969/A47:2011 

Athugasemd 3 5.3.2015
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

EN 60061-1:1993/A48:2012
IEC 60061-1:1969/A48:2012

Athugasemd 3 1.11.2015

EN 60061-1:1993/A49:2013
IEC 60061-1:1969/A49:2013

Athugasemd 3 2.4.2016

Röðin EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerð og því hefur dagurinn, sem hætt er að gera ráð fyrir samræmi, 
aðeins áhrif á þær gerðir sem hinar ýmsu breytingar gilda um.

CENELEC EN 60061-2:1993
Lampasökklar og -haldarar ásamt víddarmælum til að 
fylgjast með skiptihæfi og öryggi – 2. hluti: Lampahaldarar
IEC 60061-2:1969 (Breytt) + IEC 60061-2H:1987 (Breytt) 
+ IEC 60061-2I:1990 (Breytt) + IEC 60061-2K:1992 
(Breytt) 

EN 60061-2:1993/A40:2010
IEC 60061-2:1969/A40:2010 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2013)

EN 60061-2:1993/A41:2010
IEC 60061-2:1969/A41:2010 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2013)

EN 60061-2:1993/A43:2011
IEC 60061-2:1969/A43:2011 

Athugasemd 3 29.10.2014

EN 60061-2:1993/A42:2011
IEC 60061-2:1969/A42:2011 

Athugasemd 3 29.10.2014

EN 60061-2:1993/A44:2012
IEC 60061-2:1969/A44:2011 

Athugasemd 3 19.1.2015

EN 60061-2:1993/A45:2012
IEC 60061-2:1969/A45:2012

Athugasemd 3 1.11.2015

EN 60061-2:1993/A46:2013
IEC 60061-2:1969/A46:2013

Athugasemd 3 2.4.2016

EN 60061-2:1993/A1:1995
IEC 60061-2L:1994 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1995)

EN 60061-2:1993/A3:1995
IEC 60061-2N:1995 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1996)

EN 60061-2:1993/A2:1995
IEC 60061-2M:1994 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.91996)

EN 60061-2:1993/A4:1996
IEC 60061-2P:1996 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2006)

EN 60061-2:1993/A5:1996
IEC 60061-2Q:1996 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.1997)

EN 60061-2:1993/A6:1996
IEC 60061-2R:1996 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.1997)

EN 60061-2:1993/A7:1997
IEC 60061-2S:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1998)

EN 60061-2:1993/A18:1998
IEC 60061-2:1969/A18:1998 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2005)

EN 60061-2:1993/A19:1999
IEC 60061-2:1969/A19:1999 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2006)

EN 60061-2:1993/A20:1999
IEC 60061-2:1969/A20:1999 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2006)

EN 60061-2:1993/A21:2000
IEC 60061-2:1969/A21:2000 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2007)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

EN 60061-2:1993/A22:2001
IEC 60061-2:1969/A22:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2004)

EN 60061-2:1993/A23:2001
IEC 60061-2:1969/A23:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2004)

EN 60061-2:1993/A24:2001
IEC 60061-2:1969/A24:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2004)

EN 60061-2:1993/A25:2002
IEC 60061-2:1969/A25:2002 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2005)

EN 60061-2:1993/A26:2002
IEC 60061-2:1969/A26:2002 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2005)

EN 60061-2:1993/A27:2002
IEC 60061-2:1969/A27:2002 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2008)

EN 60061-2:1993/A28:2003
IEC 60061-2:1969/A28:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2006)

EN 60061-2:1993/A29:2003
IEC 60061-2:1969/A29:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2006)

EN 60061-2:1993/A30:2003
IEC 60061-2:1969/A30:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2006)

EN 60061-2:1993/A31:2004
IEC 60061-2:1969/A31:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2007) 

EN 60061-2:1993/A32:2005
IEC 60061-2:1969/A32:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2007)

EN 60061-2:1993/A33:2005
IEC 60061-2:1969/A33:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2008)

EN 60061-2:1993/A34:2006
IEC 60061-2:1969/A34:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2009)

EN 60061-2:1993/A35:2007
IEC 60061-2:1969/A35:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2010)

EN 60061-2:1993/A36:2007
IEC 60061-2:1969/A36:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2010)

EN 60061-2:1993/A37:2008
IEC 60061-2:1969/A37:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2011)

EN 60061-2:1993/A38:2009
IEC 60061-2:1969/A38:2009 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2012)

EN 60061-2:1993/A39:2009
IEC 60061-2:1969/A39:2009

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2012)

Röðin EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerð og því hefur dagurinn, sem hætt er að gera ráð fyrir samræmi, 
aðeins áhrif á þær gerðir sem hinar ýmsu breytingar gilda um.

CENELEC EN 60061-3:1993
Lampasökklar og -haldarar ásamt víddarmælum til að 
fylgjast með skiptihæfi og öryggi – 3. hluti: Víddarmælar
IEC 60061-3:1969 (Breytt) + IEC 60061-3M:1992 (Breytt) 

EN 60061-3:1993/A1:1995
IEC 60061-3N:1994 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1995)

EN 60061-3:1993/A3:1995
IEC 60061-3Q:1995 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1996)

EN 60061-3:1993/A2:1995
IEC 60061-3P:1994 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1996)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

EN 60061-3:1993/A4:1996
IEC 60061-3R:1996 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1996)

EN 60061-3:1993/A5:1996
IEC 60061-3S:1996 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.1997)

EN 60061-3:1993/A6:1996
IEC 60061-3T:1996 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.1997)

EN 60061-3:1993/A7:1997
IEC 60061-3U:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1998)

EN 60061-3:1993/A20:1998
IEC 60061-3:1969/A20:1998 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2005)

EN 60061-3:1993/A21:1999
IEC 60061-3:1969/A21:1999 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2006)

EN 60061-3:1993/A22:1999
IEC 60061-3:1969/A22:1999 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2006)

EN 60061-3:1993/A23:2000
IEC 60061-3:1969/A23:2000 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2007)

EN 60061-3:1993/A25:2001
IEC 60061-3:1969/A25:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2004)

EN 60061-3:1993/A24:2001
IEC 60061-3:1969/A24:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2004)

EN 60061-3:1993/A26:2001
IEC 60061-3:1969/A26:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2004)

EN 60061-3:1993/A27:2002
IEC 60061-3:1969/A27:2002 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2005)

EN 60061-3:1993/A28:2002
IEC 60061-3:1969/A28:2002 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2005)

EN 60061-3:1993/A29:2002
IEC 60061-3:1969/A29:2002 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2005)

EN 60061-3:1993/A30:2003
IEC 60061-3:1969/A30:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2006)

EN 60061-3:1993/A31:2003
IEC 60061-3:1969/A31:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2006)

EN 60061-3:1993/A32:2003
IEC 60061-3:1969/A32:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2006)

EN 60061-3:1993/A33:2004
IEC 60061-3:1969/A33:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2007)

EN 60061-3:1993/A34:2005
IEC 60061-3:1969/A34:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2007)

EN 60061-3:1993/A35:2005
IEC 60061-3:1969/A35:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2008)

EN 60061-3:1993/A36:2006
IEC 60061-3:1969/A36:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2009)

EN 60061-3:1993/A37:2007
IEC 60061-3:1969/A37:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2010) 

EN 60061-3:1993/A38:2007
IEC 60061-3:1969/A38:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2010) 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

EN 60061-3:1993/A39:2009
IEC 60061-3:1969/A39:2009 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2012)

EN 60061-3:1993/A40:2009
IEC 60061-3:1969/A40:2009 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2012)

EN 60061-3:1993/A42:2010
IEC 60061-3:1969/A42:2010 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2013)

EN 60061-3:1993/A41:2010
IEC 60061-3:1993/A41:2010

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2013)

EN 60061-3:1993/A44:2011
IEC 60061-3:1969/A44:2011 

Athugasemd 3 29.10.2014

EN 60061-3:1993/A43:2011
IEC 60061-3:1969/A43:2011 

Athugasemd 3 29.10.2014

EN 60061-3:1993/A45:2012
IEC 60061-3:1969/A45:2011 

Athugasemd 3 24.1.2015

EN 60061-3:1993/A46:2012
IEC 60061-3:1969/A46:2012

Athugasemd 3 1.11.2015

EN 60061-3:1993/A47:2013
IEC 60061-3:1969/A47:2013

Athugasemd 3 2.4.2016

Röðin EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerð og því hefur dagurinn, sem hætt er að gera ráð fyrir samræmi, 
aðeins áhrif á þær gerðir sem hinar ýmsu breytingar gilda um.

CENELEC EN 60061-4:1992
Lampasökklar og -haldarar ásamt víddarmælum til að 
fylgjast með skiptihæfi og öryggi – 4. hluti: Leiðbeiningar 
og almennar upplýsingar
IEC 60061-4:1990 (Breytt) 

EN 60061-4:1992/A1:1995
IEC 60061-4A:1992 + IEC 60061-4B:1994 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1996)

EN 60061-4:1992/A3:1995
IEC 60061-4D:1995 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1996)

EN 60061-4:1992/A2:1995
IEC 60061-4C:1994 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1996)

EN 60061-4:1992/A5:1998
IEC 60061-4:1990/A5:1998 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2005) 

EN 60061-4:1992/A6:2000
IEC 60061-4:1990/A6:2000 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2007) 

EN 60061-4:1992/A7:2001
IEC 60061-4:1990/A7:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2004)

EN 60061-4:1992/A8:2003
IEC 60061-4:1990/A8:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2006)

EN 60061-4:1992/A9:2005
IEC 60061-4:1990/A9:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2007)

EN 60061-4:1992/A10:2006
IEC 60061-4:1990/A10:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2009)

EN 60061-4:1992/A11:2007
IEC 60061-4:1990/A11:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2010

EN 60061-4:1992/A12:2009
IEC 60061-4:1990/A12:2009 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2012)

EN 60061-4:1992/A13:2011
IEC 60061-4:1990/A13:2011 

Athugasemd 3 Liðinn
(5.10.2013)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

EN 60061-4:1992/A14:2011
IEC 60061-4:1990/A14:2011 

Athugasemd 3 26.9.2014

Röðin EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerð og því hefur dagurinn, sem hætt er að gera ráð fyrir samræmi, 
aðeins áhrif á þær gerðir sem hinar ýmsu breytingar gilda um.

CENELEC EN 60065:2002
Hljóð- og myndbúnaður og ámóta rafeindabúnaður – 
Öryggiskröfur
IEC 60065:2001 (Breytt) 

EN 60065:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2007)

EN 60065:2002/A1:2006
IEC 60065:2001/A1:2005 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2008)

EN 60065:2002/A11:2008 Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2010)

EN 60065:2002/A2:2010
IEC 60065:2001/A2:2010 (Breytt)

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2013)

EN 60065:2002/A12:2011 Athugasemd 3 Liðinn
(24.1.2013 )

EN 60065:2002/AC:2006

EN 60065:2002/AC:2007

CENELEC EN 60110-1:1998
Aflþéttar fyrir spanhitunarbúnað – 1. hluti: Almennt
IEC 60110-1:1998

HD 207 S1:1977

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2001)

CENELEC EN 60127-1:2006
Smávör – 1. hluti: Skilgreiningar fyrir smávör og almennar 
kröfur vegna smávartappa
IEC 60127-1:2006

EN 60127-1:1991
+ A1:1999
+ A2:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2009)

EN 60127-1:2006/A1:2011
IEC 60127-1:2006/A1:2011

Athugasemd 3 25.5.2014 

CENELEC EN 60127-2:2003
Smávör – 2. hluti: Bræðivarhöldur
IEC 60127-2:2003

EN 60127-2:1991
+ A1:1995
+ A2:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2006)

EN 60127-2:2003/A1:2003
IEC 60127-2:2003/A1:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2006)

EN 60127-2:2003/A2:2010
IEC 50127-2:2003/A2:2010

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2013)

CENELEC EN 60127-3:1996
Smávör – 3. hluti: Vartappar undir smástærð
IEC 60127-3:1988 + A1:1991

EN 60127-3:1991

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.1996)

EN 60127-3:1996/A2:2003
IEC 60127-3:1988/A2:2002 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2006)

EN 60127-3:1996/AC:1996

CENELEC EN 60127-4:2005
Smávör – 4. hluti: Alþjóðlegir einingarvartappar (Gerðir til 
festingar gegnum gat eða á yfirborð)
IEC 60127-4:2005

EN 60127-4:1996
+ A1:2002
+ A2:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2008)

EN 60127-4:2005/A1:2009
IEC 60127-4:2005/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2012)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60127-6:1994
Smávör – 6. hluti: Varhöldur fyrir vartappa
IEC 60127-6:1994

EN 60127-6:1994/A1:1996
IEC 60127-6:1994/A1:1996 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1996)

EN 60127-6:1994/A2:2003
IEC 60127-6:1994/A2:2002 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2006)

CENELEC EN 60143-2:1994
Raðþéttar fyrir raforkukerfi – 2. hluti: Varnarbúnaður fyrir 
raðþéttasamstæður
IEC 60143-2:1994

CENELEC EN 60143-2:2013
Raðþéttar fyrir raforkukerfi – 2. hluti: Varnarbúnaður fyrir 
raðþéttasamstæður
IEC 60143-2:2012

EN 60143-2:1994

Athugasemd 2.1

15.1.2016

CENELEC EN 60155:1995
Glóðarræsar fyrir flúrpípur
IEC 60155:1993

EN 60155:1995/A1:1995
IEC 60155:1993/A1:1995 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1996)

EN 60155:1995/A2:2007
IEC 60155:1993/A2:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2009)

CENELEC EN 60204-1:2006
Öryggi véla – Rafbúnaður iðnaðarvéla – 1. hluti: Almennar 
kröfur
IEC 60204-1:2005 (Breytt) 

EN 60204-1:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.6.2009)

EN 60204-1:2006/A1:2009
IEC 60204-1:2005/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2012)

EN 60204-1:2006/AC:2010

CENELEC EN 60204-32:2008
Öryggi véla – Rafbúnaður véla – Hluti 32: Kröfur vegna 
lyftivéla 
IEC 60204-32:2008

CENELEC EN 60215:1989
Öryggiskröfur vegna útvarpssenda
IEC 60215:1987

EN 60215:1989/A1:1992
IEC 60215:1987/A1:1990 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.1993)

EN 60215:1989/A2:1994
IEC 60215:1987/A2:1993 

Athugasemd 3 Liðinn
(15.7.1995)

CENELEC EN 60228:2005
Leiðarar einangraðra strengja
IEC 60228:2004

EN 60228:2005/AC:2005

CENELEC EN 60238:2004
Lampahaldarar með Edisonskrúfgangi
IEC 60238:2004

EN 60238:1998
+ A1:1999
+ A2:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2007)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

EN 60238:2004/A1:2008
IEC 60238:2004/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2011)

EN 60238:2004/A2:2011
IEC 60238:2004/A2:2011

Athugasemd 3 30.3.2014 

EN 60238:2004/AC:2005

CENELEC EN 60252-1:2001
Þéttar fyrir riðstraumshreyfla: – 1. hluti: Almennt – Virkni, 
prófanir og málstærðir – Öryggiskröfur – Leiðbeiningar 
um uppsetningu og notkun
IEC 60252-1:2001

EN 60252:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2004)

CENELEC EN 60252-1:2011
Þéttar fyrir riðstraumshreyfla: – Hluti 1: Almennt – Virkni, 
prófanir og málstærðir – Öryggiskröfur – Leiðbeiningar 
um uppsetningu og notkun 
IEC 60252-1:2010

EN 60252-1:2001

Athugasemd 2.1 

2.1.2014 

CENELEC EN 60252-2:2003
Þéttar fyrir riðstraumshreyfla – 2. hluti: Þéttar í hreyfilræsa
IEC 60252-2:2003

CENELEC EN 60252-2:2011
Þéttar fyrir riðstraumshreyfla – Hluti 2: Þéttar í hreyfilræsa 
IEC 60252-2:2010

EN 60252-2:2003

Athugasemd 2.1 

19.1.2014 

CENELEC EN 60255-5:2001
Rafliðar – 5. hluti: Samræming einangrunar í mæliliða og 
varnarbúnað – Kröfur og prófanir
IEC 60255-5:2000

CENELEC EN 60255-27:2005
Rafliðar – Hluti 27: Öryggiskröfur fyrir mæliliða og 
varnarbúnað
IEC 60255-27:2005

CENELEC EN 60269-1:2007
Lágspennuvör – 1. hluti: Almennar kröfur
IEC 60269-1:2006

EN 60269-1:1998
ásamt breytingu

+ EN 60269-2:1995
ásamt breytingum

+ EN 60269-3:1995
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2010)

EN 60269-1:2007/A1:2009
IEC 60269-1:2006/A1:2009 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2012)

CENELEC EN 60269-4:2009 
Lágspennuvör – Hluti 4: Viðbótarkröfur vegna vartappa til 
verndar hálfleiðarabúnaði 
IEC 60269-4:2009

EN 60269-4:2007

Athugasemd 2.1

1.9.2012

EN 60269-4:2009/A1:2012
IEC 60269-4:2009/A1:2012

Athugasemd 3 20.6.2015

CENELEC EN 60269-6:2011
Lágspennuvör – Hluti 6: Viðbótarkröfur vegna vartappa til 
verndar sólarraforkukerfum 
IEC 60269-6:2010
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60309-1:1999
Klær, tenglar og tengsli til iðnaðarnota – 1. hluti: Almennar 
kröfur
IEC 60309-1:1999

EN 60309-1:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2002)

EN 60309-1:1999/A1:2007
IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2009)

EN 60309-1:1999/A2:2012
IEC 60309-1:1999/A2:2012

Athugasemd 3 13.7.2015

CENELEC EN 60309-2:1999
Klær, tenglar og tengi til nota í iðnaði – 2. hluti: Málkröfur 
um skiptihæfi pinna- og hulsubúnaðar
IEC 60309-2:1999

EN 60309-2:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2002)

EN 60309-2:1999/A1:2007
IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2009)

EN 60309-2:1999/A2:2012
IEC 60309-2:1999/A2:2012

Athugasemd 3 19.4.2015

CENELEC EN 60309-4:2007
Klær, tenglar og tengi til nota í iðnaði – Hluti 4: Innstungur 
og tenglar með rofum, með eða án millilæsingar
IEC 60309-4:2006 (Breytt) 

EN 60309-4:2007/A1:2012
IEC 60309-4:2006/A1:2012

Athugasemd 3 19.4.2015

CENELEC EN 60320-1:2001
Snúrutengi fyrir tæki til heimilisnota og ámóta nota – 1. 
hluti: Almennar kröfur
IEC 60320-1:2001

EN 60320-1:1996
+ A1:1996
+ A2:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2004)

EN 60320-1:2001/A1:2007
IEC 60320-1:2001/A1:2007

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2010)

CENELEC EN 60320-2-1:2000
Snúrutengi fyrir tæki til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 
2-1: Snúrutengi fyrir saumavélar
IEC 60320-2-1:2000

EN 60320-2-1:1987

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2003)

CENELEC EN 60320-2-2:1998
Snúrutengi fyrir tæki til heimilisnota og ámóta almennra 
nota – Hluti 2-2: Samtengingarsnúrutengi fyrir tæki til 
heimilisnota og ámóta nota
IEC 60320-2-2:1998

EN 60320-2-2:1991

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2001)

CENELEC EN 60320-2-4:2006
Snúrutengibúnaður fyrir tæki til heimilisnota og ámóta 
nota – Hluti 2-4: Tengibúnaður sem er háður þyngd tækis 
til að samband náist
IEC 60320-2-4:2005

EN 60320-2-4:2006/A1:2009
IEC 60320-2-4:2005/A1:2009

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2012)

CENELEC EN 60332-1-1:2004
Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja 
– Hluti 1-1: Prófun á lóðréttri logaútbreiðslu staks 
einangraðs leiðara eða strengs – Prófunarbúnaður
IEC 60332-1-1:2004

EN 50265-1:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2007)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60332-1-2:2004
Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja 
– Hluti 1-2: Prófun á lóðréttri logaútbreiðslu staks 
einangraðs leiðara eða strengs – Aðferð fyrir 1 kW loga 
með gasblöndu
IEC 60332-1-2:2004

EN 50265-2-1:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2007)

CENELEC EN 60332-1-3:2004
Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja 
– Hluti 1-3: Prófun á lóðréttri logaútbreiðslu staks 
einangraðs leiðara eða strengs – Aðferð til þess að ákvarða 
logandi dropa og/eða agnir
IEC 60332-1-3:2004

CENELEC EN 60332-2-1:2004
Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja 
– Hluti 2-1: Prófun á lóðréttri logaútbreiðslu lítils staks 
einangraðs leiðara eða strengs – Prófunarbúnaður
IEC 60332-2-1:2004

EN 50265-1:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2007)

CENELEC EN 60332-2-2:2004
Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja 
– Hluti 2-2: Prófun á lóðréttri logaútbreiðslu lítils staks 
einangraðs leiðara eða strengs – Aðferð varðandi dreifðan 
loga
IEC 60332-2-2:2004

EN 50265-2-2:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2007)

CENELEC EN 60332-3-10:2009 
Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja 
– Hluti 3-10: Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt 
uppfestum víra- eða strengjabúntum – Prófunarbúnaður 
IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008

EN 50266-1:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2012)

CENELEC EN 60332-3-21:2009 
Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja 
– Hluti 3-21: Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt 
uppfestum víra- eða strengjabúntum – Flokkur A F/R 
IEC 60332-3-21:2000 (Breytt)

EN 50266-2:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2012)

CENELEC EN 60332-3-22:2009 
Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja 
– Hluti 3-22: Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt 
uppfestum víra- eða strengjabúntum – Flokkur A 
IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008

EN 50266-2-2:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2012)

CENELEC EN 60332-3-23:2009 
Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja 
– Hluti 3-23: Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt 
uppfestum víra- eða strengjabúntum – Flokkur B 
IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008

EN 50266-2-3:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2012)

CENELEC EN 60332-3-24:2009 
Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja 
– Hluti 3-24: Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt 
uppfestum víra- eða strengjabúntum – Flokkur C 
IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008

EN 50266-2-4:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2012)

CENELEC EN 60332-3-25:2009 
Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja 
– Hluti 3-25: Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt 
uppfestum víra- eða strengjabúntum – Flokkur D 
IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008

EN 50266-2-5:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2012)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60335-1:1994
Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – 1. hluti: 
Almennar kröfur
IEC 60335-1:1991 (Breytt) 

EN 60335-1:1988
+ A2:1988
+ A5:1989
+ A6:1989
+ A51:1991
+ A52:1992
+ A53:1992
+ A54:1992
+ A55:1993
+ A56:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2007)

EN 60335-1:1994/A11:1995 Athugasemd 3 Liðinn 
(1.10.2010)

EN 60335-1:1994/A12:1996 Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.1999)

EN 60335-1:1994/A1:1996
IEC 60335-1:1991/A1:1994 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.1999)

EN 60335-1:1994/A13:1998 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2000)

EN 60335-1:1994/A14:1998 Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2001)

EN 60335-1:1994/A15:2000 Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2001)

EN 60335-1:1994/A2:2000
IEC 60335-1:1991/A2:1999 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2007)

EN 60335-1:1994/A16:2001 Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2007)

EN 60335-1:1994/A2:2000/AC:2004

EN 60335-1:1994/AC:1995

EN 60335-1:1994/AC:2009

EN 60335-1:1994/AC:1994

CENELEC EN 60335-1:2002
Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – 1. hluti: 
Almennar kröfur
IEC 60335-1:2001 (Breytt) 

EN 60335-1:1994
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2007)

EN 60335-1:2002/A11:2004 Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2006)

EN 60335-1:2002/A1:2004
IEC 60335-1:2001/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2007)

EN 60335-1:2002/A12:2006 Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2007)

EN 60335-1:2002/A2:2006
IEC 60335-1:2001/A2:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2009)

EN 60335-1:2002/A13:2008 Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2009)

EN 60335-1:2002/A14:2010 Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

EN 60335-1:2002/A15:2011 Athugasemd 3 2.5.2014 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

EN 60335-1:2002/A12:2006/AC:2007

EN 60335-1:2002/AC:2010

EN 60335-1:2002/A1:2004/AC:2007

EN 60335-1:2002/AC:2009

CENELEC EN 60335-1:2012
Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Öryggi – Hluti 
1: Almennar kröfur 
IEC 60335-1:2010 (Breytt)

EN 60335-1:2002
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

21.11.2014

CENELEC EN 60335-2-2:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-2: 
Sérstakar kröfur vegna ryksuga og vatnssuga
IEC 60335-2-2:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-2:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2006)

EN 60335-2-2:2003/A1:2004
IEC 60335-2-2:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2007)

EN 60335-2-2:2003/A2:2006
IEC 60335-2-2:2002/A2:2006 (Breytt)

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2009)

EN 60335-2-2:2003/A11:2010 Athugasemd 3 Liðinn
(14.4.2013)

EN 60335-2-2:2003/A11:2010/AC:2012

CENELEC EN 60335-2-2:2010 
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-2: 
Sérstakar kröfur vegna ryksuga og vatnssuga 
IEC 60335-2-2:2009

EN 60335-2-2:2003
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

1.2.2015

EN 60335-2-2:2010/A11:2012 Athugasemd 3 1.2.2015

EN 60335-2-2:2010/A1:2013
IEC 60335-2-2:2009/A1:2012

Athugasemd 3 20.12.2015

CENELEC EN 60335-2-3:2002
Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-3: Sérstakar 
kröfur vegna straujárna
IEC 60335-2-3:2002

