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30.1.2014 Nr . 5/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Almennir frídagar á árinu 2014 í EFTA-ríkjunum sem eiga aðild að EES  
og í EES-stofnunum

Ísland Liechtenstein Noregur Eftirlitsstofnun 
EFTA

EFTA-
dómstóllinn

1 . janúar X X X X X

2 . janúar X X

3 . janúar X

6 . janúar X

2 . febrúar X

4 . mars X

19 . mars X

17 . apríl X X

18 . apríl X X X X

21 . apríl X X X X X

24 . apríl X

1 . maí X X X X X

17 . maí X

29 . maí X X X X X

30 . maí X

9 . júní X X X X X

17 . júní X

19 . júní X

23 . júní X

4 . ágúst X

15 . ágúst X X

8 . september X

1 . nóvember X X

8 . desember X

22 . desember X

23 . desember X

24 . desember X

25 . desember X X X X X

26 . desember X X X X X

29 . desember X

30 . desember X

31 . desember X X

EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

  2014/EES/5/01



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 5/2 30.1.2014

Upplýsingar frá EFTA-ríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi 
við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir 

flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar  
87. og 88. gr. sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))

I. HLUTI

Tilvísunarnúmer aðstoðar GBER 12/2013/R&D

EFTA-ríki Noregur

Hérað Heiti héraðs (NUTS) 
Sveitarfélagið Hattfjelldal

Staða með tilliti til 
byggðaaðstoðar

Stofnun sem veitir aðstoð Heiti Nærings- og 
handelsdepartementet

Póstfang

Vefsetur

Postboks 8014 Dep. 
NO-0030 Oslo
Norge
www.nhd.no 

Fyrirsögn aðstoðarráðstöfunar Atvinnuþróunarsjóður fyrir sveitarfélagið Hattfjelldal

Innlend lagaákvæði (tilvísun til 
opinberrar útgáfu lagaákvæðanna)

Tillaga nr. 67 (2008–2009) til Stórþingsins: „Viðbótargreiðsla og ný 
forgangsröðun í fjárlögum ríkisins fyrir 2009“, 932. kafli „Óreglulegar 
ráðstafanir vegna iðnþróunar“ (1), 70. liður „Næringsfond ved vern av 
Vefsnavassdraget“ (Sjóður til verndar vatnaleiðinni í Vefsn).

Vefslóð að heildartexta 
aðstoðarákvæðanna

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/lover-og-regler/
retningslinjer/2013/revidert-regelverk-for-naringsfond-for-k.html?id=738885 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi X

Breyting á gildandi 
aðstoðarákvæðum

Breyting X

Gildistími Aðstoðarkerfi 9.7. 2009 – ótímabundið

Hlutgengar atvinnugreinar Allar atvinnugreinar sem eiga rétt á aðstoð X

Tegund viðtakanda Lítil og meðalstór fyrirtæki X

Stórfyrirtæki X

Fjárveiting Heildarfjárveiting sérákveðinnar aðstoðar 
sem fyrirtækinu er úthlutað 60 milljónir NOK

Aðstoðarform (5. gr.) Styrkur X

Vaxtaniðurgreiðsla X

Lán X

Ábyrgð/tilvísun í ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA X
(1)  St. Prp. Nr. 67 (2008-2009) „Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2009, Kap. 932 „Ekstraordinære 

næringsutviklingstiltak“, Post 70 „Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget“.

II. HLUTI

Almenn markmið 
(upptalning)

Markmið (upptalning) Hámarksaðstoðar-
hlutfall í % eða 
hámarksaðstoðar-
fjárhæð í NOK

Lítil og 
meðalstór 
fyrirtæki 
–viðbótar-
aðstoð í %

Aðstoð til fjárfestinga í 
héraði og til eflingar atvinnu 
(13. gr.)

Aðstoðarkerfi 15% 10%/20%

Aðstoð til fjárfestinga til 
eflingar atvinnu í litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum  
(15. gr.)

20% 10% (lítil 
fyrirtæki) 

  2014/EES/5/02



30.1.2014 Nr. 5/3EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Aðstoð við nýstofnuð lítil 
fyrirtæki kvenna 
(16. gr.)

15%

Aðstoð vegna kaupa 
á ráðgjöf fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki 
og þátttöku lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja í 
kaupstefnum 
(26.–27. gr.)

Aðstoð vegna kaupa á ráðgjöf fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki 
(26. gr.)

50% 

Aðstoð vegna þátttöku lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja í kaupstefnum  
(27. gr.)

50% 

Aðstoð vegna rannsókna, 
þróunar og nýsköpunar 
(30.–37. gr.)

Aðstoð til rannsókna- 
og þróunarverkefna 
(31. gr.)

Grunnrannsóknir 
(stafl. a) í 2. mgr. 
31. gr.)

100% 

Iðnrannsóknir 
(stafl. b) í 2. mgr. 
31. gr.)

80% 10%/20%

Þróunarstarf 
(stafl. c) í 2. mgr. 
31. gr.)

60% 10%/20%

Aðstoð vegna tæknilegra hagkvæmniathugana 
(32. gr.)

75% 10% 

Aðstoð við lítil og meðalstór fyrirtæki vegna 
kostnaðar sem tengist hugverkarétti á sviði 
iðnaðar 
(33. gr.)

75% 10% 

Aðstoð við ung sprotafyrirtæki 
(35. gr.)

1 000 000 evrur

Aðstoð til kaupa á ráðgjafarþjónustu og 
stoðþjónustu á sviði nýsköpunar 
(36. gr.)

200 000 evrur

Aðstoð til að gera kleift að fá sérfræðimenntað 
starfsfólk að láni 
(37. gr.)

50%

Fræðslustarf 
(38.–39. gr.)

Sértækt fræðslustarf 
(1. mgr. 38. gr.)

80% 10%/20%

Almennt fræðslustarf: 
(2. mgr. 38. gr.)