EN 60335-2-3:1995
+ A1:1999
+ A2:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2005)

EN 60335-2-3:2002/A1:2005
IEC 60335-2-3:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2008)

EN 60335-2-3:2002/A2:2008
IEC 60335-2-3:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

EN 60335-2-3:2002/A11:2010 Athugasemd 3 Liðinn
(14.4.2013)

EN 60335-2-3:2002/A11:2010/AC:2012

CENELEC EN 60335-2-4:2002
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – 2. hluti: 
Sérstakar kröfur vegna þeytivinda
IEC 60335-2-4:2002

EN 60335-2-4:1995
+ A1:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2007)

EN 60335-2-4:2002/A1:2004
IEC 60335-2-4:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2007)

EN 60335-2-4:2002/A2:2006
IEC 60335-2-4:2002/A2:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2009)

EN 60335-2-4:2002/AC:2006
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60335-2-4:2010 
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2. hluti: 
Sérstakar kröfur vegna þeytivinda 
IEC 60335-2-4:2008 (Breytt)

EN 60335-2-4:2002
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

1.11.2014

CENELEC EN 60335-2-5:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-5: 
Sérstakar kröfur vegna uppþvottavéla
IEC 60335-2-5:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-5:1995
+ A1:1999
+ A2:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2006)

EN 60335-2-5:2003/A1:2005
IEC 60335-2-5:2002/A1:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2008)

EN 60335-2-5:2003/A2:2008
IEC 60335-2-5:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2013)

EN 60335-2-5:2003/A11:2009 Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2011)

EN 60335-2-5:2003/A12:2012 Athugasemd 3 9.7.2015

CENELEC EN 60335-2-6:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – 2. hluti: 
Sérstakar kröfur vegna eldavéla, eldunarhellna, ofna og 
ámóta tækja
IEC 60335-2-6:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-6:1999
+ A1:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2006)

EN 60335-2-6:2003/A1:2005
IEC 60335-2-6:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2007)

EN 60335-2-6:2003/A2:2008
IEC 60335-2-6:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

EN 60335-2-6:2003/A11:2010 Athugasemd 3 Liðinn
(14.4.2013)

EN 60335-2-6:2003/A12:2013 Athugasemd 3 6.6.2014

EN 60335-2-6:2003/A13:2013 Athugasemd 3 20.11.2013

EN 60335-2-6:2003/AC:2007

EN 60335-2-6:2003/A11:2010/AC:2012

CENELEC EN 60335-2-7:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-7: 
Sérstakar kröfur vegna þvottavéla
IEC 60335-2-7:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-7:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2007)

EN 60335-2-7:2003/A1:2004
IEC 60335-2-7:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2007)

EN 60335-2-7:2003/A2:2006
IEC 60335-2-7:2002/A2:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2009)

EN 60335-2-7:2003/A11:2010 Athugasemd 3 Liðinn
(14.4.2013)

EN 60335-2-7:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-7:2003/AC:2003

CENELEC EN 60335-2-7:2010 
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2: 
Sérstakar kröfur vegna þvottavéla 
IEC 60335-2-7:2008 (Breytt)

EN 60335-2-7:2003
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

1.11.2014

EN 60335-2-7:2010/A1:2013
IEC 60335-2-7:2008/A1:2011 (Breytt)

Athugasemd 3 20.11.2015
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60335-2-8:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – 2. hluti: 
Sérstakar kröfur vegna rakvéla, hárklippa og ámóta tækja
IEC 60335-2-8:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-8:1995
+ A1:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2006)

EN 60335-2-8:2003/A1:2005
IEC 60335-2-8:2002/A1:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2008)

EN 60335-2-8:2003/A2:2008
IEC 60335-2-8:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2013)

CENELEC EN 60335-2-9:2003
Heimilistæki og ámóta raftækja – Öryggi – Hluti 2-9: 
Sérstakar kröfur vegna grilla, brauðrista og ámóta 
eldunartækja
IEC 60335-2-9:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-9:1995
+ A1:1998
+ A2:2000
+ A11:2000
+ A12:2002
+ A13:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2006)

EN 60335-2-9:2003/A1:2004
IEC 60335-2-9:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2007)

EN 60335-2-9:2003/A2:2006
IEC 60335-2-9:2002/A2:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2009)

EN 60335-2-9:2003/A12:2007 Athugasemd 3 Liðinn 
(1.10.2010)

EN 60335-2-9:2003/A13:2010 Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2013 )

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012

EN 60335-2-9:2003 tekur því aðeins til öryggismarkmiða í tilskipun 2006/95/EB að samhliða sé tekið tillit til álits 
2000/C 104/07 frá framkvæmdastjórninni.

CENELEC EN 60335-2-10:2003
Heimilistæki og ámóta raftækja – Öryggi – Hluti 2-10: 
Sérstakar kröfur vegna gólfmeðferðarvéla og skúringavéla
IEC 60335-2-10:2002

EN 60335-2-10:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2006)

EN 60335-2-10:2003/A1:2008
IEC 60335-2-10:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

CENELEC EN 60335-2-11:2003
Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Hluti 2-11: 
Sérstakar kröfur vegna þurrkara
IEC 60335-2-11:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-11:2001
+ A1:2001
+ A11:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2007)

EN 60335-2-11:2003/A1:2004
IEC 60335-2-11:2002/A1:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2007)

EN 60335-2-11:2003/A2:2006
IEC 60335-2-11:2002/A2:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2009)

EN 60335-2-11:2003/A11:2008 Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2011)

EN 60335-2-11:2003/AC:2003

CENELEC EN 60335-2-11:2010 
Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Hluti 2-11: 
Sérstakar kröfur vegna þurrkara 
IEC 60335-2-11:2008 (Breytt)

EN 60335-2-11:2003
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

1.4.2015

EN 60335-2-11:2010/A11:2012 Athugasemd 3 9.7.2015



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 62/72 7.11.2013

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60335-2-12:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-12: 
Sérstakar kröfur vegna hitunarplanta og ámóta tækja
IEC 60335-2-12:2002

EN 60335-2-12:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-12:2003/A1:2008
IEC 60335-2-12:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

CENELEC EN 60335-2-13:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-13: 
Sérstakar kröfur vegna djúpsteikingarpotta, steikarpanna 
og ámóta tækja
IEC 60335-2-13:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-13:1995
+ A2:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2006)

EN 60335-2-13:2003/A1:2004
IEC 60335-2-13:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2007)

EN 60335-2-13:2003/A2:2008
IEC 60335-2-13:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn 
(1.3.2011)

CENELEC EN 60335-2-13:2010 
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-13: 
Sérstakar kröfur vegna djúpsteikingarpotta, steikarpanna 
og ámóta tækja 
IEC 60335-2-13:2009

EN 60335-2-13:2003
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

1.4.2015

EN 60335-2-13:2010/A11:2012 Athugasemd 3 9.7.2015

CENELEC EN 60335-2-14:2006
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-14: 
Sérstök ákvæði um rafknúin eldhústæki
IEC 60335-2-14:2006 (Breytt) 

EN 60335-2-14:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2009)

EN 60335-2-14:2006/A1:2008
IEC 60335-2-14:2006/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2013)

EN 60335-2-14:2006/A11:2012 Athugasemd 3 23.1.2015

EN 60335-2-14:2006/AC:2007

CENELEC EN 60335-2-15:2002
Heimilisraftæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-15: 
Sérstakar kröfur vegna tækja til að hita vökva
IEC 60335-2-15:2002

EN 60335-2-15:1996
+ A1:1999
+ A2:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2007)

EN 60335-2-15:2002/A1:2005
IEC 60335-2-15:2002/A1:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2008)

EN 60335-2-15:2002/A2:2008
IEC 60335-2-15:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2013)

EN 60335-2-15:2002/A11:2012 Athugasemd 3 23.1.2015

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

CENELEC EN 60335-2-16:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-16: 
Sérstakar kröfur vegna matarsorpkvarna
IEC 60335-2-16:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-16:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2006)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008
IEC 60335-2-16:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

EN 60335-2-16:2003/A2:2012
IEC 60335-2-16:2002/A2:2011

Athugasemd 3 18.10.2014
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60335-2-17:2002
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-17: 
Sérstakar kröfur vegna hitateppa, -púða, -fatnaðar og 
ámóta sveigjanlegra hitatækja
IEC 60335-2-17:2002

EN 60335-2-17:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.11.2005)

EN 60335-2-17:2002/A1:2006
IEC 60335-2-17:2002/A1:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2009)

EN 60335-2-17:2002/A2:2009
IEC 60335-2-17:2002/A2:2008 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2013)

CENELEC EN 60335-2-17:2013
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-17: 
Sérstakar kröfur vegna hitateppa, hitapúða og ámóta 
sveigjanlegra hitatækja
IEC 60335-2-17:2012

EN 60335-2-17:2002 
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

30.4.2015

CENELEC EN 60335-2-21:2003
Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – 2. hluti: 
Sérstakar kröfur vegna safnhitara
IEC 60335-2-21:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-21:1999
+ A1:2000
+ A11:2002
+ A12:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2006)

EN 60335-2-21:2003/A1:2005
IEC 60335-2-21:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2007)

EN 60335-2-21:2003/A2:2008
IEC 60335-2-21:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2013)

EN 60335-2-21:2003/AC:2010

EN 60335-2-21:2003/AC:2007

CENELEC EN 60335-2-23:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-23: 
Sérstakar kröfur vegna tækja til húð- og hárhirðu
IEC 60335-2-23:2003

EN 60335-2-23:1996
+ A1:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-23:2003/A1:2008
IEC 60335-2-23:2003/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

EN 60335-2-23:2003/A11:2010 Athugasemd 3 Liðinn
(14.4.2013)

EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012

CENELEC EN 60335-2-24:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-24: 
Sérstakar kröfur vegna kælitækja og ísgerðarvéla
IEC 60335-2-24:2002

EN 60335-2-24:2000
+ A11:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2007)

EN 60335-2-24:2003/A11:2004 Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2007)

EN 60335-2-24:2003/A1:2005
IEC 60335-2-24:2002/A1:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2008)

EN 60335-2-24:2003/A2:2007
IEC 60335-2-24:2002/A2:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2010)

EN 60335-2-24:2003/A12:2009 Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2012)

EN 60335-2-24:2003/AC:2010
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60335-2-24:2010 
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-24: 
Sérstakar kröfur vegna kælitækja og ísgerðarvéla 
IEC 60335-2-24:2010

EN 60335-2-24:2003
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

1.3.2015

CENELEC EN 60335-2-25:2002
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-25: 
Sérstakar kröfur vegna örbylgjuofna
IEC 60335-2-25:2002

EN 60335-2-25:1996
+ A1:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2005)

EN 60335-2-25:2002/A1:2005
IEC 60335-2-25:2002/A1:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2008)

EN 60335-2-25:2002/A2:2006
IEC 60335-2-25:2002/A2:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2009)

EN 60335-2-25:2002/A11:2010 Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2013)

EN 60335-2-25:2002/A11:2010/AC:2012

CENELEC EN 60335-2-25:2012
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-25: 
Sérstakar kröfur vegna örbylgjuofna
IEC 60335-2-25:2010 (Breytt)

EN 60335-2-25:2002
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

28.11.2014

CENELEC EN 60335-2-26:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-26: Sérstakar 
kröfur vegna klukkna
IEC 60335-2-26:2002

EN 60335-2-26:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-26:2003/A1:2008
IEC 60335-2-26:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

CENELEC EN 60335-2-27:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-27: 
Sérstakar kröfur vegna tækja til að meðhöndla húð með 
útfjólubláum eða innrauðum geislum
IEC 60335-2-27:2002

EN 60335-2-27:1997
+ A1:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-27:2003/A1:2008
IEC 60335-2-27:2002/A1:2004 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2009)

EN 60335-2-27:2003/A2:2008
IEC 60335-2-27:2002/A2:2007 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2011)

EN 60335-2-27:1997 og EN 60335-2-27:2003 ná því aðeins yfir öryggismarkmið Evróputilskipunar 2006/95/EB að 
jafnframt sé tekið mið af áliti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 2004/C 275/3.

CENELEC EN 60335-2-27:2010 
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – 2. hluti: 
Sérstakar kröfur vegna tækja til að meðhöndla húð með 
útfjólubláum eða innrauðum geislum 
IEC 60335-2-27:2002 (Breytt) + A1:2004 (Breytt) + 
A2:2007 (Breytt)

EN 60335-2-27:2003
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2011)

EN 60335-2-27:2010/AC:2010

CENELEC EN 60335-2-28:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-28: 
Sérstakar kröfur vegna saumavéla
IEC 60335-2-28:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-28:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2006)

EN 60335-2-28:2003/A1:2008
IEC 60335-2-28:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60335-2-29:2004
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-29: 
Sérstakar kröfur vegna hleðslutækja fyrir rafhlöður
IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

EN 60335-2-29:1996
+ A11:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.6.2007)

EN 60335-2-29:2004/A2:2010
IEC 60335-2-29:2002/A2:2009

Athugasemd 3 1.2.2015

CENELEC EN 60335-2-30:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-30: Sérstakar 
kröfur vegna hitatækja til húshitunar
IEC 60335-2-30:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-30:1997
+ A1:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2006)

EN 60335-2-30:2003/A1:2004
IEC 60335-2-30:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2007)

EN 60335-2-30:2003/A2:2007
IEC 60335-2-30:2002/A2:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2010)

CENELEC EN 60335-2-30:2009 
Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-30: Sérstakar 
kröfur vegna hitatækja til húshitunar 
IEC 60335-2-30:2009

EN 60335-2-30:2003
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

1.12.2014

EN 60335-2-30:2009/A11:2012 Athugasemd 3 20.2.2015

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

CENELEC EN 60335-2-31:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2: 
Sérstakar kröfur vegna gufugleypa
IEC 60335-2-31:2002

EN 60335-2-31:1997
+ A1:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-31:2003/A1:2006
IEC 60335-2-31:2002/A1:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2009)

EN 60335-2-31:2003/A2:2009
IEC 60335-2-31:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 1.3.2014

EN 60335-2-31:2003/AC:2005

CENELEC EN 60335-2-32:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-32: 
Sérstakar kröfur vegna nuddtækja
IEC 60335-2-32:2002

EN 60335-2-32:1995
+ A1:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2006)

EN 60335-2-32:2003/A1:2008
IEC 60335-2-32:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2013)

CENELEC EN 60335-2-34:2002
Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-34: Sérstakar 
kröfur vegna loftpressa
IEC 60335-2-34:2002

EN 60335-2-34:2000
+ A11:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2005)

EN 60335-2-34:2002/A11:2004 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2006)

EN 60335-2-34:2002/A1:2005
IEC 60335-2-34:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2008)

EN 60335-2-34:2002/A2:2009
IEC 60335-2-34:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2011)

CENELEC EN 60335-2-34:2013
Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-
34: Sérstakar kröfur vegna loftpressa
IEC 60335-2-34:2012

EN 60335-2-34:2002
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1 

27.6.2015
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60335-2-35:2002
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-35: 
Sérstakar kröfur vegna gegnumstreymisvatnshitara
IEC 60335-2-35:2002

EN 60335-2-35:1998
+ A1:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.11.2005)

EN 60335-2-35:2002/A1:2007
IEC 60335-2-35:2002/A1:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2009)

EN 60335-2-35:2002/A2:2011
IEC 60335-2-35:2002/A2:2009 (Breytt)

Athugasemd 3 24.1.2014 

EN 600335-2-35:2002/AC:2005

CENELEC EN 60335-2-36:2002
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-36: 
Sérstakar kröfur vegna eldavéla, ofna og eldunarhellna til 
nota í atvinnuskyni
IEC 60335-2-36:2002

EN 60335-2-36:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2005)

EN 60335-2-36:2002/A1:2004
IEC 60335-2-36:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2007)

EN 60335-2-36:2002/A2:2008
IEC 60335-2-36:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn 
(1.3.2011)

EN 60335-2-36:2002/A11:2012 Athugasemd 3 21.12.2014

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

CENELEC EN 60335-2-37:2002
Heimilistæi og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-37: 
Sérstakar kröfur vegna rafmagnsdjúpsteikningarpotta til 
annarra nota en heimilisnota
IEC 60335-2-37:2002

EN 60335-2-37:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2005)

EN 60335-2-37:2002/A1:2008
IEC 60335-2-37:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn 
(1.3.2011)

EN 60335-2-37:2002/A11:2012 Athugasemd 3 21.12.2014

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

CENELEC EN 60335-2-38:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-38: 
Sérstakar kröfur vegna rafmagnssteikingarhellna til annarra 
nota en heimilisnota
IEC 60335-2-38:2002

EN 60335-2-38:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2006)

EN 60335-2-38:2003/A1:2008
IEC 60335-2-38:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn 
(1.3.2011)

EN 60335-2-38:2003/AC:2007

CENELEC EN 60335-2-39:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-39: 
Sérstakar kröfur vegna fjölnota rafmagnspanna til nota í 
atvinnuskyni
IEC 60335-2-39:2002

EN 60335-2-39:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2006)

EN 60335-2-39:2003/A1:2004
IEC 60335-2-39:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2007)

EN 60335-2-39:2003/A2:2008
IEC 60335-2-39:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 (1.7.2011)

EN 60335-2-39:2003/AC:2007
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60335-2-40:2003
Heimilistækja og ámóta raftæki – Öryggi – 2. hluti: 
Sérstakar kröfur vegna rafknúinna hitadælna, loftkælingar- 
og rakaeyðingartækja
IEC 60335-2-40:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-40:1997
+ A1:2000
+ A11:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2007)

EN 60335-2-40:2003/A11:2004 Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2007)

EN 60335-2-40:2003/A12:2005 Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2007)

EN 60335-2-40:2003/A1:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2008)

EN 60335-2-40:2003/A13:2012 Athugasemd 3 11.7.2014

EN 60335-2-40:2003/A2:2009
IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2012)

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

CENELEC EN 60335-2-41:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-41: Sérstakar 
kröfur vegna dælna
IEC 60335-2-41:2002

EN 60335-2-41:1996
+ A1:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-41:2003/A1:2004
IEC 60335-2-41:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2007)

EN 60335-2-41:2003/A2:2010
IEC 60335-2-41:2002/A2:2009

Athugasemd 3 1.2.2015

CENELEC EN 60335-2-42:2003
Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Hluti 2-42: 
Sérstakar kröfur vegna rafknúinna blástursofna, 
gufueldavéla og gufublástursofna til annarra nota en 
heimilisnota
IEC 60335-2-42:2002

EN 60335-2-42:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2006)

EN 60335-2-42:2003/A1:2008
IEC 60335-2-42:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2011)

EN 60335-2-42:2003/A11:2012 Athugasemd 3 21.12.2014

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

CENELEC EN 60335-2-43:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-43: 
Sérstakar kröfur vegna fataþurrkara og handklæðasláa
IEC 60335-2-43:2002

EN 60335-2-43:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-43:2003/A1:2006
IEC 60335-2-43:2002/A1:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2008)

EN 60335-2-43:2003/A2:2008
IEC 60335-2-43:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2013)

CENELEC EN 60335-2-44:2002
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-44: 
Sérstakar kröfur vegna strauvéla
IEC 60335-2-44:2002

EN 60335-2-44:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.11.2005)

EN 60335-2-44:2002/A1:2008
IEC 60335-2-44:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

EN 60335-2-44:2002/A2:2012
IEC 60335-2-44:2002/A2:2011

Athugasemd 3 4.10.2014
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60335-2-45:2002
Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – 2-45 hluti: 
Sérstakar kröfur vegna færanlegra rafhitunartækja og 
ámóta tækja
IEC 60335-2-45:2002

EN 60335-2-45:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2005)

EN 60335-2-45:2002/A1:2008
IEC 60335-2-45:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

EN 60335-2-45:2002/A2:2012
IEC 60335-2-45:2002/A2:2011

Athugasemd 3 4.10.2014

CENELEC EN 60335-2-47:2003
Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Hluti 2-47: 
Sérstakar kröfur vegna rafmagnssuðupotta til nota í 
atvinnuskyni
IEC 60335-2-47:2002

EN 60335-2-47:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2006)

EN 60335-2-47:2003/A1:2008
IEC 60335-2-47:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2011)

EN 60335-2-47:2003/A11:2012 Athugasemd 3 21.12.2014

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

CENELEC EN 60335-2-48:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-48: 
Sérstakar kröfur vegna rafmagnsgrilla og -rista til nota í 
atvinnuskyni
IEC 60335-2-48:2002

EN 60335-2-48:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2006)

EN 60335-2-48:2003/A1:2008
IEC 60335-2-48:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn 
(1.3.2011)

EN 60335-2-48:2003/A11:2012 Athugasemd 3 21.12.2014

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

CENELEC EN 60335-2-49:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-49: 
Sérstakar kröfur vegna rafmagnshitaskápa til nota í 
atvinnuskyni í mötuneytum
IEC 60335-2-49:2002

EN 60335-2-49:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2006)

EN 60335-2-49:2003/A1:2008
IEC 60335-2-49:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2011)

EN 60335-2-48:2003/A11:2012 Athugasemd 3 21.12.2014

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

CENELEC EN 60335-2-50:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-50: Sérstakar 
kröfur vegna tvöfaldra rafmagnspotta til nota í 
atvinnuskyni
IEC 60335-2-50:2002

EN 60335-2-50:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2006)

EN 60335-2-50:2003/A1:2008
IEC 60335-2-50:2002/A1:2007 

Athugasemd 3 Liðinn 
(1.2.2011)

EN 60335-2-50:2003/AC:2007

CENELEC EN 60335-2-51:2003
Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Hluti 2-51: 
Sérstakar kröfur vegna kyrrstæðra hringrásardælna fyrir 
hitaveitu- og vatnsveitustöðvar
IEC 60335-2-51:2002

EN 60335-2-51:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

EN 60335-2-51:2003/A1:2008
IEC 60335-2-51:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

EN 60335-2-51:2003/A2:2012
IEC 60335-2-51:2002/A2:2011

Athugasemd 3 18.10.2014

CENELEC EN 60335-2-52:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-52: Sérstakar 
kröfur vegna tækja til munnhirðu
IEC 60335-2-52:2002

EN 60335-2-52:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-52:2003/A1:2008
IEC 60335-2-52:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

EN 60335-2-52:2003/A11:2010 Athugasemd 3 Liðinn
(14.4.2013)

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

CENELEC EN 60335-2-53:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-53: 
Sérstakar kröfur vegna rafhitatækja fyrir sánaböð
IEC 60335-2-53:2002

EN 60335-2-53:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-53:2003/A1:2007
IEC 60335-2-53:2002/A1:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2010)

CENELEC EN 60335-2-53:2011
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-53: 
Sérstakar kröfur vegna rafhitatækja fyrir sánaböð 
IEC 60335-2-53:2011

EN 60335-2-53:2003
ásamt breytingu 

Athugasemd 2.1

25.5.2014

CENELEC EN 60335-2-54:2003
Heimilistæki og ámóta raftækja – Öryggi – Hluti 2-54: 
Sérstakar kröfur vegna tækja sem hreinsa yfirborð með 
hjálp vökva
IEC 60335-2-54:2002

EN 60335-2-54:1997
+ A1:1999
+ A11:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-54:2003/A1:2004
IEC 60335-2-54:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2007)

EN 60335-2-54:2003/A11:2006 Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2008)

EN 60335-2-54:2003/A2:2007
IEC 60335-2-54:2002/A2:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2010)

CENELEC EN 60335-2-54:2008
Heimilistæki og ámóta raftækja – Öryggi – Hluti 2-54: 
Sérstakar kröfur vegna tækja sem hreinsa yfirborð með 
hjálp vökva eða gufu
IEC 60335-2-54:2008

EN 60335-2-54:2003
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2013)

EN 60335-2-54:2008/A11:2012 Athugasemd 3 20.2.2015

CENELEC EN 60335-2-55:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-55: 
Sérstakar kröfur vegna raftækja til nota með fiskabúrum og 
garðtjörnum
IEC 60335-2-55:2002

EN 60335-2-55:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-55:2003/A1:2008
IEC 60335-2-55:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

CENELEC EN 60335-2-56:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-56: Sérstakar 
kröfur vegna myndasýningartækja og ámóta tækja
IEC 60335-2-56:2002

EN 60335-2-56:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2006)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

EN 60335-2-56:2003/A1:2008
IEC 60335-2-56:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

CENELEC EN 60335-2-59:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-59: 
Sérstakar kröfur vegna skordýraeyða
IEC 60335-2-59:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-59:1997
+ A1:2001
+ A11:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006
IEC 60335-2-59:2002/A1:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2009)

EN 60335-2-59:2003/A2:2009
IEC 60335-2-59:2002/A2:2009

Athugasemd 3 1.10.2014

CENELEC EN 60335-2-60:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-60: 
Sérstakar kröfur vegna nuddbaðkara og nuddpotta
IEC 60335-2-60:2002

EN 60335-2-60:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-60:2003/A1:2005
IEC 60335-2-60:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2008)

EN 60335-2-60:2003/A2:2008
IEC 60335-2-60:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2013)

EN 60335-2-60:2003/A11:2010 Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2012)

EN 60335-2-60:2003/A12:2010 Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2010)

CENELEC EN 60335-2-61:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-61: 
Sérstakar kröfur vegna hitunartækja fyrir hitageymslur
IEC 60335-2-61:2002

EN 60335-2-61:1996
+ A1:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-61:2003/A1:2005
IEC 60335-2-61:2002/A1:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2008)

EN 60335-2-61:2003/A2:2008
IEC 60335-2-61:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2013)

CENELEC EN 60335-2-62:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-62: Sérstakar 
kröfur vegna rafknúinna afskolunarvaska til nota í 
atvinnuskyni
IEC 60335-2-62:2002

EN 60335-2-62:1997
+ A1:1999
+ A2:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2006)

EN 60335-2-62:2003/A1:2008
IEC 60335-2-62:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn 
(1.3.2011)

EN 60335-2-62:2003/AC:2007

CENELEC EN 60335-2-65:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-65: 
Sérstakar kröfur vegna lofthreinsibúnaðar
IEC 60335-2-65:2002

EN 60335-2-65:1995
+ A1:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-65:2003/A1:2008
IEC 60335-2-65:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

EN 60335-2-65:2003/A1:2012 Athugasemd 3 21.12.2014

CENELEC EN 60335-2-66:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-66: 
Sérstakar kröfur vegna hitunartækja fyrir vatnsrúm
IEC 60335-2-66:2002

EN 60335-2-66:1995
+ A1:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2006)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

EN 60335-2-66:2003/A1:2008
IEC 60335-2-66:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

EN 60335-2-66:2003/A2:2012
IEC 60335-2-66:2002/A2:2011

Athugasemd 3 4.10.2014

CENELEC EN 60335-2-71:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-71: 
Sérstakar kröfur vegna rafmagnshitunartækja sem eru 
notuð til eldis og undaneldis dýra
IEC 60335-2-71:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-71:1995
+ A1:1998
+ A2:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.6.2006)

EN 60335-2-71:2003/A1:2007
IEC 60335-2-71:2002/A1:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2010)

CENELEC EN 60335-2-73:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-73: 
Sérstakar kröfur vegna fasttengdra ídýfingarhitara
IEC 60335-2-73:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-73:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-73:2003/A1:2006
IEC 60335-2-73:2002/A1:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2009)

EN 60335-2-73:2003/A1:2009
IEC 60335-2-73:2002/A2:2009

Athugasemd 3 1.10.2014

CENELEC EN 60335-2-74:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-74: 
Sérstakar kröfur vegna færanlegra ídýfingarhitara
IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2006)

EN 60335-2-74:2003/A1:2006
IEC 60335-2-74:2002/A1:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2009)

EN 60335-2-74:2003/A2:2009
IEC 60335-2-74:2002/A2:2009

Athugasemd 3 1.10.2014

CENELEC EN 60335-2-75:2004
Heimilistæki og ámóta raftækja – Öryggi – Hluti 2-75: 
Sérstakar kröfur vegna skömmtunarvéla og sjálfsala sem 
notuð eru til viðskipta
IEC 60335-2-75:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-63:1993
+ EN 60335-2-75:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2007)

EN 60335-2-75:2004/A1:2005
IEC 60335-2-75:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2007)

EN 60335-2-75:2004/A11:2006 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2006)

EN 60335-2-75:2004/A2:2008
IEC 60335-2-75:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2011)

EN 60335-2-75:2004/A12:2010 Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2010)

CENELEC EN 60335-2-78:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi Hluti 2-78: 
Sérstakar kröfur vegna útigrilla
IEC 60335-2-78:2002

EN 60335-2-78:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-78:2003/A1:2008
IEC 60335-2-78:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60335-2-80:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-80: 
Sérstakar kröfur vegna vifta
IEC 60335-2-80:2002

EN 60335-2-80:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2006)

EN 60335-2-80:2003/A1:2004
IEC 60335-2-80:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2007)

EN 60335-2-80:2003/A2:2009
IEC 60335-2-80:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 1.3.2014

CENELEC EN 60335-2-81:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-81: 
Sérstakar kröfur vegna fótahitara og hitunarmotta
IEC 60335-2-81:2002

EN 60335-2-81:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2006)

EN 60335-2-81:2003/A1:2007
IEC 60335-2-81:2002/A1:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2010)

EN 60335-2-81:2003/A2:2012
IEC 60335-2-81:2002/A2:2011

Athugasemd 3 18.10.2014

CENELEC EN 60335-2-82:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 
2-82: Sértækar kröfur fyrir þjónustuvélbúnað og 
afþreyingarvélbúnað
IEC 60335-2-82:2002

EN 60335-2-82:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-82:2003/A1:2008
IEC 60335-2-82:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

CENELEC EN 60335-2-83:2002
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-83: 
Sérstakar kröfur varðandi upphitaðar þakrennur
IEC 60335-2-83:2001

EN 60335-2-83:2002/A1:2008
IEC 60335-2-83:2001/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

CENELEC EN 60335-2-84:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-84: 
Sérstakar kröfur vegna salerna
IEC 60335-2-84:2002

EN 60335-2-84:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-84:2003/A1:2008
IEC 60335-2-84:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

CENELEC EN 60335-2-85:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-85: 
Sérstakar kröfur vegna gufutækja fyrir fataefni
IEC 60335-2-85:2002

EN 60335-2-85:1998
+ A1:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-85:2003/A1:2008
IEC 60335-2-85:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

CENELEC EN 60335-2-86:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-86: 
Sérstakar kröfur vegna rafknúinna fiskveiðivéla
IEC 60335-2-86:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-86:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2007)

EN 60335-2-86:2003/A1:2005
IEC 60335-2-86:2002/A1:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2008)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60335-2-87:2002
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-70: 
Sérstakar kröfur vegna mjaltavéla
IEC 60335-2-87:2002

EN 60335-2-87:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2005)

EN 60335-2-87:2002/A1:2007
IEC 60335-2-87:2002/A1:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2010)

CENELEC EN 60335-2-88:2002
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-88: 
Sérstakar kröfur vegna rakatækja sem ætluð eru til nota 
með kyndi-, loftræstingar- eða loftkælingarkerfum
IEC 60335-2-88:2002

EN 60335-2-88:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2005)

CENELEC EN 60335-2-90:2006
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-90: 
Sérstakar kröfur vegna örbylgjuofna til nota í atvinnuskyni
IEC 60335-2-90:2006

EN 60335-2-90:2002
+ A1:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2009)

EN 60335-2-90:2006/A1:2010
IEC 60335-2-90:2006/A1:2010

Athugasemd 3 (1.9.2013)

CENELEC EN 60335-2-96:2002
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-96: 
Sérstakar kröfur varðandi sveigjanlegar rafmagnshitaplötur 
til húshitunar
IEC 60335-2-96:2002

EN 60335-2-96:2002/A1:2004
IEC 60335-2-96:2002/A1:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2006)

EN 60335-2-96:2002/A2:2009
IEC 60335-2-96:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 1.12.2013

CENELEC EN 60335-2-97:2006
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-97. 
Sérstakar kröfur varðandi rafdrif fyrir rimlatjöld, sóltjöld, 
rúllutjöld og ámóta búnað
IEC 60335-2-97:2002 (Breytt) + A1:2004 (Breytt) 

EN 60335-2-97:2000
+ A11:2006

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2009)

EN 60335-2-97:2006/A11:2008 Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2011)

EN 60335-2-97:2006/A2:2010
IEC 60335-2-97:2002/A2:2008 (Breytt)

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2012)

CENELEC EN 60335-2-98:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-98: 
Sérstakar kröfur vegna rakatækja
IEC 60335-2-98:2002

EN 60335-2-98:1997
+ A1:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2006)

EN 60335-2-98:2003/A1:2005
IEC 60335-2-98:2002/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2007)

EN 60335-2-98:2003/A2:2008
IEC 60335-2-98:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2013)

CENELEC EN 60335-2-101:2002
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-101: 
Sérstakar kröfur til úðara
IEC 60335-2-101:2002

EN 60335-2-101:2002/A1:2008
IEC 60335-2-101:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60335-2-102:2006
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-102: 
Sérstakar kröfur varðandi tæki sem eru tengd við rafmagn 
og brenna gasi, olíu og föstu eldsneyti
IEC 60335-2-102:2004 (Breytt) 

EN 50165:1997
+ A1:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2009)

EN 60335-2-102:2006/A1:2010
IEC 60335-2-102:2006/A1:2008 (Breytt) 

Athugasemd 3 1.11.2014

CENELEC EN 60335-2-105:2005
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-105: 
Sérstakar kröfur fyrir fjölnota sturtuklefa
IEC 60335-2-105:2004

EN 60335-2-105:2005/A1:2008
IEC 60335-2-105:2004/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

EN 60335-2-105:2005/A11:2010 Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2010)

CENELEC EN 60335-2-106:2007
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi: Hluti 
2-106: Sérstakar kröfur varðandi upphituð teppi og 
húshitunarlagnir sem komið er fyrir undir lausum 
gólfefnum
IEC 60335-2-106:2007

CENELEC EN 60335-2-108:2008
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-108: 
Sérstakar kröfur vegna rafgreiningartækja
IEC 60335-2-108:2008 (Breytt) 

CENELEC EN 60335-2-109:2010 
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-109: 
Sérstakar kröfur varðandi tæki til vatnshreinsunar með 
útfjólubláum geislum
IEC 60335-2-109:2010

CENELEC EN 60358-1:2012
Tengslaþéttar og rýmdardeilar – Hluti 1: Almennar reglur 
IEC 60358-1:2012

HD 597 S1:1992

Athugasemd 2.1 

17.7.2015

CENELEC EN 60360:1998
Stöðluð mæliaðferð fyrir hitastigshækkun í lampasökklum
IEC 60360:1998

EN 60360:1989
+ A1:1994
+ A2:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2001)

CENELEC EN 60399:2004
Sívalur skrúfgangur fyrir lampahaldara með hringi til að 
halda skermi
IEC 60399:2004

EN 60399:1993
+ A1:1997
+ A2:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2007)

EN 60399:2004/A1:2008
IEC 60399:2004/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2011)

CENELEC EN 60400:2008
Höldur fyrir flúrpípur og ræsa
IEC 60400:2008

EN 60400:2000
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2011)

EN 60400:2008/A1:2011
IEC 60400:2008/A1:2011

Athugasemd 3 25.5.2014 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60423:2007
Pípukerfi fyrir kapallagnir – Ytri þvermál pípna fyrir 
raflagnir og skrúfgangar fyrir pípuhólka
IEC 60423:2007

CENELEC EN 60432-1:2000
Ljósaperur – Öryggisforskriftir – 1. hluti: Wolfram 
glóþráðarperur til heimilisnota og áþekkrar almennrar 
lýsingar
IEC 60432-1:1999 (Breytt) 

EN 60432-1:1994
+ A1:1997
+ A2:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.1.2003)

EN 60432-1:2000/A1:2005
IEC 60432-1:1999/A1:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2008)

CENELEC EN 60432-2:2000
Öryggisforskriftir vegna glóðarþráðarlampa – 2. hluti: 
Wolframhalógenlampar til heimilislýsingar og ámóta 
lýsingar
IEC 60432-2:1999 (Breytt) 

EN 60432-2:1994
+ A1:1996
+ A2:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.1.2003)

EN 60432-2:2000/A1:2005
IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2008)

EN 60432-2:2000/A2:2012
IEC 60432-2:1999/A2:2012

Athugasemd 3 26.4.2015

CENELEC EN 60432-3:2003
Ljósaperur – Öryggisforskrift – 3. hluti: 
Wolframhalógenlampar (ekki fyrir farartæki)
IEC 60432-3:2002

EN 60432-3:2003/A1:2005
IEC 60432-3:2002/A1:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2008)

EN 60432-3:2003/A2:2008
IEC 60432-3:2002/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2011)

CENELEC EN 60432-3:2013
Ljósaperur – Öryggisforskrift – Hluti 3: Wolfram-halógen 
lampar (ekki fyrir farartæki) 
IEC 60432-3:2012

EN 60432-3:2003
ásamt breytingum 

Athugasemd 2.1

8.8.2015

CENELEC EN 60439-1:1999
Lágspennu rofbúnaður og stýribúnaður – 1. hluti: Búnaður 
sem hefur verið gerðarprófaður og gerðarprófaður að hluta
IEC 60439-1:1999

EN 60439-1:1994
+ A1:1995
+ A2:1997
+ A11:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2002)

EN 60439-1:1999/A1:2004
IEC 60439-1:1999/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2007)

CENELEC EN 60439-2:2000
Öryggisforskriftir vegna glóðarþráðarlampa – 2. hluti: 
Wolframhalógenlampar til heimilislýsingar og ámóta 
lýsingar
IEC 60439-2:2000

EN 60439-2:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2003)

EN 60439-2:2000/A1:2005
IEC 60439-2:2000/A1:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2008)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60439-3:1991
Lágspennu rofbúnaður og stýribúnaður – 3. hluti: Sérstök 
ákvæði um lágspennu rofbúnað og stýribúnað sem gera má 
ráð fyrir að verði komið fyrir á stöðum þar sem leikmenn 
hafa aðgang að þeim – Dreifitöflur
IEC 60439-3:1990 (Breytt) 

EN 60439-3:1991/A1:1994
IEC 60439-3:1990/A1:1993 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1994)

EN 60439-3:1991/A2:2001
IEC 60439-3:1990/A2:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2004)

EN 60439-3:1991/AC:2005

EN 60439-3:1991/AC:2009

EN 60439-3:1991/AC:1994

CENELEC EN 60439-4:2004
Lágspennu rofbúnaður og stýribúnaður – 4. hluti: Sérstakar 
kröfur vegna samstæða fyrir byggingarsvæði
IEC 60439-4:2004

EN 60439-4:1991
+ A1:1995
+ A2:1999
+ A11:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2007)

CENELEC EN 60439-5:2006
Lágspennu rofbúnaður og stýribúnaður – 5. hluti: Sérstakar 
kröfur vegna samsettra eininga fyrir orkudreifinet
IEC 60439-5:2006

EN 50300:2004
+ EN 60439-5:1996

+ A1:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2009)

CENELEC EN 60446:2007
Grunnreglur og reglur um öryggi skilflata manna og véla, 
merkingar og auðkenni – Auðkenning leiðara með litum og 
tölustöfum
IEC 60446:2007

EN 60446:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.6.2010)

CENELEC EN 60477:1997
Jafnstraumsviðnám til nota á rannsóknarstofum
IEC 60477:1974

EN 60477:1997/A1:1997
IEC 60477:1974/A1:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1998)

CENELEC EN 60477-2:1997
Viðnám til nota á rannsóknarstofum –- 2. hluti: 
Riðstraumsviðnám til nota á rannsóknarstofum
IEC 60477-2:1979

EN 60477-2:1997/A1:1997
IEC 60477-2:1979/A1:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1998)

CENELEC EN 60519-1:2003
Öryggi rafhitunarbúnaðar – 1. hluti: Almennar kröfur
IEC 60519-1:2003

EN 60519-1:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2006)

CENELEC EN 60519-1:2011
Öryggi rafhitunarbúnaðar – Hluti 1: Almennar kröfur 
IEC 60519-1:2010

EN 60519-1:2003
Athugasemd 2.1

3.1.2014 

CENELEC EN 60519-2:2006
Öryggi rafhitunarkerfa – 2. hluti: Sérstök ákvæði um 
viðnámshitunarbúnað
IEC 60519-2:2006

EN 60519-2:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2009)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60519-3:2005
Öryggi í rafhitalögnum – 3. hluti: Sérstakar kröfur vegna 
span- og leiðnihitunar og leiðnihita- og spanbræðslulagna
IEC 60519-3:2005

EN 60519-3:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2008)

CENELEC EN 60519-4:2006
Öryggi í rafhitalögnum – 4. hluti: Sérstakar kröfur vegna 
lagna í ljósbogaofnum
IEC 60519-4:2006

EN 60519-4:1997
+ A1:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2009)

CENELEC EN 60519-6:2002
Öryggi í rafhitalögnum – 6. hluti: Forskriftir um öryggi 
örbylgjuhitunarbúnaðar í iðnaði
IEC 60519-6:2002

CENELEC EN 60519-6:2011
Öryggi í rafhitalögnum – Hluti 6: Forskriftir um öryggi 
örbylgjuhitunarbúnaðar í iðnaði 
IEC 60519-6:2011

EN 60519-6:2002

Athugasemd 2.1 

3.3.2014 

CENELEC EN 60519-7:2008
Öryggi í rafhitalögnum – Hluti 7: Sérstakar kröfur 
varðandi lagnir með rafeindabyssum
IEC 60519-7:2008

CENELEC EN 60519-8:2005
Öryggi í rafhitalögnum – Hluti 8: Sérstakar kröfur 
varðandi ofna til endurbræðslu á rafgjalli
IEC 60519-8:2005

CENELEC EN 60519-9:2005
Öryggi í rafhitalögnum – 9. hluti: Sérstakar kröfur vegna 
torleiðihitalagna með hátíðni
IEC 60519-9:2005

EN 60519-9:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2008)

CENELEC EN 60519-10:2005
Öryggi í rafhitalögnum – Hluti 10: Sérstakar kröfur 
varðandi rafviðnámshitunarkerfi til nota í iðnaðar- og 
verslunarbúnaði
IEC 60519-10:2005

CENELEC EN 60519-10:2013
Öryggi í rafhitalögnum – Hluti 10: Sérstakar kröfur 
varðandi rafviðnámshitunarkerfi til nota í iðnaðar- og 
verslunarbúnaði
IEC 60519-10:2013

EN 60519-10:2005

Athugasemd 2.1

29.3.2016

CENELEC EN 60519-21:2009
Öryggi í rafhitalögnum – 21. hluti: Sérstakar kröfur vegna 
viðnámshitunarbúnaðar – Búnaður til að hita og bræða gler
IEC 60519-21:2008

EN 60519-21:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2011)

CENELEC EN 60523:1993
Rakstraumsjafnar
IEC 60523:1975 + A1:1979

EN 60523:1993/A2:1997
IEC 60523:1975/A2:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.1998)

CENELEC EN 60524:1993
Rakstraumsspennudeilar
IEC 60524:1975 + A1:1981

EN 60524:1993/A2:1997
IEC 60524:1975/A2:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.1998)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60529:1991
Verndarstig sem umlykjur veita (IP-tákn)
IEC 60529:1989

EN 60529:1991/A1:2000
IEC 60529:1989/A1:1999 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.1.2003)

EN 60529:1991/AC:1993

CENELEC EN 60564:1993
Rakstraumsmælibrýr til að mæla viðnám
IEC 60564:1977 + A1:1981

EN 60564:1993/A2:1997
IEC 60564:1977/A2:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.1998)

CENELEC EN 60570:2003
Rafmagnsbrautakerfi fyrir ljósker
IEC 60570:2003 (Breytt) 

EN 60570:1996
ásamt breytingum

+ EN 60570-2-1:1994
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2010)

CENELEC EN 60598-1:2008
Ljósker – Hluti 1: Almennar kröfur og prófanir
IEC 60598-1:2008 (Breytt) 

EN 60598-1:2004
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1

Liðinn
(12.4.2012)

EN 60598-1:2008/A11:2009 Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2009)

CENELEC EN 60598-2-1:1989
Ljósker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 1. þáttur – Föst 
ljósker til almennra nota
IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987

CENELEC EN 60598-2-2:1996
Lampar – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 2. þáttur: Innfelldir 
lampar
IEC 60598-2-2:1996

EN 60598-2-2:1989
+ A2:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.1997)

EN 60598-2-2:1996/A1:1997
IEC 60598-2-2:1996/A1:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1997)

CENELEC EN 60598-2-2:2012
Ljósker – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur – Innfelld ljósker 
IEC 60598-2-2:2011

EN 60598-2-2:1996
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1

13.12.2014

CENELEC EN 60598-2-3:2003
Ljósker – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur – Ljósker til 
götulýsingar
IEC 60598-2-3:2002

EN 60598-2-3:1994
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2010)

EN 60598-2-3:2003/A1:2011
IEC 60598-2-3:2002/A1:2011

Athugasemd 3 19.5.2014 

EN 60598-2-3:2003/AC:2005

CENELEC EN 60598-2-4:1997
Lampar – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 4. þáttur: Færanlegir 
lampar til almennra nota
IEC 60598-2-4:1997

EN 60598-2-4:1989
+ A3:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.1998)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60598-2-5:1998
Lampar – Hluti 2-5: Sérstakar kröfur – Flóðljós
IEC 60598-2-5:1998

EN 60598-2-5:1989
+ A2:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2005)

EN 60598-2-5:1998/AC:1998

CENELEC EN 60598-2-6:1994
Ljósker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 6. þáttur – Ljósker 
með innbyggðum straumbreytum fyrir glóðarþráðarlampa
IEC 60598-2-6:1994

EN 60598-2-6:1989
+ A2:1991

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.1995)

EN 60598-2-6:1994/A1:1997
IEC 60598-2-6:1994/A1:1996 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1997)

CENELEC EN 60598-2-7:1989
Ljósker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 7. þáttur – Færanleg 
ljósker til nota í görðum
IEC 60598-2-7:1982 (Breytt) + A1:1987 (Breytt) 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996
IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.1997)

EN 60598-2-7:1989/A13:1997 Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.1997)

EN 60598-2-7:1989/A2:1996/AC:1999

CENELEC EN 60598-2-8:1997
Lampar – 2-8 hluti: Sérstakar kröfur – Handlampar
IEC 60598-2-8:1996 (Breytt) 

EN 60598-2-8:1989
+ A2:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.1998)

EN 60598-2-8:1997/A1:2000
IEC 60598-2-8:1996/A1:2000 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2003)

EN 60598-2-8:1997/A2:2008
IEC 60598-2-8:1996/A2:2007 

Athugasemd 3 Liðinn 
(1.2.2011)

CENELEC EN 60598-2-9:1989
Ljósker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 9. þáttur – Ljós- og 
kvikmyndunarljósker (ekki til atvinnunota)
IEC 60598-2-9:1987

EN 60598-2-9:1989/A1:1994
IEC 60598-2-9:1987/A1:1993 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.1995)

CENELEC EN 60598-2-10:2003
Ljósker – Hluti 2-10: Sérstakar kröfur – Færanleg ljósker 
fyrir börn
IEC 60598-2-10:2003

EN 60598-2-10:2003/AC:2005

CENELEC EN 60598-2-11:2005
Ljósker – Hluti 2-11: Sérstakar kröfur – Ljósker í fiskabúr
IEC 60598-2-11:2005

EN 60598-2-11:2005/AC:2005

CENELEC EN 60598-2-12:2006
Ljósker – Hluti 2-12: Sérstakar kröfur – Næturljós sem fest 
eru við innstungur raflagnar
IEC 60598-2-12:2006

EN 60598-2-12:2006/AC:2006
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60598-2-13:2006
Ljósker – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur – Innfelld ljósker í 
jörð
IEC 60598-2-13:2006

EN 60598-2-13:2006/A1:2012
IEC 60598-2-13:2006/A1:2011

Athugasemd 3 11.1.2015

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

CENELEC EN 60598-2-14:2009
Ljósker – Hluti 2-14: Sérstakar kröfur – Ljósker fyrir 
úrhleðslupípur með kalt bakskaut (neonpípur) og 
sambærilegan búnað
IEC 60598-2-14:2009

CENELEC EN 60598-2-17:1989
Ljósker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 17. þáttur – 
Ljósker til sviðslýsingar og lýsingar í sjónvarps- og 
kvikmyndaupptökuverum og á ljósmyndastofum (utan 
húss og innan)
IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987

EN 60598-2-17:1989/A2:1991
IEC 60598-2-17:1984/A2:1990 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.1992)

CENELEC EN 60598-2-19:1989
Ljósker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 19. þáttur – Ljósker 
með loftstreymi (öryggiskröfur)
IEC 60598-2-19:1981 (Breytt) + A1:1987 (Breytt) 

EN 60598-2-19:1989/A2:1998
IEC 60598-2-19:1981/A2:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.1998)

EN 60598-2-19:1989/AC:2005

CENELEC EN 60598-2-20:2010 
Ljósker – Hluti 2-20: Sérstakar kröfur – Ljósakeðjur 
IEC 60598-2-20:2010 (Breytt)

EN 60598-2-20:1997
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2013)

EN 60598-2-20:2010/AC:2010

CENELEC EN 60598-2-22:1998
Ljósker – Hluti 2-22: Sérstakar kröfur – Ljósker fyrir 
neyðarlýsingu
IEC 60598-2-22:1997 (Breytt) 

EN 60598-2-22:1990

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2008)

EN 60598-2-22:1998/A1:2003
IEC 60598-2-22:1997/A1:2002 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2009)

EN 60598-2-22:1998/A2:2008
IEC 60598-2-22:1997/A2:2008 

Athugasemd 3 Liðinn 
(1.3.2011)

EN 60598-2-22:1998/AC:1999

EN 60598-2-22:1998/AC:2005

EN 60598-2-22:1998/AC:2007

CENELEC EN 60598-2-23:1996
Ljósker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 23. þáttur: Ljósakerfi 
með mjög lágri spennu fyrir glóðarþráðarperur
IEC 60598-2-23:1996

EN 60598-2-23:1996/A1:2000
IEC 60598-2-23:1996/A1:2000 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2007)

EN 60598-2-23:1996/AC:1997
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60598-2-24:1998
Lampar – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 24. þáttur: Lampar 
með takmörkuðum yfirborðshita
IEC 60598-2-24:1997 (Breytt) 