45%



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 5/4 30.1.2014

Upplýsingar frá EFTA-ríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi 
við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir 

flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar  
87. og 88. gr. sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))

I. HLUTI

Tilvísunarnúmer aðstoðar GBER 13/2013/R&D

EFTA-ríki Noregur

Hérað Heiti héraðs (NUTS) 
Sveitarfélagið Vefsn

Staða með tilliti til 
byggðaaðstoðar 

Stofnun sem veitir aðstoð Heiti Nærings- og 
handelsdepartementet

Póstfang 

Vefsetur

Postboks 8014 Dep. 
NO- 030 Oslo
Norge
www.nhd.no

Fyrirsögn aðstoðarráðstöfunar Næringsfond for Vefsn Kommune

Innlend lagaákvæði (tilvísun til 
opinberrar útgáfu lagaákvæðanna)

Tillaga nr. 67 (2008–2009) til Stórþingsins: „Viðbótargreiðsla og ný 
forgangsröðun í fjárlögum ríkisins fyrir 2009“, 932. kafli „Óreglulegar 
ráðstafanir vegna iðnþróunar“ (1), 70. liður „Næringsfond ved vern av 
Vefsnavassdraget“ (Sjóður til verndar vatnaleiðinni í Vefsn).

Vefslóð að heildartexta 
aðstoðarákvæðanna

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/lover-og-regler/
retningslinjer/2013/revidert-regelverk-for-naringsfond-for-k.
html?id=738885 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi X

Breyting á gildandi 
aðstoðarákvæðum

Breyting X

Gildistími Aðstoðarkerfi 9.7. 2009 – ótímabundið

Hlutgengar atvinnugreinar Allar atvinnugreinar sem eiga rétt á aðstoð X

Tegund viðtakanda Lítil og meðalstór fyrirtæki X

Stórfyrirtæki X

Fjárveiting Heildarfjárveiting sérákveðinnar aðstoðar sem 
fyrirtækinu er úthlutað

7,5 milljónir NOK

Aðstoðarform (5. gr.) Styrkur X

Vaxtaniðurgreiðsla X

Lán X

Ábyrgð/tilvísun í ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA X
(1)  St. Prp. Nr. 67 (2008-2009) „Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2009, Kap. 932 „Ekstraordinære 

næringsutviklingstiltak“, Post 70 „Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget“.

II. HLUTI

Almenn markmið 
(upptalning)

Markmið (upptalning) Hámarksaðstoðar-
hlutfall í % eða 
hámarksaðstoðar-
fjárhæð í NOK

Lítil og 
meðalstór 
fyrirtæki 
–viðbótaraðstoð 
í %

Aðstoð til byggða fjárfestinga 
og til eflingar atvinnu
(13. gr.)

Aðstoðarkerfi 15% 10%/20%

Aðstoð til fjárfestinga til 
eflingar atvinnu í litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum  
(15. gr.)

20% 10% (lítil 
fyrirtæki) 

  2014/EES/5/03
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Aðstoð við nýstofnuð lítil 
fyrirtæki kvenna 
(16. gr.)

15%

Aðstoð vegna kaupa 
á ráðgjöf fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki 
og þátttöku lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja í 
kaupstefnum 
(26.–27. gr.)

Aðstoð vegna kaupa á ráðgjöf fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki 
(26. gr.)

50% 

Aðstoð vegna þátttöku lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja í kaupstefnum  
(27. gr.)

50% 

Aðstoð vegna rannsókna, 
þróunar og nýsköpunar 
(30.–37. gr.)

Aðstoð vegna 
rannsókna- og 
þróunarverkefna 
(31. gr.)

Grunnrannsóknir 
(stafl. a) í 2. mgr. 
31. gr.)

100% 

Iðnrannsóknir
(stafl. b) í 2. mgr. 
31. gr.)

80% 10%/20%

Þróunarstarf 
(stafl. c) í 2. mgr. 
31. gr.)

60% 10%/20%

Aðstoð vegna tæknilegra 
hagkvæmniathugana 
(32. gr.)

75% 10% 

Aðstoð við lítil og meðalstór fyrirtæki vegna 
kostnaðar sem tengist hugverkarétti á sviði 
iðnaðar 
(33. gr.)

75% 10% 

Aðstoð við ung sprotafyrirtæki 
(35. gr.)

1 000 000 evrur

Aðstoð til kaupa á ráðgjafarþjónustu og 
stoðþjónustu á sviði nýsköpunar 
(36. gr.)

200 000 evrur

Aðstoð til að gera kleift að fá 
sérfræðimenntað starfsfólk að láni 
(37. gr.)

50%

Fræðslustarf 
(38.–39. gr.)

Sértækt fræðslustarf 
(1. mgr. 38. gr.)

80% 10%/20%

Almennt fræðslustarf: 
(2. mgr. 38. gr.)

45%
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Upplýsingar frá EFTA-ríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi 
við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir 

flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar  
87. og 88. gr. sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))

I. HLUTI

Tilvísunarnúmer aðstoðar GBER 14/2013/R&D

EFTA-ríki Noregur

Hérað Heiti héraðs (NUTS) 
Sveitarfélagið Grane

Staða með tilliti til 
byggðaaðstoðar

Stofnun sem veitir aðstoð Heiti Nærings- og 
handelsdepartementet

Póstfang 

Vefsetur

Postboks 8014 Dep. 
NO-0030 Oslo
Norge
www.nhd.no

Fyrirsögn aðstoðarráðstöfunar Atvinnuþróunarsjóður fyrir sveitarfélagið Grane

Innlend lagaákvæði (tilvísun til 
opinberrar útgáfu lagaákvæðanna)

Tillaga nr. 67 (2008–2009) til Stórþingsins: „Viðbótargreiðsla og ný 
forgangsröðun í fjárlögum ríkisins fyrir 2009“, 932. kafli „Óreglulegar 
ráðstafanir vegna iðnþróunar“ (1), 70. liður „Næringsfond ved vern av 
Vefsnavassdraget“ (Sjóður til verndar vatnaleiðinni í Vefsn).