CENELEC EN 60598-2-25:1994
Ljósker – 2-25. hluti: Sérstakar kröfur – Ljósker til nota í 
meðferðarherbergjum sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva
IEC 60598-2-25:1994

EN 60598-2-25:1994/A1:2004
IEC 60598-2-25:1994/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2011)

CENELEC EN 60618:1997
Spanspennudeilar
IEC 60618:1978 + A1:1981

EN 60618:1997/A2:1997
IEC 60618:1978/A2:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1998)

CENELEC EN 60645-1:2001
Rafhljóðtækni – Heyrnarmælibúnaður – 1. hluti: 
Hreintónsheyrnarmælar
IEC 60645-1:2001

EN 60645-1:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2004)

CENELEC EN 60645-3:2007
Rafmagnshljóðtækni – Hljóðmælingarbúnaður – Hluti 3: 
Stutt prófunarmerki
IEC 60645-3:2007

EN 60645-3:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.6.2010)

CENELEC EN 60645-4:1995
Hljóðmælar – 4. hluti: Búnaður til heyrnarmælinga á hárri 
tíðni
IEC 60645-4:1994

CENELEC EN 60645-6:2010 
Rafhljóðtækni – Hljóðmælingarbúnaður – Hluti 6: Tæki til 
mælingar á hljóðmyndun í innra eyra
IEC 60645-6:2009

CENELEC EN 60645-7:2010 
Rafhljóðtækni – Hljóðmælingarbúnaður – Hluti 7: Tæki til 
mælingar á svörun heilastofns við hljóðáreiti
IEC 60645-7:2009

CENELEC EN 60662:1993
Háþrýsti-natríum gufulampar
IEC 60662:1980 (Breytt) + A1:1986 (Breytt) + A2:1987 
(Breytt) + A3:1990 (Breytt) 

EN 60662:1993/A4:1994
IEC 60662:1980/A4:1992 

Athugasemd 3 Liðinn
(15.3.1995)

EN 60662:1993/A5:1994
IEC 60662:1980/A5:1993 

Athugasemd 3 Liðinn
(15.7.1995)

EN 60662:1993/A6:1994
IEC 60662:1980/A6:1994 

Athugasemd 3 Liðinn
(15.7.1995)

EN 60662:1993/A7:1995
IEC 60662:1980/A7:1995 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1996)

EN 60662:1993/A9:1997
IEC 60662:1980/A9:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.1998)

EN 60662:1993/A10:1997
IEC 60662:1980/A10:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.1998)



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 62/92 7.11.2013

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60664-1:2007
Einangrunarsamræming vegna búnaðar í lágspennukerfum 
– 1. hluti: Meginreglur, kröfur og prófanir
IEC 60664-1:2007

EN 60664-1:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.7.2010)

CENELEC EN 60664-3:2003
Einangrunarsamræming vegna búnaðar í lágspennukerfum 
– 3. hluti: Varnir gegn mengun með húðun, hertu resíni eða 
steyptu plasti
IEC 60664-3:2003

HD 625.3 S1:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2006)

EN 60664-3:2003/A1:2010
IEC 60664-3:2003/A1:2010

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2013)

CENELEC EN 60664-4:2006
Einangrunarsamræming vegna búnaðar í lágspennukerfum 
– Hluti 4: Atriði sem varða hátíðnispennuálag
IEC 60664-4:2005

EN 60664-4:2006/AC:2006

CENELEC EN 60664-5:2007
Einangrunarsamræming vegna búnaðar í lágspennukerfum 
– Hluti 5: Alhliða aðferð til þess að ávarða bil og 
skriðspennulengd 2 mm eða minna
IEC 60664-5:2007

EN 60664-5:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.10.2010)

CENELEC EN 60669-1:1999
Rofar fyrir raflagnir heimila og ámóta fastar lagnir –  
1. hluti: Almennar kröfur
IEC 60669-1:1998 (Breytt) 

EN 60669-1:1995
+ A2:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2009)

EN 60669-1:1999/A1:2002
IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2009)

EN 60669-1:1999/A2:2008
IEC 60669-1:1998/A2:2006 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2013)

CENELEC EN 60669-2-1:2004
Rofar fyrir raflagnir heimila og ámóta fastar lagnir –  
Hluti 2-1: Sérstakar kröfur – Rafeindarofar
IEC 60669-2-1:2002 (Breytt) 

EN 60669-2-1:2000
+ A2:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2009)

EN 60669-2-1:2004/A1:2009
IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2012)

EN 60669-2-1:2004/A12:2010 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2013)

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

CENELEC EN 60669-2-2:2006
Rofar fyrir raflagnir heimila og ámóta fastar lagnir –  
Hluti 2-2: Sérstakar kröfur – Rafsegulfjarstýrðir rofar 
(RCS)
IEC 60669-2-2:2006

EN 60669-2-2:1997
+ A1:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2009)

CENELEC EN 60669-2-3:2006
Rofar fyrir raflagnir heimila og aðrar ámóta fastar lagnir – 
Hluti 2-3: Sérstakar kröfur – Tímarofar
IEC 60669-2-3:2006

EN 60669-2-3:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2009)

CENELEC EN 60669-2-4:2005
Rofar fyrir raflagnir heimila og aðrar ámóta fastar lagnir – 
Hluti 2-4: Sérstakar kröfur – einangrunarrofar
IEC 60669-2-4:2004 (Breytt) 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60669-2-6:2012
Rofar fyrir raflagnir heimila og aðrar ámóta fastar lagnir – 
Hluti 2-6: Sérstakar kröfur – Slökkviliðsrofar fyrir skilti og 
ljósker innan- og utandyra 
IEC 60669-2-6:2012 (Breytt)

EN 50425:2008

Athugasemd 2.1

22.2.2015

CENELEC EN 60670-1:2005
Kassar og umlykjur fyrir rafmagnsfylgibúnað fyrir 
raflagnir heimila og ámóta fastar lagnir – 1. hluti: 
Almennar kröfur
EN 60670-1:2005/AC:2007

EN 60670-1:2005/A1:2013
IEC 60670-1:2002/A1:2011 (Breytt)

Athugasemd 3 31.12.2017

EN 60670-1:2005/AC:2007

EN 60670-1:2005/AC:2010

CENELEC EN 60670-21:2007
Kassar og umlykjur rafmagnsfylgibúnaðar fyrir 
heimilisraflagnir og ámóta fastar lagnir – Hluti 21: 
Sérstakar kröfur varðandi kassa og umlykjur með 
upphengibúnaði
IEC 60670-21:2004 (Breytt) 

CENELEC EN 60670-22:2006
Kassar og umlykjur fyrir rafmagnsfylgibúnað fyrir 
raflagnir heimila og ámóta fastar lagnir – Hluti 22: 
Sérstakar kröfur varðandi tengikassa og tengiumlykjur
IEC 60670-22:2003 (Breytt) 

CENELEC EN 60670-23:2008
Kassar og umlykjur rafmagnsfylgibúnaðar fyrir 
heimilisraflagnir og ámóta fastar lagnir – Hluti 23: 
Sérstakar kröfur varðandi kassa og umlykjur í gólfum
IEC 60670-23:2006 (Breytt) 

CENELEC EN 60670-24:2013 
Kassar og umlykjur rafmagnsfylgibúnaðar fyrir 
heimilisraflagnir og ámóta fastar lagnir – Hluti 24: 
Sérstakar kröfur varðandi umlykjur fyrir varnarbúnað og 
annan orkudreifandi rafmagnsbúnað 
IEC 60670-24:2011 (Breytt)

CENELEC EN 60688:2013
Rafmagnsmæliferjöld til að breyta riðstraumsstærðum í 
hliðræn eða stafræn merki 
IEC 60688:2012

CENELEC EN 60691:2003
Bræðivör – Kröfur og notkunarleiðbeiningar
IEC 60691:2002

EN 60691:1995
+ A2:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2005)

EN 60691:2003/A1:2007
IEC 60691:2002/A1:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2009)

EN 60691:2003/A2:2010
IEC 60691:2002/A1:2010

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2013)

CENELEC EN 60695-1-1:2000
Brunahættuprófanir – Hluti 1-1: Leiðbeiningar um mat á 
brunahættu frá rafmagnsvörum – Leiðbeiningar
IEC 60695-1-1:1999

EN 60695-1-1:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.1.2003)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60695-2-10:2001
Brunahættuprófun – Hluti 2-10: Glóð-/
heitvírsprófunaraðferðir – Glóðvírabúnaður og almenn 
prófunaraðferð
IEC 60695-2-10:2000

EN 60695-2-1/0:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.11.2003)

CENELEC EN 60695-2-11:2001
Brunahættuprófun – Hluti 2-11: Glóð-/
heitvírsprófunaraðferðir – Aðferð til að prófa eldfimi 
notendavöru með glóðvír
IEC 60695-2-11:2000

EN 60695-2-1/1:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.11.2003)

CENELEC EN 60695-2-12:2001
Brunahættuprófun – Hluti 2-12: Glóð-/
heitvírsprófunaraðferðir – Aðferð til að prófa eldfimi efna 
með glóðvír
IEC 60695-2-12:2000

EN 60695-2-1/2:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.11.2003)

CENELEC EN 60695-2-13:2001
Brunahættuprófun – Hluti 2-13: Glóð-/
heitvírsprófunaraðferðir – Aðferð til að prófa kveikjuhættu 
efna með glóðvír
IEC 60695-2-13:2000

EN 60695-2-1/3:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.11.2003)

CENELEC EN 60695-10-2:2003
Brunahættuprófun – Hluti 10-2: Afbrigðilegur hiti – 
Kúluþrýstingsprófun
IEC 60695-10-2:2003

CENELEC EN 60695-10-3:2002
Brunahættuprófun – Hluti 10-3: Afbrigðilegur hiti – 
Hitaprófun á formheldni
IEC 60695-10-3:2002

CENELEC EN 60695-11-2:2003
Brunahættuprófun – Hluti 11-2: Prófunarlogar – 
Forblandaður prófunarlogi að nafngildi 1 kW – Tæki, 
tilhögun staðfestingarprófunar og leiðbeiningar
IEC 60695-11-2:2003

EN 60695-2-4/1:1993
+ A1:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2006)

CENELEC EN 60695-11-3:2012
Brunahættuprófun – Hluti 11-3: Prófunarlogar – 500 W 
logi – Tæki og prófunaraðferð til staðfestingar
IEC 60695-11-3:2012

CENELEC EN 60695-11-4:2011
Brunahættuprófun – Hluti 11-4: Prófunarlogar – 50 W logi 
– Tæki og prófunaraðferð til staðfestingar
IEC 60695-11-4:2011

CENELEC EN 60695-11-5:2005
Brunahættuprófun – Hluti 11-5: Prófunarlogar – 
Prófunaraðferð með nálarloga – Tæki, tilhögun 
staðfestingarprófunar og leiðbeiningar
IEC 60695-11-5:2004

EN 60695-2-2:1994
+ A1:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2008)

CENELEC EN 60695-11-10:1999
Brunahættuprófun – Hluti 11-10: Prófunarlogar – Láréttar 
og lóðréttar prófunaraðferðir með 50 W loga
IEC 60695-11-10:1999

EN 60695-11-10:1999/A1:2003
IEC 60695-11-10:1999/A1:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2006)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60695-11-20:1999
Brunahættuprófun – Hluti 11-20: Prófunarlogar – 
Prófunaraðferðir með 500 W loga
IEC 60695-11-20:1999

EN 60695-11-20:1999/A1:2003
IEC 60695-11-20:1999/A1:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2006)

CENELEC EN 60702-1:2002
Steinefnaeinangraðir strengir og tengi þeirra fyrir 
málspennu sem er ekki meiri en 750 V – 1. hluti: Strengir
IEC 60702-1:2002

HD 586.1 S1:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2005)

CENELEC EN 60702-2:2002
Steinefnaeinangraðir strengir og tengi þeirra fyrir 
málspennu sem er ekki meiri en 750 V – 2. hluti: Tengi
IEC 60702-2:2002

HD 586.2 S1:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2005)

CENELEC EN 60715:2001
Stærðir lágspennurofbúnaðar og stýribúnaðar – 
Stöðluð uppsetning raftækja á burðarslám í rof- og 
stýribúnaðarsamstæðum
IEC 60715:1981 + A1:1995

CENELEC EN 60719:1993
Útreikningur á neðri og efri mörkum fyrir meðal ytra mál 
strengja með sívala koparleiðara með málspennu að og 
með 450/750 V
IEC 60719:1992

CENELEC EN 60728-11:2005
Kapaldreifikerfi fyrir sjónvarps-, hljóð- og gagnvirk 
margmiðlunarmerki – Hluti 11: Öryggi
IEC 60728-11:2005 (Breytt) 

EN 50083-1:1993
+ A2:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2008)

CENELEC EN 60728-11:2010 
Kapaldreifikerfi fyrir sjónvarps-, hljóð- og gagnvirk 
margmiðlunarmerki – Hluti 11: Öryggi
IEC 60728-11:2010

EN 60728-11:2005

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2013)

CENELEC EN 60730-1:1991 
Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota –  
1. hluti: Almennar kröfur
IEC 60730-1:1986 (Breytt)
EN 60730-11:2010 

EN 60730-1:1991/A1:1991
IEC 60730-1:1986/A1:1990 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.1995)

EN 60730-1:1991/A11:1991 Athugasemd 3 Liðinn

EN 60730-1:1991/A12:1993 Athugasemd 3 (1.7.1995)

EN 60730-1:1991/A14:1995 Athugasemd 3 Liðinn

EN 60730-1:1991/AC:1993 Athugasemd 3 (1.7.1995)

EN 60730-1:1991/A1:1991 
IEC 60730-1:1986/A1:1990 

Athugasemd 3 Liðinn

CENELEC EN 60730-1:1995
Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota –  
1. hluti: Almennar kröfur
IEC 60730-1:1993 (Breytt) 

EN 60730-1:1991
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.1995)

EN 60730-1:1995/A11:1996 Athugasemd 3 Liðinn
(1.1.1998)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

EN 60730-1:1995/A12:1996 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1996)

EN 60730-1:1995/A1:1997
IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1996)

EN 60730-1:1995/A2:1998
IEC 60730-1:1993/A2:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1996)

EN 60730-1:1995/A14:1998 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1996)

EN 60730-1:1995/A15:1998 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1996)

EN 60730-1:1995/A16:1999 Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2000)

EN 60730-1:1995/A17:2000 Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2002)

EN 60730-1:1995/A18:2003 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2010)

EN 60730-1:1995/AC:1997

EN 60730-1:1995/AC:2007

CENELEC EN 60730-1:2000
Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota –  
1. hluti: Almennar kröfur
IEC 60730-1:1999 (Breytt) 

EN 60730-1:1995
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.1995)

EN 60730-1:2000/A12:2003 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2010)

EN 60730-1:2000/A1:2004
IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2010)

EN 60730-1:2000/A13:2004 Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2007)

EN 60730-1:2000/A14:2005 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2010)

EN 60730-1:2000/A2:2008
IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2011)

EN 60730-1:2000/AC:2007

CENELEC EN 60730-1:2011
Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota –  
1. hluti: Almennar kröfur 
IEC 60730-1:2010 (Breytt)

EN 60730-1:2000
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2013)

CENELEC EN 60730-2-2:2002
Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 
Hlutar 2-2: Sérstakar kröfur vegna hitavara hreyfla
IEC 60730-2-2:2001 (Breytt) 

EN 60730-2-2:1991
+ A1:1997
+ A2:1997
+ A11:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2009)

EN 60730-2-2:2002/A11:2005 Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2009)

EN 60730-2-2:2002/A1:2006
IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2009)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60730-2-3:2007
Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 
2-3: Sérstakar kröfur vegna hitavara fyrir straumfesta fyrir 
sívala flúrlampa
IEC 60730-2-3:2006 (Breytt) 

EN 60730-2-3:1992
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.9.2010)

CENELEC EN 60730-2-4:2007
Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota –  
Hluti 2-4: Sérstakar kröfur vegna hitavara hreyfla fyrir 
loftþéttar og hálfloftþéttar hreyfilloftþjöppur
IEC 60730-2-4:2006 (Breytt) 

EN 60730-2-4:1993
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.9.2010)

CENELEC EN 60730-2-5:2002
Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota –  
2. hluti: Sérstakar kröfur vegna sjálfvirkra stýrikerfa fyrir 
rafmagnsbrennara
IEC 60730-2-5:2000 (Breytt) 

EN 60730-2-5:1995
+ A1:1996
+ A2:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2008)

EN 60730-2-5:2002/A1:2004
IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2008)

EN 60730-2-5:2002/A11:2005 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2008)

EN 60730-2-5:2002/A2:2010
IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Breytt)

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2013)

CENELEC EN 60730-2-6:2008
Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota –  
Hluti 2-6: Sérstakar kröfur vegna sjálfvirkra 
þrýstingsnæmra stýritækja að meðtöldum vélrænum 
kröfum
IEC 60730-2-6:2007 (Breytt) 

EN 60730-2-6:1995
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2011)

CENELEC EN 60730-2-7:1991
Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota –  
2. hluti: Sérstakar kröfur vegna tímaúra og tímarofa
IEC 60730-2-7:1990 (Breytt) 

EN 60730-2-7:1991/A12:1993 Athugasemd 3 Liðinn
(1.1.2004)

EN 60730-2-7:1991/A11:1994 Athugasemd 3 Liðinn
(1.1.2004)

EN 60730-2-7:1991/A1:1997
EN 607302-7:1990/A1:1994 (Breytt)

Athugasemd 3 Liðinn
(1.1.2004)

EN 60730-2-7:1991/A13:2003 Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2006)

EN 60730-2-7:1991/A14:2003 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2010)

EN 60730-2-7:1991/A12:1993/AC:2001

EN 60730-2-7:1991/A1:1997/AC:2001

EN 60730-2-7:1991/AC:2001

EN 60730-2-7:1991/AC:1997

EN 60730-2-7:1991/A11:1994/AC:2001

CENELEC EN 60730-2-7:2010 
Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 
2: Sérstakar kröfur vegna tímaúra og tímarofa 
IEC 60730-2-7:2008 (Breytt)

EN 60730-2-7:1991
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2013)

EN 60730-2-7:2010/AC:2011
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60730-2-8:2002
Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 
Hluti 2-8: Sérstakar kröfur vegna rafstýrðra vatnsloka að 
meðtöldum vélrænum kröfum
IEC 60730-2-8:2000 (Breytt) 

EN 60730-2-8:1995
+ A1:1997
+ A2:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2008)

EN 60730-2-8:2002/A1:2003
IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2008)

CENELEC EN 60730-2-9:2002
Sjálfvirkar rafmagnsstýringar til heimilisnota og ámóta 
nota – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna hitanæmra stýringa
IEC 60730-2-9:2000 (Breytt) 

EN 60730-2-9:1995
+ A1:1996
+ A2:1997
+ A11:1997
+ A12:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2008)

EN 60730-2-9:2002/A1:2003
IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2008)

EN 60730-2-9:2002/A11:2003 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2008)

EN 60730-2-9:2002/A12:2004 Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2007)

EN 60730-2-9:2002/A2:2005
IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2007)

CENELEC EN 60730-2-9:2010 
Sjálfvirkar rafmagnsstýringar til heimilisnota og ámóta 
nota – Hluti 2-9. hluti: Sérstakar kröfur vegna hitanæmra 
stýringa 
IEC 60730-2-9:2008 (Breytt)

EN 60730-2-9:2002
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.11.2013)

CENELEC EN 60730-2-10:2007
Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota –  
Hluti 2-10: Sérstakar kröfur vegna ræsiliða fyrir hreyfla
IEC 60730-2-10:2006

EN 60730-2-10:1995
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.9.2010)

CENELEC EN 60730-2-11:2008
Sjálfvirkur rafstýribúnaður til heimilisnota og áþekkra nota 
– Hluti 2-11: Sérstök ákvæði um orkustilla
IEC 60730-2-11:2006

EN 60730-2-11:1993
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.10.2010)

CENELEC EN 60730-2-12:2006
Sjálfvirkur rafstýribúnaður til heimilisnota og áþekkra nota 
– Hluti 2-12: Sérstök ákvæði um rafknúnar hurðarlæsingar
IEC 60730-2-12:2005 (Breytt) 

EN 60730-2-12:1993
+ A1:1997
+ A11:2005

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2008)

EN 60730-2-12:2006/A11:2008 Athugasemd 3 Liðinn 
(1.4.2011)

CENELEC EN 60730-2-13:2008
Sjálfvirkar stýringar til heimilisnota og ámóta nota –  
Hluti 2-13: Sérstakar kröfur vegna stýringa sem skynja 
raka
IEC 60730-2-13:2006 (Breytt) 

EN 60730-2-13:1998
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.10.2010)

CENELEC EN 60730-2-14:1997
Sjálfvirkar rafmagnsstýringar til heimilisnota og ámóta 
nota – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna rafknúinna rofa
IEC 60730-2-14:1995 (Breytt) 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001
IEC 60730-2-14:1995/A1:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2008)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

EN 60730-2-14:1997/A11:2005 Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2008)

EN 60730-2-14:1997/A2:2008
IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2011)

CENELEC EN 60730-2-15:2010 
Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 
Hluti 2-15: Sérstakar kröfur varðandi sjálfvirka stýringu 
loftflæðis, vatnsflæðis og vatnshæðarnema 
IEC 60730-2-15:2008 (Breytt)

EN 60730-2-15:1995
ásamt breytingum

+ EN 60730-2-16:1997
ásamt breytingum

+ EN 60730-2-18:1999
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2013)

CENELEC EN 60730-2-19:2002
Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 
Hluti 2-19: Sérstakar kröfur vegna rafstýrðra olíuloka, að 
meðtöldum vélrænum kröfum
IEC 60730-2-19:1997 (Breytt) + A1:2000 (Breytt) 

EN 60730-2-19:2002/A11:2005 Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2008)

EN 60730-2-19:2002/A2:2008
IEC 60730-2-19:1997/A2:2007 

Athugasemd 3 Liðinn 
(1.2.2011)

CENELEC EN 60799:1998
Rafmagnsaukahlutir – Snúrusett og samteningarsnúrusett
IEC 60799:1998

EN 60799:1987
+ A1:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2001)

CENELEC EN 60811-1-1:1995
Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara 
– Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 1-1: Almenn 
notkun – Mæling á þykkt og heildarmálum – Prófanir til að 
ákvarða vélræna eiginleika
IEC 60811-1-1:1993

HD 55.1.1 S3:1991

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.1996)

EN 60811-1-1:1995/A1:2001
IEC 60811-1-1:1993/A1:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2004)

CENELEC EN 60811-1-2:1995
Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi – Sameiginlegar 
prófunaraðferðir – Hluti 1-2: Almenn notkun – Öldrun með 
hita
IEC 60811-1-2:1985 + A1:1989

HD 55.1.2 S2:1991

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.1996)

EN 60811-1-2:1995/A2:2000
IEC 60811-1-2:1985/A2:2000 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2003)

CENELEC EN 60811-1-3:1995
Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara- 
Sameiginlegar prófunaraðferðir – 1. hluti: Almenn 
notkun – 3. þáttur: Aðferðir við að ákvarða þéttleika – 
Vatnsgleypniprófanir – Rýrnunarprófun
IEC 60811-1-3:1993

HD 55.1.3 S2:1991

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.1996)

EN 60811-1-3:1995/A1:2001
IEC 60811-1-3:1993/A1:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2004)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60811-1-4:1995
Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara 
– Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 1-4: Almenn 
notkun – Prófun við lágt hitastig
IEC 60811-1-4:1985 + A1:1993

HD 55.1.4 S1:1988

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.1996)

EN 60811-1-4:1995/A2:2001
IEC 60811-1-4:1985/A2:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2004)

CENELEC EN 60811-2-1:1998
Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara- 
Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 2-1: Aðferðir 
sem eru sérstaklega fyrir elastómersambönd – Prófun á 
ósonþoli – Hitaþansprófun – Olíuþolsprófun
IEC 60811-2-1:1998

EN 60811-2-1:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2000)

EN 60811-2-1:1998/A1:2001
IEC 60811-2-1:1998/A1:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2004)

CENELEC EN 60811-3-1:1995
Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara- 
Sameiginlegar prófunaraðferðir – 3. hluti: Aðferðir 
sem eru sérstaklega fyrir PVC-sambönd – 1. þáttur: 
Þrýstingsprófun við hátt hitastig – Prófanir á sprunguþoli
IEC 60811-3-1:1985

HD 55.3.1 S1:1988

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2000)

EN 60811-3-1:1995/A1:1996
IEC 60811-3-1:1985/A1:1994 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.1997)

EN 60811-3-1:1995/A2:2001
IEC 60811-3-1:1985/A2:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2004)

CENELEC EN 60811-3-2:1995
Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara 
– Sameiginlegar prófunaraðferðir – Rýrnunarprófun – 
Hitastöðugleikaprófun
IEC 60811-3-2:1985 + A1:1993

HD 55.3.2 S1:1988

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.1996)

EN 60811-3-2:1995/A2:2004
IEC 60811-3-2:1985/A2:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2007)

CENELEC EN 60811-4-1:2004
Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – 
Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 4-1: Aðferðir sem 
eru sérstakar fyrir pólýetýlen- og pólýprópýlensambönd 
– Þol gegn sprungum af völdum umhverfisspennu – 
Mæling á bræðslustreymisstuðli – Mæling á sót- og 
steinefnainnihaldi í pólýetýleni með beinum bruna – 
Mæling á sótmagni með þyngdargreiningu við mismunandi 
hitastig (TGA) – Greining á sótdreifingu í pólýetýleni með 
smásjá
IEC 60811-4-1:2004

EN 60811-4-1:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2007)

CENELEC EN 60811-4-2:2004
Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – 
Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 4-2: Aðferðir sem 
eru sérstakar fyrir pólýetýlen- og pólýprópýlensambönd 
– Lenging við rof eftir meðhöndlun við hátt hitastig – 
Vafprófun eftir meðhöndlun við hátt hitastig – Vafprófun 
að lokinni hitaöldrun í lofti – Mæling á massaaukningu 
– Langtímastöðuleikaprófun – Prófunaraðferð fyrir oxun 
með koparhvata
IEC 60811-4-2:2004

EN 60811-4-2:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2007)



7.11.2013 Nr. 62/101EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60811-5-1:1999
Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara 
– Sameiginlegar prófunaraðferðir – 5.1 hluti: Aðferðir 
sem eru sérstakar fyrir fyllisambönd – Dropapunktur – 
Aðskiljun olíu – Stökkleiki við lágan hita – Heildarsýrutala 
– Fjarvera tærandi íefna – Torleiðnistuðull við 23°C – 
Jafnstraumsviðnám við 23°
IEC 60811-5-1:1990 (Breytt) 

HD 55.5.1 S1:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2001)

EN 60811-5-1:1999/A1:2004
IEC 60811-5-1:1990/A1:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2007)

CENELEC EN 60811-100:2012
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 100: Almennt 
IEC 60811-100:2012

EN 60811-1-1:1995 
ásamt breytingu 

+ EN 60811-1-2:1995 
ásamt breytingu 

+ EN 60811-1-3:1995 
ásamt breytingu 

+ EN 60811-1-4:1995 
ásamt breytingu 

+ EN 60811-2-1:1998 
ásamt breytingu 

+ EN 60811-3-1:1995 
ásamt breytingum 

+ EN 60811-3-2:1995 
ásamt breytingu 

+ EN 60811-4-1:2004 
+ EN 60811-4-2:2004 
+ EN 60811-5-1:1999 

ásamt breytingu 

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-201:2012
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 201: Almennar prófanir – Mæling 
einangrunarþykktar 
IEC 60811-201:2012

EN 60811-1-1:1995
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-202:2012
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 202: Almennar prófanir – Mæling 
þykktar á kápu úr málmlausu efni 
IEC 60811-202:2012

EN 60811-1-1:1995
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-203:2012
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 203: Almennar prófanir – Mæling á 
heildarmálum
IEC 60811-203:2012

EN 60811-1-1:1995 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-301:2012
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 301: Rafmagnsprófanir – Mæling á 
torleiðnistuðli fyllingarefnis við 23 °C 
IEC 60811-301:2012

EN 60811-5-1:1999 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-302:2012
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 302: Rafmagnsprófanir – Mæling á 
jafnstraumsviðnámi fyllingarefnis við 23 °C og 100 °C
IEC 60811-302:2012

EN 60811-5-1:1999 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 62/102 7.11.2013

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60811-401:2012
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir –Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 401: Ýmiss konar prófanir – 
Öldrunaraðferðir með hita – Öldrun í loftofni
IEC 60811-401:2012

EN 60811-1-2:1995 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-402:2012
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 402: Ýmiss konar prófanir – 
Vatnsgleypniprófanir
IEC 60811-402:2012

EN 60811-1-3:1995 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-403:2012
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 403: Ýmiss konar prófanir – Prófun 
á ósonþoli þverbundinna efnasambanda 
IEC 60811-403:2012

EN 60811-2-1:1998 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-404:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni –Hluti 404: Ýmiss konar prófanir – Prófun 
kápuefnis með jarðolíudýfingu 
IEC 60811-404:2012 

EN 60811-2-1:1998 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-405:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 405: Ýmiss konar prófanir – 
Hitastöðugleikaprófun fyrir PVC einangrun og PVC kápur 
IEC 60811-405:2012 

EN 60811-3-2:1995 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-406:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 406: Ýmiss konar prófanir – Þol 
pólýetýlen- og pólýprópýlenefna gegn sprungumyndun 
IEC 60811-406:2012

EN 60811-4-1:2004 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-407:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 407: Ýmiss konar prófanir – Mæling 
á massaaukningu pólýetýlen- og pólýprópýlenefna 
IEC 60811-407:2012 

EN 60811-4-2:2004 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-408:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 408: Ýmiss konar 
prófanir – Langtímastöðugleikaprófun pólýetýlen- og 
pólýprópýlenefna 
IEC 60811-408:2012 

EN 60811-4-2:2004 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-409:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 409: Ýmiss konar prófanir – 
Massatapsprófanir fyrir hitadeiga einangrun og kápur 
IEC 60811-409:2012 

EN 60811-3-2:1995 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-410:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 410: Ýmiss konar prófanir – 
Prófunaraðferðir fyrir oxun polyólefineinangraðra leiðara 
með koparhvata 
IEC 60811-410:2012 

EN 60811-4-2:2004 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015



7.11.2013 Nr. 62/103EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60811-411:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 411: Ýmiss konar prófanir – 
Stökkleiki fyllingarefna við lágan hita 
IEC 60811-411:2012 

EN 60811-5-1:1999 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-412:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 412: Ýmiss konar prófanir – 
Öldrunaraðferðir með hita – Öldrun í þrýstiklefa 
IEC 60811-412:2012 

EN 60811-1-2:1995 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

16.4.2015

CENELEC EN 60811-501:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 501: Vélrænar prófanir – Prófanir til 
að ákvarða vélræna eiginleika einangrunar- og kápuefna 
IEC 60811-501:2012 

EN 60811-1-1:1995 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-502:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 502: Vélrænar prófanir – 
Rýrnunarprófun fyrir einangrun 
IEC 60811-502:2012 

EN 60811-1-3:1995 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-503:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 503: Vélrænar prófanir – 
Rýrnunarprófun fyrir kápur 
IEC 60811-503:2012 

EN 60811-1-3:1995 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-504:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 504: Vélrænar prófanir – 
Beygjanleikaprófanir á einangrun og kápum við lágan hita 
IEC 60811-504:2012 

EN 60811-1-4:1995 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-505:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 505: Vélrænar prófanir – 
Teygjanleiki einangrunar og kápu við lágan hita 
IEC 60811-505:2012 

EN 60811-1-4:1995 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-506:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 506: Vélrænar prófanir – 
Höggprófanir á einangrun og kápum við lágan hita 
IEC 60811-506:2012 

EN 60811-1-4:1995 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-507:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 507: Vélrænar prófanir – 
Hitaþansprófanir fyrir þverbundin efni 
IEC 60811-507:2012 

EN 60811-1-1:1998 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-508:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 508: Vélrænar prófanir – 
Þrýstingsprófun á einangrun og kápu við lágan hita 
IEC 60811-508:2012 

EN 60811-1-1:1995 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-509:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 509: Vélrænar prófanir – 
Prófun á þoli einangrunar og kápu gegn sprungumyndun 
(hitahöggsprófun) 
IEC 60811-509:2012

EN 60811-1-1:1995 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 62/104 7.11.2013

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60811-510:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 510: Vélrænar prófanir 
– Aðferðir sem eru sérstakar fyrir pólýetýlen- og 
pólýprópýlensambönd – Vafprófun að lokinni hitaöldrun 
í lofti 
IEC 60811-510:2012 

EN 60811-4-2:2004 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-511:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 511: Vélrænar prófanir – Mæling á 
bræðslustreymisstuðli pólýetýlenefna 
IEC 60811-511:2012 

EN 60811-4-1:2004 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-512:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 512: Vélrænar prófanir 
– Aðferðir sem eru sérstakar fyrir pólýetýlen- og 
pólýprópýlensambönd – Togþol og lenging við rof eftir 
meðhöndlun við hátt hitastig 
IEC 60811-512:2012 

EN 60811-4-2:2004 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-513:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir 
fyrir málmlaus efni – Hluti 513: Vélrænar prófanir 
– Aðferðir sem eru sérstakar fyrir pólýetýlen- og 
pólýprópýlensambönd – Vafprófun eftir meðhöndlun 
IEC 60811-513:2012 

EN 60811-4-2:2004 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-601:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 601: Eiginleikaprófanir – Mæling á 
dropapunkti fyllingarefna 
IEC 60811-601:2012 

EN 60811-5-1:1999 ásamt 
breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-602:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 602: Eiginleikaprófanir – Skiljun 
olíu í fyllingarefnum 
IEC 60811-602:2012 

EN 60811-5-1:1999
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-603:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 603: Eiginleikaprófanir – Mæling á 
heildarsýrutölu fyllingarefna 
IEC 60811-603:2012 

EN 60811-5-1:1999
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-604:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 604: Eiginleikaprófanir – Mæling á 
fjarveru tærandi íefna 
IEC 60811-604:2012

EN 60811-5-1:1999
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-605:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 605: Eiginleikaprófanir – Mæling 
sóts og/eða steinefnainnihalds pólýetýlenefna 
IEC 60811-605:2012 

EN 60811-4-1:2004
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60811-606:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 606: Eiginleikaprófanir – Aðferðir 
við að ákvarða þéttleika 
IEC 60811-606:2012

EN 60811-1-3:1995
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015



7.11.2013 Nr. 62/105EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60811-607:2012 
Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir 
málmlaus efni – Hluti 607: Eiginleikaprófanir – Prófun til 
mats á sótdreifingu í pólýetýleni og pólýprópýleni 
IEC 60811-607:2012 

EN 60811-1-3:1995
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

17.4.2015

CENELEC EN 60825-1:2007
Öryggi leysitækja – Hluti 1: Flokkun búnaða og kröfur
IEC 60825-1:2007

EN 60825-1:1994
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.9.2010)

CENELEC EN 60825-2:2004
Öryggi leysitækja – 2. hluti: Öryggi 
ljósleiðarafjarskiptakerfa
IEC 60825-2:2004

EN 60825-2:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2007)

EN 60825-2:2004/A1:2007
IEC 60825-2:2004/A1:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2010)

EN 60825-2:2004/A2:2010
IEC 60825-2:2004/A2:2010

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2013)

CENELEC EN 60825-4:2006
Öryggi leysitækja – 4. hluti: Leysivarnir
IEC 60825-4:2006

EN 60825-4:1997
+ A1:2002
+ A2:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2009)

EN 60825-4:2006/A1:2008
IEC 60825-4:2006/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2011)

EN 60825-4:2006/A2:2011
IEC 60825-4:2006/A2:2011

Athugasemd 3 3.5.2014

CENELEC EN 60825-12:2004
Öryggi leysistækja – 12. hluti: Öryggi fjarskiptakerfa sem 
nota ljós í tómarúmi við flutning upplýsinga
IEC 60825-12:2004

CENELEC EN 60831-1:1996
Sjálfgræðandi affallsaflþéttar fyrir riðstraumskerfi með 
málspennu til og með 1000 V – 1.hluti: Almennt – Virkni, 
prófanir og málstærðir – Öryggiskröfur – Leiðbeiningar 
um uppsetningu og notkun
IEC 60831-1:1996

EN 60831-1:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.1997)

EN 60831-1:1996/A1:2003
IEC 60831-1:1996/A1:2002 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2006)

CENELEC EN 60831-2:1996
Sjálfgræðandi affallsaflþéttar fyrir riðstraumskerfi með 
málspennu til og með 1000 V – 2. hluti: Öldrunarprófanir, 
prófanir á sjálfgræðingu og eyðileggingarprófanir
IEC 60831-2:1995

EN 60831-2:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.1996)

CENELEC EN 60838-1:2004
Ýmiss konar lampahaldarar – 1. hluti: Almennar kröfur og 
prófanir
IEC 60838-1:2004

EN 60838-1:1998
+ A1:1999
+ A2:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2007)

EN 60838-1:2004/A1:2008
IEC 60838-1:2004/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2011)

EN 60838-1:2004/A2:2011
IEC 60838-1:2004/A2:2011

Athugasemd 3 18.4.2014 



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 62/106 7.11.2013

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60838-2-1:1996
Ýmiss konar lampahaldarar – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 1. 
þáttur: Lampahaldarar S14
IEC 60838-2-1:1994

EN 60838-2-1:1996/A1:1998
IEC 60838-2-1:1994/A1:1998 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2005)

EN 60838-2-1:1996/A2:2004
IEC 60838-2-1:1994/A2:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2007)

CENELEC EN 60838-2-2:2006
Ýmiss konar lampahaldarar – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur – 
Tengibúnaður fyrir ljósdíóðueiningar
IEC 60838-2-2:2006

EN 60838-2-2:2006/A1:2012
IEC 60838-2-2:2006/A1:2012

Athugasemd 3 1.5.2015

CENELEC EN 60898-1:2003
Rafbúnaður – Sjálfvar til yfirstraumsvarnar fyrir búnað til 
heimilisnota og ámóta nota – 1. hluti: Sjálfvör til nota við 
riðstraum
IEC 60898-1:2002 (Breytt) 

EN 60898:1991
+ A1:1991
+ A11:1994
+ A12:1995
+ A13:1995
+ A14:1995
+ A15:1995
+ A16:1996
+ A17:1998
+ A18:1998
+ A19:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2008)

EN 60898-1:2003/A1:2004
IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2008)

EN 60898-1:2003/A11:2005 Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2010)

EN 60898-1:2003/A13:2012 Athugasemd 3 21.5.2015

EN 60898-1:2003/AC:2004

CENELEC EN 60898-2:2006
Rafbúnaður – Sjálfvör til yfirstraumsvarnar fyrir búnað til 
heimilisnota og ámóta nota – 2. hluti: Sjálfvör til nota við 
riðstraum og jafnstraum
IEC 60898-2:2000 (Breytt) + A1:2003 (Breytt) 

EN 60898-2:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.6.2010)

CENELEC EN 60931-1:1996
Affallsaflþéttar án sjálfgræðingar fyrir riðstraumskerfi með 
málspennu til og með 1000V – 1. hluti: Almennt – Virkni, 
prófanir og málstærðir – Öryggiskröfur – Leiðbeiningar 
um uppsetningu og notkun
IEC 60931-1:1996

EN 60931-1:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.1997)

EN 60931-1:1996/A1:2003
IEC 60931-1:1996/A1:2002 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2006)

CENELEC EN 60931-2:1996
Affallsaflþéttar án sjálfgræðingar fyrir riðstraumskerfi með 
málspennu til og með 1000 V – 2. hluti: Öldrunarprófanir 
og eyðileggingarprófanir
IEC 60931-2:1995

EN 60931-2:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.1996)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60931-3:1996
Affallsaflþéttar sem gera ekki við sig sjálfir fyrir 
riðstraumskerfi með málspennu að og með 1 kV – 3. hluti: 
Innri vör
IEC 60931-3:1996

CENELEC EN 60934:2001
Sjálfrofar í rafbúnaði
IEC 60934:2000

EN 60934:1994
+ A1:1994
+ A2:1997
+ A11:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.11.2003)

EN 60934:2001/A1:2007
IEC 60934:2000/A1:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2010)

EN 60934:2001/A2:2013
IEC 60934:2000/A2:2013

Athugasemd 3

CENELEC EN 60947-1:2007
Lágspennu rof- og stýribúnaður – 1. hluti: Almennar reglur
IEC 60947-1:2007

EN 60947-1:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.7.2010)

EN 60947-1:2007/A1:2011
IEC 60947-1:2007/A1:2010

Athugasemd 3 1.1.2014 

CENELEC EN 60947-2:2006
Lágspennu rof- og stýribúnaður – 2. hluti: Aflrofar
IEC 60947-2:2006

EN 60947-2:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2009)

EN 60947-2:2006/A1:2009
IEC 60947-2:2006/A1:2009 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2012)

EN 60947-2:2006/A2:2013
IEC 60947-2:2006/A2:2013

Athugasemd 3 7.3.2016

CENELEC EN 60947-3:2009
Lágspennu rof- og stýribúnaður – 3. hluti: Álagsrofar, 
skilrofar, álagsskilrofar og rofaeiningar með vörum
IEC 60947-3:2008

EN 60947-3:1999
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2012)

EN 60947-3:2009/A1:201
IEC 60947-3:2008/A1:2012

Athugasemd 3 21.3.2015

CENELEC EN 60947-4-1:2010 
Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 4-1: Segulrofar og 
hreyfilræsar – Rafvélrænir segulrofar og hreyfilræsar 
IEC 60947-4-1:2009

EN 60947-4-1:2001
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2013)

EN 60947-4-1:2010/A1:2012
IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

Athugasemd 3 24.8.2015

CENELEC EN 60947-4-2:2000
Lágspennu rof- og stýrisbúnaður – Hluti 4-2: Spólurofar 
og hreyfilræsar – Hálfleiðarahreyfilstýribúnaður og 
hreyfilræsar fyrir riðstraumshreyfla
IEC 60947-4-2:1999

HD 419.2 S1:1987
+ EN 60947-4-2:1996

+ A1:1997
+ A2:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2002)

EN 60947-4-2:2000/A1:2002
IEC 60947-4-2:1999/A1:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2005)

EN 60947-4-2:2000/A2:2006
IEC 60947-4-2:1999/A2:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2009)



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 62/108 7.11.2013

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60947-4-2:2012 
Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 4-2: Spólurofar og 
hreyfilræsar: Hálfleiðarahreyfilstýribúnaður og hreyfilræsar 
fyrir riðstraumshreyfla 
IEC 60947-4-2:2011

EN 60947-4-2:2000
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

22.6.2014

CENELEC EN 60947-4-3:2000
Lágspennurof- og stýribúnaður – Hluti 4-3: Spólurofar 
og hreyfilræsar – hálfleiðarastýribúnaður og -rofar fyrir 
riðstraumsálag en þó ekki hreyfla
IEC 60947-4-3:1999

HD 419.2 S1:1987

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2002)

EN 60947-4-3:2000/A1:2006
IEC 60947-4-3:1999/A1:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2009)

EN 60947-4-3:2000/A2:2011
IEC 60947-4-3:1999/A2:2011

Athugasemd 3 18.4.2014

CENELEC EN 60947-5-1:2004
Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 5-1: 
Stýristraumrásabúnaður og -rofhlutar – Rafvélrænn 
stýristraumsrásabúnaður
IEC 60947-5-1:2003

EN 60947-5-1:1997
+ A1:1999
+ A2:2000
+ A12:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2007)

EN 60947-5-1:2004/A1:2009
IEC 60947-5-1:2003/A1:2009 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2012)

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

CENELEC EN 60947-5-2:2007
Lágspennurof- og stýribúnaður – Hluti 5-2: 
Stýrirásabúnaður og rofhlutar – Nálægðarrofar
IEC 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2:1998
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.11.2010)

EN 60947-5-2:2007/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

Athugasemd 3 1.11.2015

CENELEC EN 60947-5-3:1999
Lágspennurof- og stýribúnaður – Hluti 5-3: 
Stýrirásabúnaður og rofhlutar – Kröfur um nándarrofa með 
skilgreindri hegðun í bilunartilvikum (PDF)
IEC 60947-5-3:1999

EN 60947-5-3:1999/A1:2005
IEC 60947-5-3:1999/A1:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2008)

CENELEC EN 60947-5-4:2003
Lágspennurof- og stýribúnaður – 5. hluti: Stýrirásabúnaður 
og rofhlutar – 4. þáttur: Aðferðir til að meta getu 
lágorkusnerta
IEC 60947-5-4:2002

EN 60947-5-4:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2006)

CENELEC EN 60947-5-5:1997
Lágspennurof- og stýribúnaður – Hluti 5-5: 
Stýrirásabúnaður og rofhlutar – Rafstýrður 
neyðarstöðvunarbúnaður með vélrænni læsingu
IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005
IEC 60947-5-5:1997/A1:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2008)

EN 60947-5-5:1997/A11:2013 Athugasemd 3 3.12.2015



7.11.2013 Nr. 62/109EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60947-5-7:2003
Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 5-7: 
Stýristraumrásabúnaður og rofhlutar – Kröfur til 
nálægðarskynjara og rofmagnara með hliðrænu frálagi
IEC 60947-5-7:2003

EN 50319:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2006)

CENELEC EN 60947-5-8:2006
Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 5-8: 
Stýristraumrásabúnaður og rofhlutar – Þriggja stöðu 
haldrofar
IEC 60947-5-8:2006

CENELEC EN 60947-5-9:2007
Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 5-9: 
Stýrirásabúnaður og rofhlutar – Rennslisrofar
IEC 60947-5-9:2006

CENELEC EN 60947-6-1:2005
Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 6-1: Margnota 
búnaður – Yfirfærslurofbúnaður
IEC 60947-6-1:2005

EN 60947-6-1:1991
+ A1:1994
+ A2:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2008)

CENELEC EN 60947-6-2:2003
Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 6-2: Margnota 
búnaður: Stýri- og verndarrofar
IEC 60947-6-2:2002

EN 60947-6-2:1993
+ A1:1997
+ A2:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2005)

EN 60947-6-2:2003/A1:2007
IEC 60947-6-2:2002/A1:2007 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2010)

CENELEC EN 60947-7-1:2009
Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 7-1: 
Hjálparbúnaður – Raðklemmur fyrir koparleiðara
IEC 60947-7-1:2009

EN 60947-7-1:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.6.2012)

CENELEC EN 60947-7-2:2009
Lágspennurofbúnaður og -stýribúnaður – Hluti 7-2: 
Aukabúnaður – Tengiklemmuraðir varnarleiðara úr kopar
IEC 60947-7-2:2009

EN 60947-7-2:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.6.2012)

CENELEC EN 60947-7-3:2009 
Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 7-3: Aukabúnaður 
– Öryggiskröfur varðandi tengibretti fyrir vör 
IEC 60947-7-3:2009

EN 60947-7-3:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2012)

CENELEC EN 60947-8:2003
Lágspennu rof- og stýribúnaður – 8. hluti: Stýribúnaður 
fyrir innbyggða hitavörn (PTC) í rafmagnsvélar sem snúast
IEC 60947-8:2003

EN 60947-8:2003/A1:2006
IEC 60947-8:2003/A1:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2009)

EN 60947-8:2003/A2:2012
IEC 60947-8:2003/A2:2011

Athugasemd 3 22.6.2014

CENELEC EN 60950-1:2006
Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – 1. hluti: Almennar 
kröfur
IEC 60950-1:2005 (Breytt) 

EN 60950-1:2001
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.12.2010)

EN 60950-1:2006/A11:2009 Athugasemd 3 Liðinn 
(1.12.2010)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

EN 60950-1:2006/A1:2010
IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Breytt)

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2013)

EN 60950-1:2006/A12:2011 Athugasemd 3 Liðinn
(24.1.2013 )

EN 60950-1:2006/AC:2011

CENELEC EN 60950-21:2003
Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – 21. hluti: Aflgjöf um 
fjarskiptakerfi
IEC 60950-21:2002

CENELEC EN 60950-22:2006
Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – 22. hluti: Búnaður til 
uppsetningar utanhúss
IEC 60950-22:2005 (Breytt) 

EN 60950-22:2006/AC:2008

CENELEC EN 60950-23:2006
Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – Hluti 23: Búnaður til 
gagnageymslu í miklu magni
IEC 60950-23:2005

EN 60950-23:2006/AC:2008

CENELEC EN 60968:1990
Lampar með eigin straumfesti til almennrar lýsingar – 
Öryggiskröfur
IEC 60968:1988 (Breytt) 

EN 60968:1990/A1:1993
IEC 60968:1988/A1:1991 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1993)

EN 60968:1990/A2:1999
IEC 60968:1988/A2:1999 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2002)

CENELEC EN 60968:2013 
Lampar með eigin straumfesti til almennrar lýsingar – 
Öryggiskröfur
IEC 60968:2012

EN 60968:1990
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1 

31.10.2015

CENELEC EN 60974-1:2005
Rafsuðubúnaðar – 1. hluti: Aflgjafar fyrir málmsuðu
IEC 60974-1:2005

EN 60974-1:1998
+ A1:2000
+ A2:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2008)

CENELEC EN 60974-1:2012 
Rafsuðubúnaðar – Hluti 1: Aflgjafar fyrir málmsuðu 
IEC 60974-1:2012

EN 60974-1:2005

Athugasemd 2.1

17.7.2015

CENELEC EN 60974-2:2008
Rafsuðubúnaður – Hluti 2: Vökvakælikerfi
IEC 60974-2:2007

EN 60974-2:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.2.2011)

CENELEC EN 60974-2:2013
Rafsuðubúnaður – Hluti 2: Vökvakælikerfi
IEC 60974-2:2013

EN 60974-2:2008

Athugasemd 2.1

28.2.2016

CENELEC EN 60974-3:2007
Rafsuðubúnaður – Hluti 3: Kveikingar- og 
stöðugleikabúnaður
IEC 60974-3:2007

EN 60974-3:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.12.2010)



7.11.2013 Nr. 62/111EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60974-5:2008
Rafsuðubúnaður – Hluti 5: Vírmatarar
IEC 60974-5:2007

EN 60974-5:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.2.2011)

CENELEC EN 60974-6:2003
Rafsuðubúnaður – 6. hluti: Aflgjafar fyrir 
handrafsuðubúnað til takmarkaðra nota
IEC 60974-6:2003

EN 50060:1989
+ A1:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2006)

EN 60974-6:2003/AC:2005

CENELEC EN 60974-6:2011
Rafsuðubúnaður – 6. hluti: Aflgjafar fyrir 
handrafsuðubúnað til takmarkaðra nota
IEC 60974-6:2010