Vefslóð að heildartexta 
aðstoðarákvæðanna

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/lover-og-regler/
retningslinjer/2013/revidert-regelverk-for-naringsfond-for-k.html?id=738885 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi X

Breyting á gildandi 
aðstoðarákvæðum

Breyting X

Gildistími Aðstoðarkerfi 9.7. 2009 – 
ótímabundið

Hlutgengar atvinnugreinar Allar atvinnugreinar sem eiga rétt á aðstoð X

Tegund viðtakanda Lítil og meðalstór fyrirtæki X

Stórfyrirtæki X

Fjárveiting Heildarfjárveiting sérákveðinnar aðstoðar sem 
fyrirtækinu er úthlutað 

60 milljónir NOK

Aðstoðarform 
(5. gr.)

Styrkur X

Vaxtaniðurgreiðsla X

Lán X

Ábyrgð/tilvísun í ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA X
(1)  St. Prp. Nr. 67 (2008-2009) „Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2009, Kap. 932 „Ekstraordinære 

næringsutviklingstiltak“, Post 70 „Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget“.

II. HLUTI

Almenn markmið 
(upptalning)

Markmið (upptalning) Hámarksaðstoðar-
hlutfall í % eða 
hámarksaðstoðar-
fjárhæð í NOK

Lítil og meðalstór 
fyrirtæki 
–viðbótaraðstoð 
í %

Aðstoð til fjárfestinga í 
héraði og til eflingar atvinnu 
(13. gr.)

Aðstoðarkerfi 15% 10%/20%

Aðstoð til fjárfestinga til 
eflingar atvinnu í litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum  
(15. gr.)

20% 10% (lítil fyrirtæki) 

  2014/EES/5/04
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Aðstoð við nýstofnuð lítil 
fyrirtæki kvenna 
(16. gr.)

15%

Aðstoð vegna kaupa 
á ráðgjöf fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki 
og þátttöku lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja í 
kaupstefnum 
(26.–27. gr.)

Aðstoð vegna kaupa á ráðgjöf fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki
(26. gr.)

50% 

Aðstoð vegna þátttöku lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja í kaupstefnum 
(27. gr.)

50% 

Aðstoð vegna rannsókna, 
þróunar og nýsköpunar 
(30.–37. gr.)

Aðstoð vegna 
rannsókna- og 
þróunarverkefna 
(31. gr.)

Grunnrannsóknir 
(stafl. a) í 2. mgr. 
31. gr.)

100% 

Iðnrannsóknir 
(stafl. b) í 2. mgr. 
31. gr.)

80% 10%/20%

Þróunarstarf 
(stafl. c) í 2. mgr. 
31. gr.)

60% 10%/20%

Aðstoð vegna tæknilegra 
hagkvæmniathugana
(32. gr.)

75% 10% 

Aðstoð við lítil og meðalstór fyrirtæki 
vegna kostnaðar sem tengist hugverkarétti 
á sviði iðnaðar 
(33. gr.)

75% 10% 

Aðstoð við ung sprotafyrirtæki 
(35. gr.)

1 000 000 evrur

Aðstoð til kaupa á ráðgjafarþjónustu og 
stoðþjónustu á sviði nýsköpunar 
(36. gr.)

200 000 evrur

Aðstoð til að gera kleift að fá 
sérfræðimenntað starfsfólk að láni 
(37. gr.)

50%

Fræðslustarf 
(38.–39. gr.)

Sértækt fræðslustarf 
(1. mgr. 38. gr.)

80% 10%/20%

Almennt fræðslustarf: 
(2. mgr. 38. gr.)

45%
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Upplýsingar frá EFTA-ríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi 
við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir 

flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar  
87. og 88. gr. sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))

I. HLUTI

Tilvísunarnúmer aðstoðar GBER 15/2013/R&D

EFTA-ríki Noregur

Hérað Heiti héraðs (NUTS)
Sveitarfélagið Hemnes

Staða með tilliti til 
byggðaaðstoðar

Stofnun sem veitir aðstoð Heiti Nærings- og 
handelsdepartementet

Póstfang

Vefsetur

Postboks 8014 Dep. 
NO-0030 Oslo
Norge
www.nhd.no 

Fyrirsögn aðstoðarráðstöfunar Atvinnuþróunarsjóður fyrir sveitarfélagið Hemnes

Innlend lagaákvæði (tilvísun til 
opinberrar útgáfu lagaákvæðanna)

Tillaga nr. 67 (2008–2009) til Stórþingsins: „Viðbótargreiðsla og ný 
forgangsröðun í fjárlögum ríkisins fyrir 2009“, 932. kafli „Óreglulegar 
ráðstafanir vegna iðnþróunar“(1), 70. liður „Næringsfond ved vern av 
Vefsnavassdraget“ (Sjóður til verndar vatnaleiðinni í Vefsn).

Vefslóð að heildartexta 
aðstoðarákvæðanna

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/lover-og-regler/
retningslinjer/2013/revidert-regelverk-for-naringsfond-for-k.
html?id=738885 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi X

Breyting á gildandi 
aðstoðarákvæðum

Breyting X

Gildistími Aðstoðarkerfi 9.7. 2009 – 
ótímabundið

Hlutgengar atvinnugreinar Allar atvinnugreinar sem eiga rétt á aðstoð X

Tegund viðtakanda Lítil og meðalstór fyrirtæki X

Stórfyrirtæki X

Fjárveiting Heildarfjárveiting sérákveðinnar aðstoðar sem 
fyrirtækinu er úthlutað 

22,5 milljónir NOK

Aðstoðarform 
(5. gr.)