EN 60974-6:2003

Athugasemd 2.1 

1.1.2014 

CENELEC EN 60974-7:2005
Rafsuðubúnaður – 7. hluti: Logsuðubrennarar
IEC 60974-7:2005

EN 60974-7:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2008)

CENELEC EN 60974-7:2013
Rafsuðubúnaður – 7. hluti: Logsuðubrennarar
IEC 60974-7:2013

EN 60974-7:2005

Athugasemd 2.1

28.2.2016

CENELEC EN 60974-8:2009
Rafsuðubúnaður – Hluti 8: Gasstjórnborð fyrir rafsuðu- og 
rafgasskurðarkerfi
IEC 60974-8:2009

EN 60974-8:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2012)

CENELEC EN 60974-11:2004
Rafsuðubúnaður – 11. hluti: Rafskautahaldarar
IEC 60974-11:2004

EN 60974-11:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2007)

CENELEC EN 60974-11:2010 
Rafsuðubúnaður – Hluti 11: Rafskautahaldarar 
IEC 60974-11:2010

EN 60974-11:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2013)

CENELEC EN 60974-12:2005
Rafsuðubúnaður – 12. hluti: Tengi fyri rafsuðustrengi
IEC 60974-12:2005

EN 60974-12:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2008)

CENELEC EN 60974-12:2011
Rafsuðubúnaður – Hluti 12: Tengi fyrir rafsuðustrengi
IEC 60974-12:2011

EN 60974-12:2005

Athugasemd 2.1 

22.6.2014 

CENELEC EN 60974-13:2011
Rafsuðubúnaðar – Hluti 13: Suðuklemmur 
IEC 60974-13:2011

CENELEC EN 60998-1:2004
Tengibúnaður fyrir lágspennurásir til heimilisnota og 
ámóta nota – 1. hluti: Almennar kröfur
IEC 60998-1:2002 (Breytt) 

EN 60998-1:1993
+ A1:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2007)

CENELEC EN 60998-2-1:2004
Tengibúnaður fyrir lágspennurásir til heimilisnota 
og ámóta nota – Hluti 2-1: Sérstakar kröfur vegna 
tengibúnaðar úr aðskildum einingum með skrúfuklemmum
IEC 60998-2-1:2002 (Breytt) 

EN 60998-2-1:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2007)

CENELEC EN 60998-2-2:2004
Tengibúnaður fyrir lágspennustraumrásir til heimilisnota 
og áþekkra nota – Hluti 2-2: Sérstök ákvæði um 
tengibúnað sem sjálfstæðar einingar með stunguklemmum
IEC 60998-2-2:2002 (Breytt) 

EN 60998-2-2:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2007)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60998-2-3:2004
Tengibúnaður fyrir lágspennustraumrásir til heimilisnota 
og áþekkra nota – Hluti 2-3: Sérstök ákvæði um 
tengibúnað sem sjálfstæðar einingar með klemmum sem 
skera í gegnum einangrun
IEC 60998-2-3:2002 (Breytt) 

EN 60998-2-3:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2007)

CENELEC EN 60998-2-4:2005
Tengibúnaður fyrir lágspennurásir til heimilisnota 
og ámóta nota – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur vegna 
snúningstengiklemma
IEC 60998-2-4:2004 (Breytt) 

EN 60998-2-4:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2008)

CENELEC EN 60999-1:2000
Tengibúnaður – Koparrafleiðarar –Öryggiskröfur vegna 
skrúf- og snúningstengiklemma fyrir koparrafleiðara – 
1. hluti: Almennar kröfur og sérstakar kröfur varðandi 
tengiklemmur fyrir rafleiðara frá 0,2 mm2 upp í 35 mm2 
(að báðum stærðum meðtöldum)
IEC 60999-1:1999

EN 60999-1:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.1.2003)

CENELEC EN 60999-2:2003
Tengibúnaður – Koparrafleiðarar – Öryggiskröfur vegna 
skrúf- og snúningstengiklemma fyrir koparrafleiðara –  
2. hluti: Sérstakar kröfur varðandi klemmur fyrir leiðara 
yfir 35 mm2 og til og með 300 mm2

IEC 60999-2:2003

CENELEC EN 61008-1:2004
Rafbúnaður – Mismunastraumsrofar án yfirstraumsvarnar 
fyrir heimili og svipaða notkun – 1. hluti: Almennar reglur
IEC 61008-1:1996 (Breytt) + A1:2002 (Breytt) 

EN 61008-1:1994
+ A2:1995
+ A11:1995
+ A12:1998
+ A13:1998
+ A14:1998
+ A17:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2009)

EN 61008-1:2004/A11:2007 Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2009)

EN 61008-1:2004/A12:2009 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2011)

CENELEC EN 61008-1:2012 
Rafbúnaður – Bilunarstraumsrofar án yfirstraumsvarnar 
fyrir heimili og svipaða notkun – Hluti 1: Almennar reglur 
IEC 61008-1:2010 (Breytt)

EN 61008-1:2004 
ásamt breytingum 

 
Athugasemd 2.1 

18.6.2017

CENELEC EN 61008-2-1:1994
Lekastraumsrofar án yfirstraumsvarnar fyrir heimili og 
svipaða notkun – Hluti 2-1: Gildi almennu reglnanna fyrir 
lekastraumsrofa sem starfa óháð netspennu
IEC 61008-2-1:1990

EN 61008-2-1:1994/A11:1998 Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2001)

EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61009-1:2004
Mismunastraumsrofar með yfirstraumsvörn fyrir heimili og 
svipaða notkun – 1. hluti: Almennar reglur
IEC 61009-1:1996 (Breytt) + A1:2002 (Breytt) 

EN 61009-1:1994
+ A1:1995
+ A2:1998
+ A11:1995
+ A13:1998
+ A14:1998
+ A15:1998
+ A19:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2009)

EN 61009-1:2004/A11:2008 Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2009)

EN 61009-1:2004/A13:2009 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2011)

EN 61009-1:2004/A12:2009 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2011)

EN 61009-1:2004/AC:2006

CENELEC EN 61009-1:2012 
Mismunastraumsrofar með yfirstraumsvörn fyrir heimili og 
svipaða notkun – Hluti 1: Almennar reglur 
IEC 61009-1:2010 (Breytt)

EN 61009-1:2004
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1 

18.6.2017

CENELEC EN 61009-2-1:1994
Lekastraumsrofar án yfirstraumsvarnar fyrir heimili og 
svipaða notkun – Hluti 2-1: Gildi almennu reglnanna fyrir 
lekastraumsrofa sem starfa háð netspennu 
IEC 61009-2-1:1991

EN 61009-2-1:1994/A11:1998 Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2001) 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

CENELEC EN 61010-1:2001
Öryggiskröfur vegna rafbúnaðar til notkunar við mælingar 
og stýringar og á rannsóknastofum – 1. hluti: Almennar 
kröfur
IEC 61010-1:2001

EN 61010-1:1993
+ A2:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.1.2004)

EN 61010-1:2001/AC:2002

CENELEC EN 61010-1:2010 
Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og 
notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 1: Almennar kröfur 
IEC 61010-1:2010

EN 61010-1:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2013)

CENELEC EN 61010-2-010:2003
Öryggiskröfur vegna rafbúnaðar til notkunar við mælingar 
og stýringar og á rannsóknastofu – Hluti 2-010: Sérstakar 
kröfur vegna búnaðar til að hita efni á rannsóknastofum
IEC 61010-2-010:2003

EN 61010-2-010:1994
+ A1:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2006)

CENELEC EN 61010-2-020:2006
Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og 
notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-020: Sérstakar kröfur 
vegna skilvindna til nota á rannsóknastofum
IEC 61010-2-020:2006

EN 61010-2-020:1994
+ A1:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2009)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61010-2-030:2010 
Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og 
notkunar á rannsóknarstofu – Part 2-030: Sérstakar kröfur 
til prófunar og mælinga á rásum
IEC 61010-2-030:2010

CENELEC EN 61010-2-032:2002
Öryggiskröfur vegna rafbúnaðar til notkunar við mælingar 
og stýringar og á rannsóknastofum – Hluti 2-032: Sérstakar 
kröfur vegna handstraumklemma til rafmagnsmælinga og 
-prófana
IEC 61010-2-032:2002

EN 61010-2-032:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.11.2005)

CENELEC EN 61010-2-032:2012 
Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar 
og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-032: Sérstakar 
kröfur vegna handstraumklemma til rafmagnsmælinga og 
-prófana 
IEC 61010-2-032:2012 

EN 61010-2-032:2002 
 

Athugasemd 2.1 

31.10.2015

CENELEC EN 61010-2-033:2012 
Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar 
og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-033: Sérstakar 
kröfur varðandi fjölmæla sem haldið er á og aðra mæla til 
heimilis- og atvinnunota sem unnt er að nota til þess að 
mæla veituspennu 
IEC 61010-2-033:2012 

CENELEC EN 61010-2-040:2005
Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og 
notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-040: Sérstakar kröfur 
um dauðhreinsitæki og þvotta-/sótthreinsunartæki til nota 
við meðferð lækningabúnaðar
IEC 61010-2-040:2005

EN 61010-2-041:1996
+ EN 61010-2-042:1997
+ EN 61010-2-043:1997
+ EN 61010-2-045:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.6.2008)

CENELEC EN 61010-2-051:2003
Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og 
notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-051: Sérstakar kröfur 
vegna búnaðar sem er notaður til að blanda og hræra með á 
rannsóknastofum
IEC 61010-2-051:2003

EN 61010-2-051:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2006)

CENELEC EN 61010-2-061:2003
Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og 
notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-061: Sérstakar kröfur 
varðandi atómrófsmæla með varmaýrun og jónun til nota á 
rannsóknarstofum
IEC 61010-2-061:2003

EN 61010-2-061:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2006)

CENELEC EN 61010-2-081:2002
Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, 
stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-081: 
Sérstakar kröfur varðandi sjálfvirkan og hálfsjálfvirkan 
rannsóknarstofubúnað til greiningar og annarra nota
IEC 61010-2-081:2001

EN 61010-2-081:2002/A1:2003
IEC 61010-2-081:2001/A1:2003 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2006)

CENELEC EN 61010-2-091:2012 
Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og 
notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-091: Sérstakar kröfur 
um röntgentækjaklefa 
IEC 61010-2-091:2012

EN 61010-2-091:2012/AC:2013



7.11.2013 Nr. 62/115EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61010-031:2002
Öryggiskröfur vegna rafbúnaðar til notkunar við mælingar, 
stýringar og á rannsóknastofum – Hluti 031: Öryggiskröfur 
vegna samsettra handkanna til rafmagnsmælinga og 
-prófana
IEC 61010-031:2002

EN 61010-2-031:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2005)

EN 61010-031:2002/A1:2008
IEC 61010-031:2002/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn 
(1.3.2011)

CENELEC EN 61028:1993
Rafmagnsmælitæki – X-Y-ritar
IEC 61028:1991

EN 61028:1993/A2:1997
IEC 61028:1991/A2:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.1998)

CENELEC EN 61034-1:2005
Mæling á þéttleika reyks frá strengjum sem brenna við 
skilgreind skilyrði – Hluti 1: prófunarbúnaður
IEC 61034-1:2005

EN 50268-1:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.6.2008)

CENELEC EN 61034-2:2005
Mæling á þéttleika reyks frá strengjum sem brenna við 
skilgreind skilyrði – Hluti 2: Prófunaraðferð og kröfur
IEC 61034-2:2005

EN 50268-2:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.6.2008)

CENELEC EN 61048:2006
Aukabúnaður fyrir lampa – Þéttar til notkunar á rásir 
pípulaga flúrlampa og annarra úrhleðslulampa – Almennar 
kröfur og öryggiskröfur
IEC 61048:2006

EN 61048:1993
+ A1:1996
+ A2:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2009)

CENELEC EN 61050:1992
Spennar fyrir sívala úrhleðslulampa með meira en 1000 V 
útgangsspennu án álags (almennt kallaðir neonspennar) – 
Almennar kröfur og öryggiskröfur
IEC 61050:1991 (Breytt) 

EN 61050:1992/A1:1995
IEC 61050:1991/A1:1994 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.1996)

CENELEC EN 61058-1:2002
Tækjarofar – 1. hluti: Almennar kröfur
IEC 61058-1:2000 (Breytt) + A1:2001

EN 61058-1:1992
+ A1:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2009)

EN 61058-1:2002/A2:2008
IEC 61058-1:2000/A2:2007 

Athugasemd 3 Liðinn 
(1.12.2010)

CENELEC EN 61058-2-1:1993
Tækjarofar – Hluti 2-1: Sérstakar kröfur vegna snúrurofa
IEC 61058-2-1:1992

EN 61058-2-1:1993/A1:1996
IEC 61058-2-1:1992/A1:1995 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1996)

EN 61058-2-1:1993/A11:2002 Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2009)

CENELEC EN 61058-2-1:2011
Tækjarofar – Hluti 2-1: Sérstakar kröfur vegna snúrurofa
IEC 61058-2-1:2010

EN 61058-2-1:1993
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1 

1.1.2014 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61058-2-4:2005
Tækjarofar – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur vegna sjálfstætt 
uppsettra rofa
IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003

CENELEC EN 61058-2-5:1994
Tækjarofar – Hluti 2-5: Sérstakar kröfur vegna valrofa með 
víxlsnertum
IEC 61058-2-5:1994

EN 61058-2-5:1994/A11:2002 Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2009)

CENELEC EN 61058-2-5:2011
Tækjarofar – Hluti 2-5: Sérstakar kröfur vegna valrofa með 
víxlsnertum 
IEC 61058-2-5:2010

EN 61058-2-5:1994
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

3.1.2014 

CENELEC EN 61071:2007
Þéttar fyrir aflrafeindabúnað
IEC 61071:2007

EN 61071-1:1996
+ EN 61071-2:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2010)

CENELEC EN 61095:2009
Rafvélrænar snertur til heimilisnota og ámóta nota
IEC 61095:2009

EN 61095:1993
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2012)

CENELEC EN 61131-2:2007
Forritanlegur stýribúnaður – 2. hluti: Kröfur og prófanir á 
búnaði
IEC 61131-2:2007

EN 61131-2:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.8.2010)

CENELEC EN 61138:2007
Strengir fyrir færanlegan jarðtengi- og skammhlaupsbúnað
IEC 61138:2007 (Breytt) 

EN 61138:1997
+ A11:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2009)

CENELEC EN 61140:2002
Vörn gegn raflosti – Almenn atriði sem varða uppsetningu 
og búnað
IEC 61140:2001

EN 61140:2002/A1:2006
IEC 61140:2001/A1:2004 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2009)

CENELEC EN 61143-1:1994
Rafmagnsmælitæki – X-t-ritar – 1. hluti: Skilgreiningar og 
kröfur
IEC 61143-1:1992

EN 61143-1:1994/A1:1997
IEC 61143-1:1992/A1:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.1998)

CENELEC EN 61143-2:1994
Rafmagnsmælitæki – X-t-ritar – 2. hluti: 
Viðbótarprófunaraðferðir sem mælt er með
IEC 61143-2:1992

CENELEC EN 61167:1994
Málmhalíðlampar
IEC 61167:1992

EN 61167:1994/A1:1995
IEC 61167:1992/A1:1995 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.1996)

EN 61167:1994/A2:1997
IEC 61167:1992/A2:1997 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.1998)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

EN 61167:1994/A3:1998
IEC 61167:1992/A3:1998 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2001)

CENELEC EN 61184:2008
Lássökklar fyrir lampa
IEC 61184:2008

EN 61184:1997
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2011)

EN 61184:2008/A1:2011
IEC 61184:2008/A1:2011

Athugasemd 3 25.5.2014 

CENELEC EN 61187:1994
Rafmagns- og rafeindamælitæki – Upplýsingaskjöl
IEC 61187:1993 (Breytt) 

EN 61187:1994/AC:1995

CENELEC EN 61195:1999
Flúrpípur með tveimur tengistykkjum – Öryggisákvæði
IEC 61195:1999

EN 61195:1994
+ A1:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2002)

EN 61195:1999/A1:2013
IEC 61195:1999/A1:2012

Athugasemd 3 Liðinn
(16.11.2005)

CENELEC EN 61199:1999
Flúrpípur með einu tengistykki – Öryggisákvæði
IEC 61199:1999

EN 61199:1994
+ A1:1997
+ A2:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2002)

CENELEC EN 61199:2011
Flúrpípur með einu tengistykki – Öryggisákvæði
IEC 61199:2011

EN 61199:1999

Athugasemd 2.1 

15.8.2014 

EN 61199:2011/A1:2013
IEC 61199:2011/A1:2012

Athugasemd 3 1.11.2015

CENELEC EN 61204:1995
Lágspennuaflgjafar með jafnstraumsútgangi – Eiginleikar
IEC 61204:1993 (Breytt) 

CENELEC EN 61204-7:2006
Lágspennuaflgjafar, jafnstraumsúttak – Hluti 7: 
Öryggiskröfur
IEC 61204-7:2006

EN 61204-7:2006/A11:2009 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2012)

CENELEC EN 61210:1995
Tengibúnaður – Flöt hraðtengi fyrir koparrafleiðara – 
Öryggiskröfur
IEC 61210:1993 (Breytt) 

CENELEC EN 61210:2010 
Tengibúnaður – Flöt hraðtengi fyrir koparrafleiðara – 
Öryggiskröfur 
IEC 61210:2010 (Breytt)

EN 61210:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.11.2013)

CENELEC EN 61230:2008
Vinna við spennuhafa hluti – Færanlegur jarðtengi- og 
jarðtengi- og skammhlaupsbúnaður
IEC 61230:2008

EN 61230:1995
+ A11:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2011)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61236:1995
Söðlar, gripklemmur og aukabúnaður fyrir vinnu við 
spennuhafa hluti
IEC 61236:1993 (Breytt) 

CENELEC EN 61242:1997
Rafmagnsaukabúnaður – Snúrurúllur til heimilisnota og 
ámóta nota
IEC 61242:1995 (Breytt) 

EN 61242:1997/A1:2008
IEC 61242:1995/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2011)

EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010

EN 61242:1997 tekur því aðeins til öryggismarkmiða í tilskipun 2006/95/EB að samhliða sé tekið tillit til álits 2003/C 
297/06 frá framkvæmdastjórninni.

CENELEC EN 61243-3:2010 
Vinna við spennuhafa hluti – Spennukannar – Hluti 3: 
Tvípóla lágspennugerð 
IEC 61243-3:2009

EN 61243-3:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2013)

CENELEC EN 61270-1:1996
Þéttar í örbylgjuofna – 1. hluti: Almennt
IEC 61270-1:1996

CENELEC EN 61293:1994
Merking rafmagnsbúnaðar með merkjum sem gefa 
raforkugjafann til kynna – Öryggiskröfur
IEC 61293:1994

CENELEC EN 61310-1:2008
Öryggi véla – Ábendingar, merkingar og stýringar –  
Hluti 1: Kröfur til sýnilegra, heyranlegra og áþreifanlegra 
merkja
IEC 61310-1:2007

EN 61310-1:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.12.2010)

CENELEC EN 61310-2:2008
Öryggi véla – Ábendingar, merkingar og stýringar –  
Hluti 2: Kröfur til merkinga
IEC 61310-2:2007

EN 61310-2:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.12.2010)

CENELEC EN 61310-3:2008
Öryggi véla – Vísun, merkingar og stýringar – Hluti 3: 
Kröfur um staðsetningu og virkni stýringa
IEC 61310-3:2007

EN 61310-3:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.12.2010)

CENELEC EN 61316:1999
Kapalkerfi til nota í iðnaði
IEC 61316:1999

CENELEC EN 61347-1:2008
Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 1: Almennar kröfur og 
öryggiskröfur
IEC 61347-1:2007 (Breytt) 

EN 61347-1:2001
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.5.2011)

EN 61347-1:2008/A1:2011
IEC 61347-1:2007/A1:2010

Athugasemd 3 1.2.2014

EN 61347-1:2008/A2:2013
IEC 61347-1:2007/A2:2012

Athugasemd 3 1.1.2016
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61347-2-2:2001
Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur um 
jafnstraums- eða riðstraumsdrifna þrepaða breyta fyrir 
glóþráðarlampa
IEC 61347-2-2:2000

EN 61046:1994
+ A1:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2006)

EN 61347-2-2:2001/A1:2006
IEC 61347-2-2:2000/A1:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2009)

EN 61347-2-2:2001/A2:2006
IEC 61347-2-2:2000/A2:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2009)

EN 61347-2-2:2001/AC:2003

EN 61347-2-2:2001/A1:2006/AC:2006

EN 61347-2-2:2001/AC:2010

CENELEC EN 61347-2-2:2012
Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur um 
jafnstraums- eða riðstraumsdrifna þrepaða breyta fyrir 
glóþráðarlampa 
IEC 61347-2-2:2011

EN 61347-2-2:2011
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

11.1.2015

CENELEC EN 61347-2-3:2001
Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur um 
riðstraumsdrifna rafræna straumfesta fyrir flúrperur
IEC 61347-2-3:2000

EN 60928:1995
+ A1:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2006)

EN 61347-2-3:2001/A1:2004
IEC 61347-2-3:2000/A1:2004 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2007)

EN 61347-2-3:2001/A2:2006
IEC 61347-2-3:2000/A2:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2009)

EN 61347-2-3:2001/AC:2003

EN 61347-2-3:2001/AC:2010

CENELEC EN 61347-2-3:2011
Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur um 
riðstraumsdrifna rafræna straumfesta fyrir flúrperur
IEC 61347-2-3:2011

EN 61347-2-3:2001
ásamt breytingum

+ EN 61347-2-4:2001

Athugasemd 2.1 

23.6.2014 

EN 61347-2-3:2011/AC:2011

CENELEC EN 61347-2-4:2001
Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur 
um jafnstraumsdrifna rafræna straumfesta fyrir almenna 
lýsingu
IEC 61347-2-4:2000

EN 60924:1991
+ A1:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2006)

EN 61347-2-4:2001/AC:2010

EN 61347-2-4:2001/AC:2003

CENELEC EN 61347-2-7:2006
Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-7: Sérstakar kröfur um 
jafnstraumsdrifna rafræna straumfesta fyrir neyðarlýsingu
IEC 61347-2-7:2006

EN 61347-2-7:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.11.2009)

EN 61347-2-7:2006/AC:2010

CENELEC EN 61347-2-7:2012
Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-7: Sérstakar kröfur um 
jafnstraumsdrifna rafræna straumfesta fyrir neyðarlýsingu 
IEC 61347-2-7:2011

EN 61347-2-7:2006

Athugasemd 2.1

11.1.2015
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61347-2-8:2001
Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-8: Sérstakar kröfur um 
straumfesta fyrir flúrlampa
IEC 61347-2-8:2000

EN 60920:1991
+ A1:1993
+ A2:1996
+ A11:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2006)

EN 61347-2-8:2001/A1:2006
IEC 61347-2-8:2000/A1:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2009)

EN 61347-2-8:2001/AC:2010

EN 61347-2-8:2001/AC:2003

CENELEC EN 61347-2-9:2001
Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-9: Sérstakar kröfur 
um straumfesta fyrir úrhleðslulampa (að undanskildum 
flúrlömpum)
IEC 61347-2-9:2000

EN 60922:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2006)

EN 61347-2-9:2001/A1:2003
IEC 61347-2-9:2000/A1:2003 

Athugasemd 3 Liðinn 
(1.12.2010)

EN 61347-2-9:2001/A2:2006
IEC 61347-2-9:2000/A2:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2009)

EN 61347-2-9:2001/AC:2003

EN 61347-2-9:2001/AC:2010

CENELEC EN 61347-2-9:2013 
Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-9: Sérstakar kröfur um 
rafsegulstýribúnað fyrir úrhleðslulampa (að undanskildum 
flúrlömpum) 
IEC 61347-2-9:2012 

EN 61347-2-9:2001
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1  

4.12.2015

CENELEC EN 61347-2-10:2001
Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-10: Sérstakar kröfur um 
áriðla og breyta fyrir hátíðninotkun kaldræstra pípulaga 
úrhleðslulampa
IEC 61347-2-10:2000

EN 61347-2-10:2001/A1:2009
IEC 61347-2-10:2000/A1:2008 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2011)

EN 61347-2-10:2001/AC:2010

CENELEC EN 61347-2-11:2001
Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-11: Sérstakar kröfur um 
ýmiss konar rafrásir sem notaðar eru með ljóskerum
IEC 61347-2-11:2001

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

CENELEC EN 61347-2-12:2005
Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-12: Sérstakar kröfur 
um jafnstraums- eða riðstraumsdrifna straumfesta fyrir 
úrhleðslulampa (að undanskildum flúrlömpum)
IEC 61347-2-12:2005

EN 61347-2-12:2005/A1:2010
IEC 61347-2-12:2005/A1:2010

EN 61347-2-12:2005/AC:2010
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61347-2-13:2006
Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur 
um jafnstraums- eða riðstraumsdrifinn stýribúnað fyrir 
ljósdíóðueiningar
IEC 61347-2-13:2006

EN 61347-2-13:2006/AC:2010

CENELEC EN 61386-1:2008
Stokkakerfi fyrir kapallagnir – Hluti 1: Almennar kröfur
IEC 61386-1:2008

EN 61386-1:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.6.2011)