Styrkur X

Vaxtaniðurgreiðsla X

Lán X

Ábyrgð/tilvísun í ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA X
(1)  St. Prp. Nr. 67 (2008-2009) „Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2009, Kap. 932 „Ekstraordinære 

næringsutviklingstiltak“, Post 70 „Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget“.

II. HLUTI

Almenn markmið 
(upptalning)

Markmið (upptalning) Hámarksaðstoðar-
hlutfall í % eða 
hámarksaðstoðar-
fjárhæð í NOK

Lítil og meðalstór 
fyrirtæki 
–viðbótaraðstoð 
í %

Aðstoð til fjárfestinga í 
héraði og til eflingar atvinnu 
(13. gr.)

Aðstoðarkerfi 15% 10%/20%

Aðstoð til fjárfestinga til 
eflingar atvinnu í litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum  
(15. gr.)

20% 10% (lítil 
fyrirtæki) 

  2014/EES/5/05
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Aðstoð við nýstofnuð lítil 
fyrirtæki kvenna 
(16. gr.)

15%

Aðstoð vegna kaupa 
á ráðgjöf fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki 
og þátttöku lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja í 
kaupstefnum 
(26.–27. gr.)

Aðstoð vegna kaupa á ráðgjöf fyrir lítil 
og meðalstór fyrirtæki 
(26. gr.)

50% 

Aðstoð vegna þátttöku lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja í kaupstefnum  
(27. gr.)

50% 

Aðstoð vegna rannsókna, 
þróunar og nýsköpunar 
(30.–37. gr.)

Aðstoð til 
rannsókna- og 
þróunarverkefna 
(31. gr.)

Grunnrannsóknir 
(stafl. a) í 2. mgr. 
31. gr.)

100% 

Iðnrannsóknir 
(stafl. b) í 2. mgr. 
31. gr.)

80% 10%/20%

Þróunarstarf 
(stafl. c) í 2. mgr. 
31. gr.)

60% 10%/20%

Aðstoð vegna tæknilegra 
hagkvæmniathugana 
(32. gr.)

75% 10% 

Aðstoð við lítil og meðalstór 
fyrirtæki vegna kostnaðar sem tengist 
hugverkarétti á sviði iðnaðar
(33. gr.)

75% 10% 

Aðstoð við ung sprotafyrirtæki 
(35. gr.)

1 000 000 evrur

Aðstoð til kaupa á ráðgjafarþjónustu og 
stoðþjónustu á sviði nýsköpunar 
(36. gr.)

200 000 evrur

Aðstoð til að gera kleift að fá 
sérfræðimenntað starfsfólk að láni 
(37. gr.)

50%

Fræðslustarf 
(38.–39. gr.)

Sértækt fræðslustarf 
(1. mgr. 38. gr.)

80% 10%/20%

Almennt fræðslustarf: 
(2. mgr. 38. gr.)

45%

(Footnotes)
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7053 – Qatar Petroleum International/GEK TERNA/GDF SUEZ/
Heron II Viotia Thermoelectric Station)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 20 janúar 2014 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins 
(EB) nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem katarska fyrirtækið Qatar Petroleum 
International Limited („QPI“), gríska fyrirtækið GEK TERNA S .A . („GEK TERNA“) og franska 
fyrirtækið GDF SUEZ S .A . („GDF SUEZ“) öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í 
skilningi stafliðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . samrunareglugerðar EB, í gríska fyrirtækinu Heron II Viotia 
Thermoelectric Station S .A . („Heron II“) .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– QPI: fjárfestingar í orkugeiranum um heim allan, utan Katars, og starfsemi á sviði jarðolíuefna, 
gass og orku

– GDF SUEZ: starfsemi innan allrar virðiskeðjunnar á sviði orku, raforku og jarðgass, kaup, 
framleiðsla og markaðssetning jarðgass og raforku

– GEK TERNA: byggingarstarfsemi, framleiðslustarfsemi, sérleyfi, fasteignir og orka

– Heron II: rekstur og umsýsla með Heron II varmaorkuverinu í Grikklandi

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 23, 25 . janúar 2014) . 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 tilvísun-
inni COMP/M .7053 – Qatar Petroleum International/GEK TERNA/GDF SUEZ/Heron II Viotia 
Thermoelectric Station, á eftirfarandi póstfang:

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

ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

  2014/EES/5/06

(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“) .
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7104 – Crown Holdings/Mivisa)

1 . Framkvæmdastjórninni barst 24 . janúar 2014 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) 
nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Crown Holdings, 
Inc . („Crown“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . 
samrunareglugerðar EB, í spænska fyrirtækinu Mivisa Envases, S .A .U . („Mivisa“) .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Crown: hönnun, framleiðsla og sala á umbúðum fyrir neytendavörur, m .a . niðursuðudósum, 
dósaendum og lokum

– Mivisa: framleiðsla og sala á niðursuðudósum, dósaendum og lokum

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 28, 31 . janúar 2014) . 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 .7104 – Crown Holdings/Mivisa, 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“) .

  2014/EES/5/07
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7157 – BPCE/GIMV/Veolia Transport Belgium)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 22 . janúar 2014 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) 
nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem lúxemborgska fyrirtækið European Transport 
Holding S .à .r .l . („ETH“), dótturfélag í einkaeigu lúxemborgska fyrirtækisins Cube Transport 
SCA („Cube“), en einn helsti eigandi þess er fyrirtækið Natixis Environnement & Infrastructures 
Luxembourg SA („NEIL“) sem tilheyrir frönsku samsteypunni Banques Populaires Caisses 
d’Epargne („BPCE“), annars vegar og belgíska fyrirtækið Gimv NV („Gimv“), hins vegar, öðlast 
með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . samrunareglugerðar 
EB, í belgíska fyrirtækinu Veolia Transport Belgium NV („VTB“) .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– ETH: dótturfélag Cube Infrastructure Fund, fjárfestingarsjóðs sem sérhæfir sig í grunnvirkjum 
og almannaþjónustu, einkum á sviði samgangna, orkuafhendingar og grunnvirkja á sviði orku 
og fjarskipta

– Gimv: hlutafélag samkvæmt belgískum lögum . Um er að ræða fjárfestingarfyrirtæki sem 
fjárfestir í óskráðum félögum og áhættufjármagni og eru um 85 fyrirtæki í eignasafni þess . 
Eignasafnið dreifist um mörg lönd og er innan margvíslegra atvinnugreina

– VTB: fyrirtækið, ásamt dótturfélögum, stundar starfsemi í Belgíu á markaði fyrir fólksflutninga 
með strætisvögnum, m .a . á áætlunarleiðum, í skólaakstri, með langferðabifreiðum og við 
starfsmannaflutninga . Fyrirtækið veitir einnig ferðaskrifstofuþjónustu

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 27, 30 . janúar 2014) . 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 .7157 – BPCE/GIMV/Veolia Transport Belgium, 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“) .

  2014/EES/5/08
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(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“) .

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7173 – Apax Partners/Trader Media Group)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 21 . janúar 2014 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) 
nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið Apax Partners LLP („AP“) 
öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . samrunareglugerðar 
EB, í breska fyrirtækinu Trader Media Group Limited („Trader Media“) .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– AP: fjárfestingarráðgjöf

– Trader Media: smáauglýsingar fyrir bíla á vefsvæðum

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 25, 28 . janúar 2014) . 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 .7173 – Apax Partners/Trader Media Group, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6857 – Crane Co/MEI Group)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 19 . júlí 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, sbr . 2 . mgr . sömu greinar . 
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 
32013M6857 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6924 – Refresco Group/Pride Foods)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 4 . 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, sbr . 2 . mgr . sömu greinar . 
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 
32013M6924 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6962 – Renova Industries/Schmolz & Bickenbach)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 19 . desember 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 
32013M6962 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7007 – RZB/RBSPK/RWBB)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 4 . nóvember 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 þýsku 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 
32013M7007 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

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

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 18 . desember 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, sbr . 2 . mgr . sömu greinar . 
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 
32013M7021 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7035 – Austevoll Seafood/Kvefi/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 19 . desember 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 
32013M7035 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7041 – Clariant/Tasnee/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 17 . janúar 2014 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 
32014M7041 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7050 – Allianz SE/NRF/Kamppi Shopping Center)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 21 . janúar 2014 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 
32014M7050 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

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

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 3 . desember 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 
32013M7058 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7126 – Hellman & Friedman/Scout24)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 23 . janúar 2014 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 
32014M7126 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7131 – Compal Electronics/Toshiba Television Central Europe)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 22 . janúar 2014 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 
32014M7131 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 22 . janúar 2014 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 
32014M7133 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 4. mgr. 16. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um 

flugrekstur í Bandalaginu

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug

Aðildarríki Bretland

Flugleiðir Dundee til Heathrow-flugvallar 
Dundee til Gatwick-flugvallar 
Dundee til Stansted-flugvallar 
Dundee til Luton-flugvallar 
Dundee til London City-flugvallar 
Dundee til Southend-flugvallar

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1 . apríl 2014

Textinn er afhentur endurgjaldslaust, ásamt hvers kyns 
viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 
hinar breyttu almannaþjónustukvaðir, eftir beiðni sem 
senda ber:

Dundee City Council 
18 City Square 
Dundee 
UNITED KINGDOM 

Sími: +44 1382433860 
Netfang: Karen .lawson@dundeecity .gov .uk

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 5. mgr. 17. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um 

flugrekstur í Bandalaginu

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir

Aðildarríki Bretland

Flugleiðir Dundee til Heathrow-flugvallar 
Dundee til Gatwick-flugvallar 
Dundee til Stansted-flugvallar 
Dundee til Luton-flugvallar 
Dundee til London City-flugvallar 
Dundee til Southend-flugvallar

Samningstími Apríl 2014 til mars 2018

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 61 dagur frá birtingu auglýsingarinnar í 
Stjórnartíðundum Evrópusambandsins (birtingardagur 
25 .1 .2014)

Póstfang sem senda má til beiðni um texta 
útboðsauglýsingarinnar og hvers kyns viðkomandi 
upplýsingar og/eða skjöl sem varða útboðið og 
almannaþjónustukvaðirnar

Dundee City Council 
18 City Square 
Dundee 
DD1 3BY 
UNITED KINGDOM 

Att .: Chief Executive
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Orðsend ing fram kvæmda stjórn arinnar í tengslum við fram kvæmd til skip unar 
Evrópu þingsins og ráðs ins 97/23/EB frá 29. maí 1997 um sam ræmingu á lögum 

aðild ar ríkjanna varð andi þrýstibúnað

(Birting á heitum og tilvísunarnúmerum sam ræmdra staðla sam kvæmt samhæfingarlöggjöf 
Sambandsins)

Í eftir far andi skrá er að finna tilvísunarnúmer samhæfðra staðla fyrir þrýstibúnað og tilvísunarnúmer 
samhæfðra viðbótarstaðla fyrir efni sem eru notuð til fram leiðslu þrýstibúnaðar . Að því er varðar 
samhæfða viðbótarstaðla fyrir efni tekur ætlað sam ræmi við grund vall ar öryggiskröfur aðeins til tækni legra 
upp lýs inga um efni í staðlinum og segir ekkert um hvort efnið henti í til tekinn tækjabúnað . Tækni legar 
upp lýs ingar í efnisstaðlinum ber því að meta með hlið sjón af hönnunarkröfum fyrir tækjabúnaðinn til þess 
að sannreyna megi að fullnægt sé grund vall ar öryggiskröfum í til skip uninni um þrýstibúnað .