CENELEC EN 61386-21:2004
Stokkakerfi fyrir kapallagnir – 21. hluti: Sérstakar kröfur – 
Hörð stokkakerfi
IEC 61386-21:2002

EN 50086-2-1:1995
+ A11:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.6.2008)

EN 61386-21:2004/A11:2010 Athugasemd 3 1.12.2013 

EN 61386-21:2004/AC:2004

CENELEC EN 61386-22:2004
Stokkakerfi fyrir kapallagnir – 22. hluti: Sérstakar kröfur – 
Mótanleg stokkakerfi
IEC 61386-22:2002

EN 50086-2-2:1995
+ A11:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.6.2008)

EN 61386-22:2004/A11:2010 Athugasemd 3 1.12.2013 

EN 61386-22:2004/AC:2004

CENELEC EN 61386-23:2004
Stokkakerfi fyrir kapallagnir – 23. hluti: Sérstakar kröfur – 
Sveigjanleg stokkakerfi
IEC 61386-23:2002

EN 50086-2-3:1995
+ A11:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.6.2008)

EN 61386-23:2004/A11:2010 Athugasemd 3 1.12.2013 

EN 61386-23:2004/AC:2004

CENELEC EN 61386-24:2010 
Stokkakerfi fyrir kapallagnir – Hluti 24: Sérstakar kröfur – 
Neðanjarðarstokkakerfi
IEC 61386-24:2004

EN 50086-2-4:1994
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2013)

CENELEC EN 61386-25:2011
Stokkakerfi fyrir kapallagnir – Hluti 25: Sérstakar kröfur – 
Stokkafestingar 
IEC 61386-25:2011

CENELEC EN 61439-1:2009 
Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu – 
Hluti 1: Almennar reglur 
IEC 61439-1:2009 (Breytt)

EN 60439-1:1999
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1

1.11.2014

CENELEC EN 61439-1:2011
Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu – 
Hluti 1: Almennar reglur
IEC 61439-1:2011

EN 61439-1:2009

Athugasemd 2.1 

23.9.2014 

CENELEC EN 61439-2:2009 
Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu – 
Hluti 2: Orkuknúnar samsettar rof- og stýribúnaðareiningar 
IEC 61439-2:2009

CENELEC EN 61439-2:2011
Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu – 
Hluti 2: Orkuknúnar samsettar rof- og stýribúnaðareiningar
IEC 61439-2:2011

EN 61439-2:2009

Athugasemd 2.1 

23.9.2014 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61439-3:2012
Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu – 
Hluti 3: Dreifitöflur ætlaðar til stjórnunar af ófaglærðum 
(DBO) 
IEC 61439-3:2012

EN 60439-3:1993
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1 

22.3.2015

CENELEC EN 61439-4:2013 
Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu 
– Hluti 4: Sérstakar kröfur vegna samstæðna fyrir 
byggingarsvæði (ACS)
IEC 61439-4:2012 

EN 60439-4:2004

Athugasemd 2.1  

20.12.2015

CENELEC EN 61439-5:2011
Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu – 
Hluti 5: Samstæður til orkudreifingar í almennum kerfum 
IEC 61439-5:2010

EN 60439-5:2006

Athugasemd 2.1

3.1.2016 

CENELEC EN 61439-6:2012 
Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu – 
Hluti 6: Straumteinastokkar 
IEC 61439-6:2012 

EN 60439-2:2000
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1  

27.6.2015

CENELEC EN 61534-1:2003
Rafleiðarakerfi – 1. hluti: Almennar kröfur
IEC 61534-1:2003

CENELEC EN 61534-1:2011
Rafleiðarakerfi – Hluti 1: Almennar kröfur
IEC 61534-1:2011

EN 61534-1:2003

Athugasemd 2.1 

22.6.2014 

CENELEC EN 61534-21:2006
Rafleiðarakerfi – Hluti 21: Sérstakar kröfur um 
rafleiðarakerfi sem ætluð eru til festingar á vegg og í loft
IEC 61534-21:2006

CENELEC EN 61534-22:2009
Rafleiðarakerfi – Hluti 22: Sérstakar kröfur varðandi 
rafleiðarkerfi sem ætluð eru til lagningar á gólf eða undir 
gólf
IEC 61534-22:2009

CENELEC EN 61535:2009
Lagnatengi ætluð til nota við varanlegar tengingar í föstum 
lögnum
IEC 61535:2009

EN 61535:2009/A1:2013
IEC 61535:2009/A1:2012

Athugasemd 3 20.6.2015

CENELEC EN 61537:2007
Strengjalagnir – Strengjarennu- og strengjastigakerfi
IEC 61537:2006

EN 61537:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2009)

CENELEC EN 61549:2003
Ýmiss konar lampar
IEC 61549:2003

EN 61549:1996
+ A1:1997
+ A2:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.6.2006)

EN 61549:2003/A1:2005
IEC 61549:2003/A1:2005 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2008)

EN 61549:2003/A2:2010
IEC 61549:2003/A2:2010

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2013)

EN 61549:2003/A3:2012
IEC 61549:2003/A3:2012

Athugasemd 3 9.8.2015
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61557-1:2007
Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að  
1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að 
prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 1. hluti: 
Almennar kröfur
IEC 61557-1:2007

EN 61557-1:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2010)

CENELEC EN 61557-2:2007
Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að  
1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að 
prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 2. hluti: 
Viðnám einangrunar
IEC 61557-2:2007

EN 61557-2:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2010)

CENELEC EN 61557-3:2007
Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að  
1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að 
prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 3. hluti: 
Hringrásarviðnám
IEC 61557-3:2007

EN 61557-3:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2010)

CENELEC EN 61557-4:2007
Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 
1 kV riðstraum og 1,5 kV jafnstraum – Búnaður til að 
prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 4. hluti: 
Viðnám jarðtenginga og spennujöfnunar
IEC 61557-4:2007

EN 61557-4:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2010)

CENELEC EN 61557-5:2007
Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að  
1 000 V riðstraum og 1 5000 V jafnstraum – Búnaður til að 
prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 5. hluti: 
Viðnám til jarðar
IEC 61557-5:2007

EN 61557-5:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2010)

CENELEC EN 61557-6:2007
Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að  
1 000 V riðstraums og 1 500 V jafnstraums – Búnaður til 
að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – Hluti 
6: Bilunarstraumstæki (RCD) í TT- og TN-kerfum
IEC 61557-6:2007

EN 61557-6:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.10.2010)

CENELEC EN 61557-7:2007
Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að  
1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að 
prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 7. hluti: 
Fasaröð
IEC 61557-7:2007

EN 61557-7:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2010)

CENELEC EN 61557-8:2007
Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að  
1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að 
prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 8. hluti: 
Einangrunarvakar fyrir IT-kerfi
IEC 61557-8:2007

EN 61557-8:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2010)

CENELEC EN 61557-9:2009
Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 
1000 V riðstraum og 1500 V jafnstraum – Búnaður til að 
prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 9. hluti: 
Búnaður til að finna einangrunargalla í IT-kerfum
IEC 61557-9:2009

EN 61557-9:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2012)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61557-10:2001
Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum allt að 1 000 V 
riðstraums og 1 500 V jafnstraums – Búnaður til að prófa, 
mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 10. hluti: 
Samsettur mælibúnaður til að prófa, mæla og fylgjast með 
varnarráðstöfunum
IEC 61557-10:2000

CENELEC EN 61557-11:2009
Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum allt að 1 000 V 
riðstraums og 1 500 V jafnstraums – Búnaður til að prófa, 
mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – Hluti 11: 
Virkni lekastraumsvaka (RCM) af gerð A og gerð B í TT, 
TN og IT kerfum
IEC 61557-11:2009

CENELEC EN 61557-12:2008
Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum allt að 1 000 
V a.c. og 1 500 V d.c. – Búnaður til að prófa, mæla og 
fylgjast með varnarráðstöfunum – Hluti 12: Tæki til 
frammistöðumælinga og vöktunar (PMD)
IEC 61557-12:2007

CENELEC EN 61557-13:2011
Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum allt að 1 000 V 
riðstraums og 1 500 V jafnstraums – Búnaður til að prófa, 
mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – Hluti 13: 
Færanlegar og handstýrðar straumklemmur og nemar til 
nota við mælingar á straumleka í rafmagnsdreifikerfum
IEC 61557-13:2011

CENELEC EN 61558-1:1997
Öryggi aflspenna, aflgjafaeininga og ámóta búnaðar –  
1. hluti: Almennar kröfur og prófanir
IEC 61558-1:1997 (Breytt) 

EN 60742:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2005)

EN 61558-1:1997/A1:1998
IEC 61558-1:1997/A1:1998 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.1.2001)

EN 61558-1:1997/A11:2003 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2005)

EN 61558-1:1997/AC:2003

CENELEC EN 61558-1:2005
Öryggi spenna, aflgjafa, spanalda og ámóta tækja –  
Hluti 1: Almennar kröfur og prófanir
IEC 61558-1:2005

EN 61558-1:1997
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2005)

EN 61558-1:2005/A1:2009
IEC 61558-1:2005/A1:2009 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2012)

EN 61558-1:2005/AC:2006

CENELEC EN 61558-2-1:2007
Öryggi spenna, aflgjafa, spanalda og ámóta tækja –  
Hluti 2-1: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir spenna með 
aðskildum vöfum og aflgjafa sem búnir eru spennum með 
aðskildum vöfum og ætlaðir eru til almennra nota
IEC 61558-2-1:2007

EN 61558-2-1:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2010)

CENELEC EN 61558-2-2:2007
Öryggi spenna, aflgjafa, spanalda og ámóta tækja – Hluti 
2-2: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir spenna fyrir 
stýringar og aflgjafa sem búnir eru spennum fyrir stýringar
IEC 61558-2-2:2007

EN 61558-2-2:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2010)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61558-2-3:2000
Öryggi spenna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-3: 
Sértækar kröfur vegna kveikjuspennubreyta í gas- og 
olíubrennurum
IEC 61558-2-3:1999

CENELEC EN 61558-2-3:2010 
Öryggi spenna, spanalda, aflgjafa og ámóta tækja til nota í 
spennukerfum allt að 1100 V – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur 
og prófanir fyrir kveikispenna og kveiki-aflgjafa sem búnir 
eru kveikispennum til nota í gas og olíubrennurum
IEC 61558-2-3:2010

EN 61558-2-3:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2013)

CENELEC EN 61558-2-4:2009
Öryggi spenna, spanalda, aflgjafa og ámóta tækja til nota í 
spennukerfum allt að 1100 V – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur 
og prófanir fyrir einangrunarspenna og aflgjafa sem búnir 
eru einangrunarspennum
IEC 61558-2-4:2009

EN 61558-2-4:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2012)

CENELEC EN 61558-2-5:1998
Öryggi spenna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-5: 
Sérstakar kröfur vegna rakvélaspenna og aflgjafa fyrir 
rakvélar
IEC 61558-2-5:1997

EN 60742:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.1.2002)

EN 61558-2-5:1998/A11:2004 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2007)

CENELEC EN 61558-2-5:2010 
Öryggi spenna, spanalda, aflgjafa og ámóta tækja til nota í 
spennukerfum allt að 1100 V – Hluti 2-5: Sérstakar kröfur 
og prófanir fyrir rakvélaspenna, aflgjafa sem búnir eru 
rakvélaspenni og aflgjafa í rakvélar
IEC 61558-2-5:2010

EN 61558-2-5:1998
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2013)

CENELEC EN 61558-2-6:2009
Öryggi spenna, spanalda, aflgjafa og ámóta tækja til nota í 
spennukerfum allt að 1100 V – Hluti 2-6: Sérstakar kröfur 
og prófanir fyrir öryggiseinangrunarspenna og aflgjafa sem 
búnir eru öryggiseinangrunarspennum
IEC 61558-2-6:2009

EN 61558-2-6:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2012)

CENELEC EN 61558-2-7:2007
Öryggi spenna, aflgjafa, spanalda og ámóta tækja – Hluti 
2-7: Sérstakar kröfur vegna spenna fyrir leikföng
IEC 61558-2-7:2007 (Breytt) 

EN 61558-2-7:1997
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.9.2010)

CENELEC EN 61558-2-8:1998
Öryggi spenna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-8: 
Sérstakar kröfur vegna spenna fyrir bjöllur
IEC 61558-2-8:1998

EN 60742:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2001)

CENELEC EN 61558-2-8:2010 
Öryggi spenna, spanalda, aflgjafa og ámóta tækja til nota í 
spennukerfum allt að 1100 V – Hluti 2-8: Sérstakar kröfur 
varðandi spenna fyrir bjöllur og klukkur
IEC 61558-2-8:2010

EN 61558-2-8:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2013)

CENELEC EN 61558-2-9:2003
Öryggi spenna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-9: 
Sérkröfur varðandi spenna í handluktir í flokki III sem nota 
Wolfram glóðarþráðarperur
IEC 61558-2-9:2002

EN 60742:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2005)



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 62/126 7.11.2013

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61558-2-9:2011
Öryggi spenna, spanalda, aflgjafa og samsetninga þeirra 
– Hluti 2-9: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir spenna 
og aflgjafa í handluktir í flokki III sem nota Wolfram 
glóðarþráðarperur 
IEC 61558-2-9:2010

EN 61558-2-9:2003

Athugasemd 2.1 

2.1.2014 

CENELEC EN 61558-2-12:2001
Öryggi spennubreyta, aflgjafaeininga og ámóta tækja – 
Hluti 2-12: Sérstakar kröfur varðandi spenna með fasta 
spennu
IEC 61558-2-12:2001

CENELEC EN 61558-2-12:2011
Öryggi spenna, spanalda, aflgjafa og samsetninga þeirra – 
Hluti 2-12: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir spenna með 
fasta spennu og aflgjafa til nota á byggingarsvæðum 
IEC 61558-2-12:2011

EN 61558-2-12:2001

Athugasemd 2.1 

3.3.2014 

CENELEC EN 61558-2-13:2009
Öryggi spenna, spanalda, aflgjafa og ámóta tækja til nota í 
spennukerfum allt að 1100 V – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur 
og prófanir fyrir einvafsspenna og aflgjafa sem búnir eru 
einvafsspennum
IEC 61558-2-13:2009

EN 61558-2-13:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2012)

CENELEC EN 61558-2-14:2013 
Öryggi spenna, spanalda, aflgjafa og samsetninga 
þeirra – Hluti 2-14: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir 
einangrunarspenna og aflgjafa sem búnir eru breytilegum 
spennum 
IEC 61558-2-14:2012

CENELEC EN 61558-2-15:2001
Öryggi spenna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-15: 
Sérstakar kröfur vegna einangrunarspenna fyrir staði þar 
sem lækningar eru stundaðar
IEC 61558-2-15:1999 (Breytt) 

EN 61558-2-15:2001/AC:2004

EN 61558-2-15:2001/AC:2003

CENELEC EN 61668-2-15:2012
Öryggi spenna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-15: 
Sérstakar kröfur vegna einangrunarspenna fyrir staði þar 
sem lækningar eru stundaðar 
IEC 61558-2-15:2011

EN 61558-2-15:2001 

Athugasemd 2.1 

27.12.2014

CENELEC EN 61558-2-16:2009 
Öryggi spenna, spanalda, aflgjafa og ámóta tækja til nota 
við spennu allt að 1100 V – Hluti 2-16: Sérstakar kröfur 
og prófanir fyrir SMPS spennugjafa og spenna í SMPS 
spennugjafa
IEC 61558-2-16:2009

EN 61558-2-17:1997

Athugasemd 2.1

CENELEC EN 61558-2-20:2000
Öryggi aflspenna, aflgjafaeininga og ámóta tækja –  
Hluti 2-20: Sérstakar kröfur um lítil spanöld
IEC 61558-2-20:2000

CENELEC EN 61558-2-20:2011
Öryggi aflspenna, aflgjafaeininga og ámóta tækja –  
Hluti 2-20: Sérstakar kröfur um lítil spanöld # 
IEC 61558-2-20:2010

EN 61558-2-20:2000

Athugasemd 2.1 

2.1.2014 
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staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61558-2-23:2000
Öryggi aflspenna, aflgjafaeininga og ámóta tækja – 
Hluti 2-23: Sérstakar kröfur um spennubreyta til nota á 
byggingarsvæðum
IEC 61558-2-23:2000

CENELEC EN 61558-2-23:2010 
Öryggi spenna, spanalda, aflgjafa og ámóta tækja til nota 
í spennukerfum allt að 1.100 V – Hluti 2-23: Sérstakar 
kröfur og prófanir fyrir spenna og aflgjafa til nota á 
byggingarsvæðum
IEC 61558-2-23:2010

EN 61558-2-23:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2013)

CENELEC EN 61643-11:2002
Lágspennuvarnarbúnaður gegn yfirspennu – 11. hluti: 
Yfirspennuvarnartæki sem tengd eru lágspennukerfum – 
Kröfur og prófanir
IEC 61643-1:1998 (Breytt) 

EN 61643-11:2002/A11:2007 Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2009)

CENELEC EN 61643-11:2012 
Lágspennuvarnarbúnaður gegn yfirspennu – Hluti 11: 
Yfirspennuvarnartæki sem tengd eru lágspennukerfum – 
Kröfur og prófunaraðferðir
IEC 61643-11:2011 (Breytt) 

EN 61643-11:2002
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1  

27.8.2015

CENELEC EN 61643-21:2001
Lágspennuvarnarbúnaður gegn yfirspennu – Hluti 
21: Varnarbúnaður gegn yfirspennu sem tengist við 
fjarskipta- og merkjasendingarnet – Nothæfiskröfur og 
prófunaraðferðir
IEC 61643-21:2000

EN 61643-21:2001/A1:2009
IEC 61643-21:2000/A1:2008 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2012)

EN 61643-21:2001/A2:2013
IEC 61643-21:2000/A2:2012

Athugasemd 3 31.8.2015

CENELEC EN 61730-1:2007
Öryggisviðurkenning íspennuljósnemaeininga – Hluti 1: 
Kröfur um samsetningu
IEC 61730-1:2004 (Breytt) 

EN 61730-1:2007/A1:2012 
IEC 61730-1:2004/A1:2011

Athugasemd 3 19.12.2014

EN 61730-1:2007/A2:2013 
IEC 61730-1:2004/A2:2013

Athugasemd 3 18.4.2016

CENELEC EN 61730-2:2007
Kyrrstöðuyfirfærslukerfi (STS) – Hluti 2: Kröfur um 
rafsegulsviðssamhæfi (EMC)
IEC 61730-2:2004 (Breytt) 

EN 61730-2:2007/A1:2012
IEC 61730-2:2004/A1:2011

Athugasemd 3 19.12.2014

CENELEC EN 61770:2009
Raftæki sem tengjast vatnsveitu – Aðferðir við að forðast 
bakleka og bilanir í slöngusamstæðum
IEC 61770:2008

EN 61770:1999
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.5.2012)

EN 61770:2009/AC:2011
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staðla- 
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Tilvísunarnúmer staðalsins 
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Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61800-5-1:2007
Rafknúin drifkerfi með stillanlegum hraða – Hluti 5-1: 
Öryggiskröfur – Rafmagn, hiti og orka
IEC 61800-5-1:2007

EN 61800-5-1:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(1.8.2010)

CENELEC EN 61812-1:1996
Skilgreindir tímaliðar til nota í iðnaði – 1. hluti: Kröfur og 
prófanir
IEC 61812-1:1996

EN 61812-1:1996/A11:1999 Athugasemd 3 Liðinn
(1.1.2002)

EN 61812-1:1996/AC:1999

CENELEC EN 61812-1:2011
Tímaliðar til nota í iðnaði og heimahúsum – Hluti 1: 
Kröfur og prófanir
IEC 61812-1:2011

EN 61812-1:1996
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

29.6.2014 

CENELEC EN 61851-1:2001
Leiðandi hleðslukerfi fyrir rafknúin farartæki – 1. hluti: 
Almennar kröfur
IEC 61851-1:2001

CENELEC EN 61851-1:2011
Leiðandi hleðslukerfi fyrir rafknúin farartæki – Hluti 1: 
Almennar kröfur
IEC 61851-1:2010

EN 61851-1:2001

Athugasemd 2.1 

1.4.2014 

CENELEC EN 61851-21:2002
Tengibúnaður fyrir hleðslutæki rafknúinna farartækja – 21. 
hluti: Kröfur til rafknúinna farartækja varðandi leiðandi 
tengingar við riðstraums-/jafnstraumsgjafa
IEC 61851-21:2001

CENELEC EN 61851-22:2002
Tengibúnaður fyrir hleðslutæki rafknúinna farartækja – 22. 
hluti: Riðstraumshleðslustöðvar fyrir rafknúin farartæki
IEC 61851-22:2001

CENELEC EN 61869-1:2009
Mælispennar fyrir mælitæki – Hluti 1: Almennar kröfur 
IEC 61869-1:2007 (Breytt)

CENELEC EN 61869-2:2012 
Mælispennar fyrir mælitæki – Hluti 2: Viðbótarkröfur fyrir 
straumspenna
IEC 61869-2:2012

CENELEC EN 61869-3:2011
Mælispennar fyrir mælitæki – Hluti 3: Viðbótarkröfur 
varðandi spanspennuspenna
IEC 61869-3:2011

CENELEC EN 61869-5:2011
Mælispennar fyrir mælitæki – Hluti 5: Viðbótarkröfur 
varðandi þéttispennuspenna
IEC 61869-5:2011

CENELEC EN 61914:2009 
Kapalfestingar til nota í raflögnum
IEC 61914:2009

EN 50368:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2012)

EN 61914:2009/AC:2009  



7.11.2013 Nr. 62/129EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61914:2009
Kapalfestingar til nota í raflögnum
IEC 61914:2009

EN 50368:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2012)

CENELEC EN 61921:2003
Aflþéttar – Lágspennu aflstuðulsleiðréttingarsamstæður
IEC 61921:2003

CENELEC EN 61995-1:2008
Búnaður til tengingar á ljóskerum til heimilisnota og ámóta 
nota – Hluti 1: Almennar kröfur
IEC 61995-1:2005 (Breytt) 

CENELEC EN 61995-2:2009
Búnaður til tengingar á ljóskerum til heimilisnota og 
ámata nota – Hluti 2: Staðalblöð um búnað til tengingar á 
ljóskerum (DCL)
IEC 61995-2:2009

CENELEC EN 62020:1998
Rafeindaaukahlutir – Lekastraumsvakar til heimilisnota og 
ámóta nota (RCM)
IEC 62020:1998

EN 62020:1998/A1:2005
IEC 62020:1998/A1:2003 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.3.2008)

CENELEC EN 62026-1:2007
Lágspennu rof- og stýribúnaður –Tengikerfi fyrir 
stýribúnað (CDI) – 
Hluti 1: Almennar reglur
IEC 62026-1:2007

CENELEC EN 62026-2:2013 
Lágspennu rof- og stýribúnaður – Tengikerfi fyrir 
stýribúnað (CDI) – 
Hluti 2: Tenging nema og stýrirofa (ASI)
IEC 62026-2:2008 (Breytt)

CENELEC EN 62026-3:2009
Lágspennu rof- og stýribúnaður – Tengikerfi fyrir 
stýribúnað (CDI) – Hluti 3: DeviceNet
IEC 62026-3:2008

CENELEC EN 62026-7:2013 
Lágspennu rof- og stýribúnaður – Tengikerfi fyrir 
stýribúnað (CDI) – 
Hluti 7: CompoNet tengi 
IEC 62026-7:2010 (Breytt)

CENELEC EN 62031:2008
Ljósdíóðueiningar fyrir almenna lýsingu – Öryggisforskrift
IEC 62031:2008

EN 62031:2008/A1:2013
IEC 62031:2008/A1:2012

Athugasemd 3 3.12.2015

CENELEC EN 62035:2000
Úthleðsluljós (að frátöldum flúorljósum) – Öryggisforskrift
IEC 62035:1999 (Breytt) 

EN 62035:2000/A1:2003
IEC 62035:1999/A1:2003 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2006)

EN 62035:2000/A2:2012
IEC 62035:1999/A2:2012

Athugasemd 3 31.8.2015
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 62040-1:2008
Órofin aflkerfi (UPS) – 1. hluti: Almennar kröfur og 
öryggiskröfur
IEC 62040-1:2008

EN 62040-1-1:2003
+ EN 62040-1-2:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2011)

EN 62040-1:2008/A1:2013
IEC 62040-1:2008/A1:2013

Athugasemd 3 14.2.2016

EN 62040-1:2008/AC:2009

CENELEC EN 62080:2009 
Hljóðmerkjabúnaður til heimilisnota og ámóta nota
IEC 62080:2001 + A1:2008

CENELEC EN 62094-1:2003
Gaumljósaeiningar fyrir raflagnir heimila og ámóta fastar 
lagnir – 1. hluti: Almennar kröfur
IEC 62094-1:2002

EN 62094-1:2003/A11:2003 Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2006)

CENELEC EN 62109-1:2010 
Öryggi aflbreytingarbúnaðar til nota í 
ljósspennuorkukerfum Hluti 1: Almennar kröfur
IEC 62109-1:2010

CENELEC EN 62109-2:2011
Öryggi aflbreyta til nota í ljósspennuorkukerfum – Hluti 2: 
Sérstakar kröfur vegna áriðla
IEC 62109-2:2011

CENELEC EN 62135-1:2008
Viðnámssuðubúnaður – Hluti 1: Sérstakar kröfur varðandi 
hönnun, framleiðslu og uppsetningu
IEC 62135-1:2008