Evrópsk staðla-
samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN 3-8:2006
Handslökkvitæki – Hluti 8: Viðbótarkröfur við EN 
3-7 varð andi smíði, þrýstiþol og tækni legar prófanir 
slökkvitækja með há marks þrýstingi allt að 30 bör

  

EN 3-8:2006/AC:2007   

CEN EN 19:2002
Lokar til notkunar í iðnaði – Merking málmloka

  

CEN EN 267:2009+A1:2011
Sjálfvirkir súgbrennarar fyrir fljótandi elds neyti

EN 267:2009

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(3 .8 .2012)

CEN EN 287-1:2011
Hæfnispróf suðumanna – Samsuða málma – Hluti 1: 
Stál

EN 287-1:2004

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(3 .8 .2012)

CEN EN 334:2005+A1:2009
Gasþrýstijafn arar fyrir inntaksþrýsting allt að 100 bör

EN 334:2005

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .7 .2009) 

CEN EN 378-2:2008+A2:2012
Kælikerfi og varmadælur – Kröfur er varða öryggi og 
um hverfi – Hluti 2: Hönnun, smíði, prófanir, merkingar 
og skjöl

EN 378-
2:2008+A1:2009

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(30 .11 .2012)

CEN EN 593:2009+A1:2011
Lokar til notkunar í iðnaði – Málmventlar

EN 593:2009

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(30 .9 .2011)

CEN EN 676:2003+A2:2008
Sjálfvirkir súgbrennarar fyrir loftkennt elds neyti

  

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008   

CEN EN 764-5:2002
Þrýstibúnaður – 5 . hluti: Sam ræmis- og skoðunarskjöl 
varð andi efni

  

CEN EN 764-7:2002
Þrýstibúnaður – 7 . hluti: Öryggiskerfi fyrir ókyntan 
þrýstibúnað

  

EN 764-7:2002/AC:2006   

CEN EN 1057:2006+A1:2010
Kopar og koparblöndur – Heildregin kringlótt koparrör 
fyrir vatn og gas til nota í hreinlætis- og hitunarbúnaði

EN 1057:2006

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .8 .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 sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN 1092-1:2007+A1:2013
Flansar og tengsl þeirra – Hringlaga flansar fyrir pípur, 
loka, festingar og aukahluti – Tilgreint sam kvæmt PN 
– 1 . hluti: Stálflansar

EN 1092-1:2007

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(21 .1 .2014)

CEN EN 1092-3:2003
Flansar og samskeyti þeirra – Hringlaga flansar fyrir 
pípur, loka, festingar og aukahluti, tilgreindir sam-
kvæmt PN – 3 . hluti: Flansar úr koparblendi

  

EN 1092-3:2003/AC:2007   

CEN EN 1092-4:2002
Flansar og samskeyti þeirra – Hringlaga flansar fyrir 
pípur, loka, festingar og aukahluti – Tilgreint sam-
kvæmt PN – 4 . hluti: Flansar úr álblendi

  

CEN EN 1171:2002
Lokar til notkunar í iðnaði – Rennilokar úr steypujárni

  

CEN EN 1252-1:1998
Lághitaílát – Efni – 1 . hluti: Seiglukröfur vegna 
hitastigs undir -80 °C

  

EN 1252-1:1998/AC:1998   

CEN EN 1252-2:2001
Lághitaílát – Efni – 2 . hluti: Kröfur um seiglu við 
hitastig milli -80°C og -20°C

  

CEN EN 1349:2009
Stýrilokar fyrir iðnaðarferli

EN 1349:2000

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .5 .2010) 

CEN EN 1515-4:2009
Flansar og samskeyti þeirra – Festing með boltum – 
Hluti 4: Val á boltum í búnað sem heyrir undir til skip un 
97/23/EB um þrýstibúnað

  

CEN EN 1562:2012
Málmsteypa – Ham ranlegt steypujárn

EN 1562:1997

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(30 .9 .2012)

CEN EN 1563:2011
Málmsteypa – Seigjárn

EN 1563:1997

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(3 .8 .2012)

CEN EN 1564:2011
Málmsteypa – Seigjárn

EN 1564:1997

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(3 .8 .2012)

CEN EN 1591-1:2001+A1:2009
Flansar og samskeyti þeirra – Hönnunarreglur um 
hringlaga flansaskeytingar með þéttum – Hluti 1: 
Reikningsaðferð

EN 1591-1:2001

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(30 .9 .2009) 

EN 1591-1:2001+A1:2009/AC:2011   

CEN EN 1626:2008
Lághitaílát – Lokar til lághitanotkunar

EN 1626:1999

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .5 .2009) 

CEN EN 1653:1997
Kopar og koparblöndur – Plötur, þynnur og skífur fyrir 
katla, þrýstihylki og heitavatnsgeyma

  

EN 1653:1997/A1:2000 Athuga semd 3 Liðinn
(28 .2 .2001) 
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Evrópsk staðla-
samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN 1759-3:2003
Flansar og samskeyti þeirra – Hringlaga flansar fyrir 
pípur, loka, festingar og aukahluti, tilgreindir eftir 
flokki – 3 . hluti: Flansar úr koparblendi

  

EN 1759-3:2003/AC:2004   

CEN EN 1759-4:2003
Flansar og samskeyti þeirra – Hringlaga flansar fyrir 
pípur, loka, festingar og aukahluti, tilgreindir eftir 
flokki – 4 . hluti: Flansar úr álblendi

  

CEN EN 1797:2001
Lághitaílát – Gas-/efnissamhæfi

EN 1797-1:1998

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .1 .2002) 

CEN EN 1866-3:2013 
Færanleg slökkvitæki – Hluti 3: Kröfur varðandi 
samsetningu, byggingu og þrýstiþol CO2 slökkvitækja 
sem samrýmast kröfum 
EN 1866-1 

EN 1866:2005

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(24 .1 .2014)

CEN EN 1983:2013
Lokar til notkunar í iðnaði – Stálkúlulokar

EN 1983:2006

Athuga semd 2 .1

28 .2 .2014

CEN EN 1984:2010
Lokar til notkunar í iðnaði – Gegnumstreymislokar 
úr stáli

EN 1984:2000

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(15 .4 .2011)

CEN EN ISO 4126-1:2013
Öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi –  
1 . hluti: Öryggislokar
(ISO 4126-1:2004) 

EN ISO 4126-
1:2004

Athuga semd 2 .1

31 .1 .2014

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006   

CEN EN ISO 4126-3:2006
Öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi – Hluti 3: 
Samstæður öryggisloka og öryggisbúnaðar með 
diskum sem bresta
(ISO 4126-3:2006) 

  

CEN EN ISO 4126-4:2013
Öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi –  
4 . hluti: Stýrðir öryggislokar
(ISO 4126-4:2004) 

EN ISO 4126-4:2004

Athuga semd 2 .1

31 .1 .2014

CEN EN ISO 4126-5:2013
Öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi – 5 . hluti: Stýrð 
kerfi til að létta þrýsting í öryggisskyni
(ISO 4126-5:2004) 

EN ISO 4126-
5:2004

Athuga semd 2 .1

31 .1 .2014

CEN EN ISO 4126-7:2013 
Öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi – Hluti 7: 
Sameiginlegar upplýsingar
(ISO 4126-7:2013) 

CEN EN ISO 9606-2:2004
Hæfnisprófun málmsuðumanna – Samsuða – 2 . hluti: 
Ál og álblöndur
(ISO 9606-2:2004) 

  

CEN EN ISO 9606-3:1999
Samþykkisprófun málmsuðumanna – Samsuða – 3 . 
hluti: Kopar og koparblendi
(ISO 9606-3:1999) 
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Evrópsk staðla-
samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN ISO 9606-4:1999
Samþykkisprófun málmsuðumanna – Samsuða – 4 . 
hluti: Nikkel og nikkelblendi
(ISO 9606-4:1999) 

  

CEN EN ISO 9606-5:2000
Samþykkisprófun málmsuðumanna – Samsuða – 5 . 
hluti: Títan og títanblendi, sirkon og sirkonblendi
(ISO 9606-5:2000) 

  

CEN EN ISO 9712:2012
Skaðlausar prófanir – Viður kenn ing og veiting vottorða 
til starfsfólks við skaðlausar prófanir
(ISO 9712:2012)

EN 473:2008

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(31 .12 .2012)

CEN EN 10028-1:2007+A1:2009
Flatar fram leiðslu vörur úr stáli til notkunar undir 
þrýstingi – Hluti 1: Almennar kröfur

EN 10028-1:2007

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .10 .2009) 

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009   

CEN EN 10028-2:2009
Flatar fram leiðslu vörur úr stáli til notkunar undir 
þrýstingi – 2 . hluti: Óblandað stál og stálblendi með 
tilgreindum eigin leikum við hátt hitastig

EN 10028-2:2003

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .12 .2009) 

CEN EN 10028-3:2009
Flatar fram leiðslu vörur úr stáli til notkunar undir 
þrýstingi – 3 . hluti: Suðuhæft fínkorna stál, afglóðað

EN 10028-3:2003

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .12 .2009) 

CEN EN 10028-4:2009
Flatar fram leiðslu vörur úr stáli til notkunar undir 
þrýstingi – 4 . hluti: Nikkelstál með tilgreindum eigin-
leikum við lágt hitastig

EN 10028-4:2003

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .12 .2009) 

CEN EN 10028-5:2009
Flatar fram leiðslu vörur úr stáli til notkunar undir 
þrýstingi – 5 . hluti: Suðuhæft fínkorna stál, heitvalsað 
með vélrænum aðferðum

EN 10028-5:2003

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .12 .2009) 

CEN EN 10028-6:2009
Flatar fram leiðslu vörur úr stáli til notkunar undir 
þrýstingi – 6 . hluti: Suðuhæft fínkorna stál, snöggkælt 
og temprað

EN 10028-6:2003

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .12 .2009) 

CEN EN 10028-7:2007
Flatar fram leiðslu vörur úr stáli til notkunar undir 
þrýstingi – 7 . hluti: Ryðfrítt stál

EN 10028-7:2000

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(30 .6 .2008) 

CEN EN 10204:2004
Málmefni – Gerðir skoðunarskjala

  

CEN EN 10213:2007
Steypt stál til notkunar undir þrýstingi

EN 10213-3:1995
EN 10213-4:1995
EN 10213-2:1995
EN 10213-1:1995

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .5 .2008) 

EN 10213:2007/AC: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 sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN 10216-1:2002
Heildregin stálrör til notkunar undir þrýstingi – 
Tækni leg skil yrði fyrir afhend ingu – 1 . hluti: Rör 
úr óblönduðu stáli með tilgreindum eigin leikum við 
stofuhita

  

EN 10216-1:2002/A1:2004 Athuga semd 3 Liðinn
(30 .9 .2004) 

CEN EN 10216-2:2002+A2:2007
Heildregin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni-
leg afhend ingarskil yrði – 2 . hluti: Rör úr óblönduðu 
stáli og stálblöndum með tilgreindum eigin leikum við 
hátt hitastig

EN 10216-2:2002

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(29 .2 .2008) 

CEN EN 10216-3:2002
Heildregin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni-
leg afhend ingarskil yrði – 3 . hluti: Rör úr fínkorna 
stálblöndum

  

EN 10216-3:2002/A1:2004 Athuga semd 3 Liðinn
(30 .9 .2004) 

CEN EN 10216-4:2002
Heildregin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni-
leg afhend ingarskil yrði – 4 . hluti: Rör úr óblönduðu 
stáli og stálblöndum með tilgreindum eigin leikum við 
lágt hitastig

  

EN 10216-4:2002/A1:2004 Athuga semd 3 Liðinn
(30 .9 .2004) 