EN 50063:1989

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2011)

CENELEC EN 62196-1:2003
Klær, tenglar og tengi og inntök fyrir farartæki – Hleðsla 
rafknúinna farartækja með leiðslum – 1. hluti: Hleðsla 
rafknúinna farartækja með allt að 250 A a.c. og 400 A d.c
IEC 62196-1:2003

CENELEC EN 62196-1:2012
Klær, tenglar og tengi og inntök fyrir farartæki – Hleðsla 
rafknúinna farartækja með leiðslum – Hluti 1: Almennar 
kröfur 
IEC 62196-1:2011

EN 62196-1:2003

Athugasemd 2.1 

1.2.2015

EN 62196-1:2012/A11:2013 Athugasemd 2.1 15.10.2017

EN 62196-1:2012/AC:2012

CENELEC EN 62196-2:2012
Klær, tenglar og tengi og inntök fyrir farartæki – Hleðsla 
rafknúinna farartækja með leiðslum – Hluti 2: Mál- og 
skiptihæfikröfur vegna riðspennupinna- og hulsubúnaðar
IEC 62196-2:2011

EN 62196-2:2012/A11:2013 Athugasemd 3 15.10.2017

CENELEC EN 62208:2003
Tómar umlykjur fyrir samsettan rof- og stýribúnað fyrir 
lágspennu – Almennar kröfur
IEC 62208:2002

EN 50298:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2006)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 62208:2011
Tómar umlykjur fyrir samsettan rof- og stýribúnað fyrir 
lágspennu – Almennar kröfur
IEC 62208:2011

EN 62208:2003

Athugasemd 2.1 

23.9.2014 

CENELEC EN 62233:2008
Aðferðir til mælingar á rafsegulsviðum heimilistækja og 
ámóta tækja vegna áhrifa þeirra á fólk
IEC 62233:2005 (Breytt) 

EN 50366:2003
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2012)

EN 62233:2008/AC:2008

CENELEC EN 62253:2011
Íspennuljósnemadælukerfi – Hönnunarhæfi og 
nothæfismælingar
IEC 62253:2011

CENELEC EN 62275:2009
Strengjalagnakerfi – Strengjabindingar til nota í raflögnum
IEC 62275:2006 (Breytt) 

EN 50146:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2012)

CENELEC EN 62282-3-1:2007
Efnarafalatækni – Hluti 3-1: Staðbundin aflkerfi með 
efnarafölum – Öryggi
IEC 62282-3-1:2007

CENELEC EN 62282-3-3:2008
Efnarafalatækni – Hluti 3-3: Staðbundin aflkerfi með 
efnarafölum – Uppsetning
IEC 62282-3-3:2007

CENELEC EN 62282-3-100:2012
Efnarafalatækni – Hluti 3-100: Kyrrstæðir efnarafalar – 
Öryggi 
IEC 62282-3-100:2012

EN 62282-3-1:2007

Athugasemd 2.1 

22.3.2015

CENELEC EN 62282-3-300:2012 
Efnarafalatækni – Hluti 3-300: Staðbundin aflkerfi með 
efnarafölum – Uppsetning 
IEC 62282-3-300:2012 

EN 62282-3-3:2008

Athugasemd 2.1 

19.7.2015

CENELEC EN 62282-5-1:2012 
Efnarafalatækni – Hluti 5-1: Færanleg aflkerfi með 
efnarafölum – Öryggi
IEC 62282-5-1:2012 

CENELEC EN 62310-1:2005
Kyrrstöðuyfirfærslukerfi (STS) – 1. hluti: Almennar kröfur 
og öryggiskröfur
IEC 62310-1:2005

CENELEC EN 62311:2008
Mat á rafeinda- og rafmagnsbúnaði er tengist 
takmörkunum á áhrifum rafsegulsviða á fólk (0 Hz – 300 
GHz)
IEC 62311:2007 (Breytt) 

CENELEC EN 62395-1:2006
Rafviðnámshitunarkerfi til nota í iðnaðar- og atvinnuskyni 
– Hluti 1: Almennar kröfur og prófunarkröfur
IEC 62395-1:2006

CENELEC EN 62423:2009 
Bilunarstraumsrofar með og án yfirstraumsvarnar til 
notkunar á heimilum og til ámóta notkunar (gerðir B 
RCCBs og B RCBOs) 
IEC 62423:2007 (Breytt)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 62423:2012 
Bilunarstraumsrofar, gerðir B og F með og án yfir straums-
varnar til notkunar á heimilum og til ámóta notkunar 
IEC 62423:2009 (Breytt)

EN 62423:2009

Athugasemd 2.1

19.6.2017

CENELEC EN 62471:2008
Ljóslíffræðilegt öryggi lampa og ljósakerfa
IEC 62471:2006 (Breytt) 

EN 60825-1:1994
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2011)

CENELEC EN 62479:2010 
Mat á samræmi lágafls rafeinda- og rafmagnstækja við 
grundvallartakmarkanir er tengjast áhrifum rafsegulsviða á 
fólk (10 MHz–300GHz)
IEC 62479:2010 (Breytt)

EN 50371:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2013)

CENELEC EN 62493:2010 
Mat á ljósabúnaði í tengslum við áhrif sem fólk verður 
fyrir af rafsegulsviðum 
IEC 62493:2009

CENELEC EN 62532:2011
Flúrspanlampar – Öryggisforskrift 
IEC 62532:2011

CENELEC EN 62549:2011
Liðskipt og sveigjanleg leiðslulagnakerfi 
IEC 62549:2011

CENELEC EN 62560:2012 
Díóðulampar (LED) með eigin straumfesti til almennrar 
lýsingar fyrir rafspennu > 50 V – Öryggiskröfur
IEC 62560:2011 (Breytt) 

CENELEC HD 21.1 S4:2002
Gúmmíeinangraðir strengir fyrir málspennu að og með 
450/750 V – 1. hluti: Almennar kröfur

HD 21.1 S3:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2003)

CENELEC HD 21.3 S3:1995
Strengir einangraðir með pólývínylklóríð með málspennu 
allt að og jafnt og 450/750 V – 3. hluti: Strengir án kápu 
fyrir fastar lagnir
IEC 60227-3:1993 (Breytt) 

HD 21.3 S3:1995/A1:1999 Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2001)

HD 21.3 S3:1995/A2:2008 Athugasemd 3 Liðinn 
(1.9.2010)

CENELEC HD 21.4 S2:1990
Strengir einangraðir með pólývínylklóríð með málspennu 
allt að og jafnt og 450/750 V – 4. hluti: Strengir með kápu 
fyrir fastar lagnir
IEC 60227-4:1979 (Breytt) 

CENELEC HD 21.5 S3:1994
Strengir einangraðir með pólývínylklóríð með málspennu 
til og með 450/750 V – 5. hluti: Sveigjanlegir strengir 
(lausataugar)
IEC 60227-5:1979 (Breytt) 

HD 21.5 S3:1994/A1:1999 Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2001)

HD 21.5 S3:1994/A2:2001 Athugasemd 3 Liðinn
(1.4.2003)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC HD 21.7 S2:1996
Strengir einangraðir með pólývínylklóríð með málspennu 
allt að og jafnt og 450/750 V – 7. hluti: Eintauga strengir 
án kápu fyrir innilagnir með 90° C leiðarahita

HD 21.7 S1:1990
+ A1:1992
+ A2:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.1996)

HD 21.7 S2:1996/A1:1999 Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2001)

CENELEC HD 21.8 S2:1999
Strengir einangraðir með pólývínylklóríð með málspennu 
allt að og jafnt og 450/750 V – 8. hluti: Einþættir strengir 
án kápu fyrir skrautljósalengjur

HD 21.8 S1:1990
+ A2:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2001)

CENELEC HD 21.9 S2:1995
Strengir einangraðir með pólývínylklóríð með málspennu 
allt að og jafnt og 450/750 V – 9. hluti: Einþættir strengir 
án kápu fyrir lagnir við lágt hitastig

HD 21.9 S2:1995/A1:1999 Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2001)

CENELEC HD 21.10 S2:2001
Strengir einangraðir með pólývínylklóríð með málspennu 
allt að og jafnt og 450/750 V – 10. hluti: Framlengjanlegar 
leiðslur

HD 21.10 S1:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.8.2003)

CENELEC HD 21.11 S1:1995
Strengir einangraðir með pólývínylklóríð með málspennu 
allt að og jafnt og 450/750 V – 11. hluti: Strengir fyrir 
lampa

HD 21.11 S1:1995/A1:2001 Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2003)

CENELEC HD 21.12 S1:1994
Strengir einangraðir með pólývínylklóríð með málspennu 
allt að og jafnt og 450/750 V – 12. hluti: Hitaþolnir 
sveigjanlegir strengir (taugar) 

HD 21.12 S1:1994/A1:2001 Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2003)

CENELEC HD 21.13 S1:1995
Strengir einangraðir með pólývínylklóríð með málspennu 
allt að og jafnt og 450/750 V – 13. hluti: Olíuþolnir 
strengir með pólývínylklóríðkápu og tveimur eða fleiri 
leiðurum

HD 21.13 S1:1995/A1:2001 Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2003)

CENELEC HD 21.14 S1:2003
Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með 
hitadeigri einangrun – 14. hluti: Sveigjanlegir strengir 
(taugar), einangraðir og með kápu úr halógenlausum 
hitadeigum efnasamböndum

CENELEC HD 21.15 S1:2006
Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 
V með hitadeigri einangrun – Hluti 15: Einþættir 
strengir einangraðir með halógenlausum hitadeigum 
efnasamböndum til nota í fastar lagnir

CENELEC HD 22.1 S4:2002
Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með 
hitadeigri einangrun – 1. hluti: Almennar kröfur

HD 22.1 S3:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2003)
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staðla- 

samtök (1)
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(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC HD 22.3 S4:2004
Gúmmíeinangraðir strengir fyrir málspennu að og með 
450/750 V – 3. hluti: Hitaþolnir silíkongúmmíeinangraðir 
strengir

HD 22.3 S3:1995
+ A1:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2006)

HD 22.3 S4:2004/A1:2006 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2007)

CENELEC HD 22.4 S4:2004
Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með 
þverbundna einangrun – 4. hluti: Taugar og sveigjanlegir 
strengir

HD 22.4 S3:1995
+ A1:1999
+ A2:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.2.2006)

CENELEC HD 22.6 S2:1995
Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með 
þverbundna einangrun – 6. hluti: Taugar og sveigjanlegir 
strengir

HD 22.6 S1:1990

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.1996)

HD 22.6 S2:1995/A1:1999 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2000)

HD 22.6 S2:1995/A2:2004 Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2006)

HD 22.6 S2:1995/AC:1995

CENELEC HD 22.7 S2:1995
Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með 
þverbundna einangrun – 7. hluti: Rafsuðustrengir

HD 22.7 S1:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.1996)

HD 22.7 S2:1995/A1:1999 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2000)

HD 22.7 S2:1995/A2:2004 Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2006)

CENELEC HD 22.8 S2:1994
Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V 
með þverbundna einangrun – 8. hluti: Strengir með auknu 
hitaþoli fyrir innri lagnir við 110°C hitastig leiðara

HD 22.8 S2:1994/A1:1999 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2000)

HD 22.8 S2:1994/A2:2004 Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2006)

CENELEC HD 22.9 S3:2007
Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með 
þverbundinni einangrun – 9. hluti: Einþættir strengir án 
kápu fyrir fastar lagnir sem losa lítið af reyk og tærandi 
lofttegundum

HD 22.9 S2:1995
+ A1:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2008)

CENELEC HD 22.10 S2:2007
Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með 
þverbundinni einangrun – 10. hluti: Sveigjanlegir strengir 
með EPR-einangrun og pólýúretankápu

HD 22.10 S1:1994
+ A1:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2008)

CENELEC HD 22.11 S2:2007
Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V 
með þverbundinni einangrun – 11. hluti: EVA-taugar og 
sveigjanlegir strengir

HD 22.11 S1:1995
+ A1:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2008)

CENELEC HD 22.12 S2:2007
Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með 
þverbundinni einangrun – 12. hluti: Hitaþolnar EPR-taugar 
og sveigjanlegir strengir

HD 22.12 S1:1996
+ A1:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2008)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC HD 22.13 S2:2007
Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V 
með þverbundinni einangrun – 13. hluti: Halógenlausir 
sveigjanlegir strengir sem losa lítið af reyk

HD 22.13 S1:1996
+ A1:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2008)

CENELEC HD 22.15 S2:2007
Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með 
þverbundinni einangrun – 15. hluti: Fjölþættir strengir 
einangraðir og slíðraðir með hitaþolnu sílikongúmmíi

HD 22.15 S1:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2008)

CENELEC HD 308 S2:2001
Merking kjarna í strengjum og sveigjanlegum leiðslum

HD 308 S1:1976

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2006)

CENELEC HD 361 S3:1999
Kerfi til að merkja strengi

HD 361 S3:1999/A1:2006 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2009)

HD 361 S3:1999/AC:1999

CENELEC HD 368 S1:1978
Beinvirk skráningarrafmagnsmælitæki og fylgihlutir þeirra
IEC 60258:1968 + A1:1976

CENELEC HD 516 S2:1997
Leiðbeiningar um notkun samhæfðra lágspennustrengja

HD 516 S2:1997/A1:2003 Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2005)

HD 516 S2:1997/A2:2008 Athugasemd 3 Liðinn 
(1.9.2010)

CENELEC HD 549 S1:1989
Ráðstefnukerfi – Rafmagns- og hljóðtæknikröfur
IEC 60914:1988

CENELEC HD 597 S1:1992
Tengslaþéttar og rýmdardeilarar
IEC 60358:1990

HD 597 S1:1992/AC:1992

CENELEC HD 603 S1:1994
Dreifistrengir með málspennu 0,6/1kV

HD 603 S1:1994/A1:1997 Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.1998)

HD 603 S1:1994/A2:2003 Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2006)

HD 603 S1:1994/A3:2007 Athugasemd 3 Liðinn
(1.11.2009)

CENELEC HD 604 S1:1994
0,6/1k V aflstrengir með sérstökum brunaeiginleikum til 
notkunar í aflstöðvum

HD 604 S1:1994/A1:1997 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1997)

HD 604 S1:1994/A2:2002 Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2005)

HD 604 S1:1994/A3:2005 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2008)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC HD 605 S2:2008
Rafstrengir – Viðbótarprófunaraðferðir

HD 605 S1:1994
+ A1:1996
+ A2:2001
+ A3:2002
+ A4:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2009)

HD 605 S2:2008/AC:2010

CENELEC HD 626 S1:1996
Loftstrengir með málspennu Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV

HD 626 S1:1996/A1:1997 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.1997)

HD 626 S1:1996/A2:2002 Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2003)

CENELEC HD 627 S1:1996
Fjölþættir og fjölpara strengir sem leggja má ofan- eða 
neðanjarðar

HD 627 S1:1996/A1:2000 Athugasemd 3 Liðinn
(1.8.2001)

HD 627 S1:1996/A2:2005 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2008)

CENELEC HD 639 S1:2002
Rafbúnaður – Færanleg lekastraumtæki án 
yfirstraumsvarnar til heimilisnota og ámóta nota (PRCD)
IEC 61540:1997 (Breytt) + A1:1998 (Breytt) 

HD 639 S1:2002/A1:2003 Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.2005)

HD 639 S1:2002/A2:2010 Athugasemd 3 Liðinn
(1.9.2013)

HD 639 S1:2002/AC:2003

CENELEC HD 60269-2:2007
Lágspennuvör – 2. hluti: Viðbótarkröfur vegna vara til 
nota fyrir fólk með heimild (vör sem einkum eru ætluð til 
iðnaðarnota) – Dæmi um stöðluð kerfi fyrir vör A til I
IEC 60269-2:2006 (Breytt) 

EN 60269-2:1995
ásamt breytingum

+ HD 60269-2-1:2005

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2010)

CENELEC HD 60269-2:2010 
Lágspennuvör – Hluti 2: Viðbótarkröfur vegna vara til 
nota fyrir fólk með heimild (vör sem einkum eru ætluð til 
iðnaðarnota) – Dæmi um stöðluð kerfi fyrir vör A til J 
IEC 60269-2:2010 (Breytt)

HD 60269-2:2007

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.9.2013)

CENELEC HD 60269-3:2007
Lágspennuvör – 3. hluti: Viðbótarkröfur vegna vara til nota 
fyrir fólk án sérþekkingar (vör sem einkum er ætluð til 
heimilisnota og ámóta nota) – Dæmi um stöðluð kerfi fyrir 
vör A til F
IEC 60269-3:2006 (Breytt) 

EN 60269-3:1995
ásamt breytingu

+ HD 60269-3-1:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.3.2010)
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

CENELEC HD 60269-3:2010 
Lágspennuvör – Hluti 3: Viðbótarkröfur vegna vara til nota 
fyrir fólk án sérþekkingar (vör sem einkum er ætluð til 
heimilisnota og ámóta nota) – Dæmi um stöðluð kerfi fyrir 
vör A til F 
IEC 60269-3:2010 (Breytt)

HD 60269-3:2007

Athugasemd 2.1  

Liðinn
(1.9.2013)

HD 60269-3:2010/A1:2013
IEC 60269-3:2010/A1:2013 Athugasemd 3  5.3.2016  

(1) CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25500811, bréfasími +32 25500819 (http://www.cen.eu)
 CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25196871, bréfasími +32 25196919 (http://www.

CENELEC.eu)
 ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, FRANCE, sími +33 492944200, bréfasími +33 493654716 (http://www.

etsi.eu)

Athugasemd 1: Síðasti dagur ætlaðs samræmis er yfirleitt sami dagur og afturköllunardagurinn (date 
of withdrawal eða „dow“) sem evrópsku staðlasamtökin ákveða, en athygli notenda 
þessara staðla skal vakin á að sérstakar undantekningar geta verið frá þessu.

Athugasemd 2.1: Nýi (eða breytti) staðallinn hefur sama gildissvið og sá sem leystur er af hólmi. 
Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur 
ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar.

Athugasemd 2.2: Nýi staðallinn hefur rýmra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag 
hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis 
við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar.

Athugasemd 2.3: Nýi staðallinn hefur þrengra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag 
hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi (að hluta), að gilda sem grundvöllur ætlaðs 
samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar að því er 
varðar vörur sem falla undir gildissvið nýja staðalsins. Ætlað samræmi við grunnkröfur 
eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar gildir óbreytt að því er varðar vörur 
sem falla áfram undir gildissvið staðalsins sem leystur er af hólmi (að hluta) en ekki 
undir gildissvið nýja staðalsins.

Athugasemd 3: Þegar breytingar eru gerðar er vísað til staðalsins með númerinu EN CCCCC:YYYY 
ásamt eldri breytingum, ef einhverjar eru, og nýju breytingunni. Staðallinn, sem leystur 
er af hólmi, er því EN CCCCC:YYYY ásamt áorðnum breytingum, ef einhverjar eru, 
en án nýju breytingarinnar. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, 
að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi 
Sambandslöggjafar.
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Athugið:

– Upplýsingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða staðlastofnunum 
einstakra ríkja, en skrá yfir þær birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins samkvæmt 27. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 1025/2012 (2).

– Evrópsk staðlasamtök gefa staðla út á ensku (Staðlasamtök Evrópu, CEN, og Rafstaðlasamtök 
Evrópu, CENELEC, gefa staðla sína einnig út á frönsku og þýsku). Heiti staðla eru síðan þýdd á 
öll önnur tilskilin opinber tungumál Evrópska efnahagssvæðisins og fer þýðingin fram á vegum 
staðlastofnunar hvers lands. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og EFTA-skrifstofan ábyrgjast 
ekki að staðlaheiti, sem borist hafa til birtingar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, séu rétt.

– Vísanir til leiðréttinga „.../AC:YYYY“ eru eingöngu birtar í upplýsingaskyni. Með leiðréttingu eru 
ásláttarvillur, málvillur eða sambærilegar villur fjarlægðar úr texta staðals og kann hún að tengjast 
útgáfu staðals, sem evrópsk staðlasamtök hafa samþykkt, á einu eða fleiri tungumálum (ensku, 
frönsku og/eða þýsku).

– Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins merkir það ekki að þeir séu til á öllum tungumálum Evrópska 
efnahagssvæðisins.

– Þessi skrá kemur í stað annarra slíkra sem birst hafa í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur 
uppfærslu hennar með höndum. 

– Nánari upplýsingar um samhæfða staðla og aðra evrópska staðla er að finna á eftirfarandi vefslóð:

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(2)  Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls.12
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Orðsend ing fram kvæmda stjórn arinnar í tengslum við fram kvæmd til skip unar 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/48/EB frá 18. júní 2009 um öryggi leikfanga

(Birt ing á heitum og tilvísunarnúmerum samhæfðra staðla sam kvæmt sam hæfi ngarlög gjöf Sambandsins)

Evrópsk 
staðlasamtök 

(1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birt-
ingardagur í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem 

leystur er af hólmi

Síðasti dagur ætlaðs 
sam ræmis staðalsins sem 

leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN 71-1:2011 + A2:2013
Öryggi leikfanga – Hluti 1: 
Kraftrænir og efnislegir eigin leikar

31.10.2013 EN 71-1:2011

Athuga semd 
2.1

30.9.2014

CEN EN 71-2:2011
Öryggi leikfanga – Hluti 2: Eldfimi

21.7.2011

CEN EN 71-3:2013
Öryggi leikfanga – Hluti 3: Far til-
tekinna frumefna

29.6.2013

CEN EN 71-4:2013
Öryggi leikfanga – Hluti 4: 
Samstæður fyrir efnafræðitilraunir 
og ámóta tilraunir

28.5.2013

CEN EN 71-5:2013
Öryggi leikfanga – Hluti 5: 
Efnafræðileikföng (samstæður), 
önnur en tilraunasamstæður

29.6.2013

CEN EN 71-8:2011
Öryggi leikfanga – Hluti 8: 
Leiktæki til heimilisnotkunar

19.10.2011

CEN EN 71-12:2013
Öryggi leikfanga – Hluti 
12: N-nítrósamín og 
N-nítrósamínmyndandi efni

29.6.2013

CENELEC EN 62115:2005
Rafmagnsleikföng – Öryggi
IEC 62115:2003 (Breytt) + A1:2004

11.8.2011

EN 62115:2005/A2:2011
IEC 62115:2003/A2:2010 (Breytt)

11.8.2011 Athuga semd 3 Liðinn
(11.8.2011)

EN 62115:2005/A11:2012 15.11.2012 Athuga semd 3 Liðinn
(15.11.2012)

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011 19.10.2011

(1) CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25500811, bréfasími +32 25500819 (http://www.cen.eu)
 CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25196871, bréfasími +32 25196919  

(http://www.cenelec.eu)
 ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, FRANCE, sími +33 492944200, bréfasími +33 493654716  

(http://www.etsi.eu)

 2013/EES/62/19
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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 2.1: Nýi (eða breytti) staðallinn hefur sama gildissvið og sá sem leystur er af hólmi. 
Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grund völlur 
ætlaðs sam ræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambands lög gjafar.

Athuga semd 2.2: Nýi staðallinn hefur rýmra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag 
hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grund völlur ætlaðs sam ræmis við 
grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambands lög gjafar.

Athuga semd 2.3: Nýi staðallinn hefur þrengra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag 
hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi (að hluta), að gilda sem grund völlur ætlaðs 
sam ræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambands lög gjafar að því er 
varðar vörur sem falla undir gildissvið nýja staðalsins. Ætlað sam ræmi við grunnkröfur 
eða aðrar kröfur viðeigandi Sambands lög gjafar gildir óbreytt að því er varðar vörur sem 
falla áfram undir gildissvið staðalsins sem leystur er af hólmi (að hluta) en ekki undir 
gildissvið nýja staðalsins.

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, 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 grund völlur ætlaðs sam ræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi 
Sambands lög gjafar.

Athugið:

– Upp lýs ingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða staðlastofnunum 
einstakra ríkja, en skrá yfir þær birt ist í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins sam kvæmt 27. gr. 
reglu gerð ar (ESB) nr. 1025/2012 (2).

– Evrópsk staðlasamtök gefa samhæfða staðla út á ensku (Staðlasamtök Evrópu, CEN, og 
Rafstaðlasamtök Evrópu, CENELEC, gefa staðla sína einnig út á frönsku og þýsku). Heiti samhæfðra 
staðla eru síðan þýdd á öll önnur tilskilin opin ber tungumál Evrópska efna hags svæðisins og fer 
þýðingin fram á vegum staðlastofnunar hvers lands. Fram kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins og 
EFTA-skrifstofan ábyrgjast ekki að staðlaheiti, sem borist hafa til birt ingar í Stjórn ar tíð ind um 
Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, séu rétt.

– Vísanir til leið rétt ing a „.../AC:YYYY“ eru ein göngu birt ar í upp lýs ingaskyni. Með leið rétt ing u eru 
ásláttarvillur, málvillur eða sam bæri legar villur fjarlægðar úr texta staðals og kann hún að tengjast 
útgáfu staðals, sem evrópsk staðlasamtök hafa sam þykkt, á einu eða fleiri tungumálum (ensku, 
frönsku og/eða þýsku).

– Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við 
Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins 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 Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins og 
EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins. Fram kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins hefur 
uppfærslu hennar með höndum. 

– Nánari upp lýs ingar um samhæfða staðla og aðra evrópska staðla er að finna á eftir far andi vefslóð: 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(2) Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls.12