CEN EN 10216-5:2004
Heildregin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni-
leg skil yrði fyrir afhend ingu – 5 . hluti: Rör úr ryðfríu 
stáli

  

EN 10216-5:2004/AC:2008   

CEN EN 10217-1:2002
Soðin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni leg 
skil yrði fyrir afhend ingu – 1 . hluti: Rör úr óblönduðu 
stáli með tilgreindum eigin leikum við stofuhita

  

EN 10217-1:2002/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005) 

CEN EN 10217-2:2002
Soðin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni-
leg afhend ingarskil yrði – 2 . hluti: Rafsoðin rör úr 
óblönduðu stáli og stálblöndum með tilgreindum eigin-
leikum við hátt hitastig

  

EN 10217-2:2002/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005) 

CEN EN 10217-3:2002
Soðin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni-
leg afhend ingarskil yrði – 3 . hluti: Rör úr fínkorna 
stálblöndum

  

EN 10217-3:2002/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005) 
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Evrópsk staðla-
samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN 10217-4:2002
Soðin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni-
leg afhend ingarskil yrði – 4 . hluti: Rafsoðin rör úr 
óblönduðu stáli og stálblöndum með tilgreindum eigin-
leikum við lágt hitastig

  

EN 10217-4:2002/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005) 

CEN EN 10217-5:2002
Soðin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni-
leg afhend ingarskil yrði – 5 . hluti: Duftsoðin rör úr 
óblönduðu stáli og stálblöndum með tilgreindum eigin-
leikum við hátt hitastig

  

EN 10217-5:2002/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005) 

CEN EN 10217-6:2002
Soðin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni-
leg afhend ingarskil yrði – 6 . hluti: Duftsoðin rör úr 
óblönduðu stáli með tilgreindum eigin leikum við hátt 
hitastig

  

EN 10217-6:2002/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .7 .2005) 

CEN EN 10217-7:2005
Soðin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni leg 
skil yrði fyrir afhend ingu – 7 . hluti: Rör úr ryðfríu stáli

  

CEN EN 10222-1:1998
Smíðisgripir úr stáli til nota við þrýsting – 1 . hluti: 
Almennar kröfur vegna smíðisgripa mótaðra í opnu 
móti

  

EN 10222-1:1998/A1:2002 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .10 .2002) 

CEN EN 10222-2:1999
Stálsmíðisgripir til notkunar undir þrýstingi –  
2 . hluti: Ferrít- og austenítstál með tilgreindum eigin-
leikum við hátt hitastig

  

EN 10222-2:1999/AC:2000   

CEN EN 10222-3:1998
Stálsmíðisgripir til notkunar undir þrýstingi –  
3 . hluti: Nikkelstál með tilgreindum eigin leikum við 
lágt hitastig

  

CEN EN 10222-4:1998
Stálsmíðisgripir til notkunar undir þrýstingi –  
4 . hluti: Sjóðanlegt fínkornótt stál með mikinn 
styrkleika

  

EN 10222-4:1998/A1:2001 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .1 .2002) 

CEN EN 10222-5:1999
Stálsmíðisgripir til notkunar undir þrýstingi –  
5 . hluti: Ryðfrítt martensít-, austenít- og austenít-
ferrítstál

  

EN 10222-5:1999/AC:2000   

CEN EN 10253-2:2007
Rörtengi til stúfsuðu – Hluti 2: Óblandað stál og 
ferrítstál sem lýtur sérstökum skoðunarkröfum
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Evrópsk staðla-
samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN 10253-4:2008
Rörtengi til stúfsuðu – Hluti 4: Ham rað ástenít og 
ástenít-ferrítstál (duplex) sem lýtur sérstökum 
skoðunarkröfum

  

EN 10253-4:2008/AC:2009   

CEN EN 10269:1999
Stál- og nikkelblendi í festingar með tilgreindum eigin-
leikum við hátt og/eða lágt hitastig

  

EN 10269:1999/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .10 .2006) 

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2008   

CEN EN 10272:2007
Stangir úr ryðfríu stáli til notkunar undir þrýstingi

EN 10272:2000

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(30 .4 .2008) 

CEN EN 10273:2007
Heitvalsaðar stengur úr suðuhæfu stáli til notkunar 
undir þrýstingi, með tilgreindum eigin leikum við hátt 
hitastig

EN 10273:2000

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(30 .6 .2008) 

CEN EN 10305-4:2011
Stálrör til notkunar við nákvæmnisaðstæður – Tækni-
leg skil yrði fyrir afhend ingu – 4 . hluti: Heildregin 
kaldsmíðuð rör til nota í vökva- og loftaflkerfi

EN 10305-4:2003

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(9 .9 .2011) 

CEN EN 10305-6:2005
Stálrör til notkunar við nákvæmnisaðstæður – Tækni-
leg afhend ingarskil yrði – 6 . hluti: Soðin kaldsmíðuð 
rör til nota í vökva- og loftaflkerfi

  

CEN EN ISO 10931:2005
Lagnakerfi úr plasti til nota í iðnaði – Pólý(vinýledín 
flúoríð) (PVDF) – Eigin leikar kerfishluta og kerfis
(ISO 10931:2005) 

  

CEN EN 12178:2003
Kælikerfi og varmadælur – Álestrarbúnaður fyrir 
yfirborðsstöðu vökva – Kröfur, prófun og merking

  

CEN EN 12263:1998
Kælikerfi og varmadælur – Öryggisrofar til að tak-
marka þrýsting – Kröfur og prófanir

  

CEN EN 12266-1:2012
Lokar til notkunar í iðnaði – Prófun málmloka – 1 . 
hluti: Þrýstingur, verklag við prófun og sam þykkt-
arviðmið – Ófrávíkjanlegar kröfur

EN 12266-1:2003

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(31 .10 .2012)

CEN EN 12284:2003
Kælikerfi og varmadælur – Lokar – Kröfur, prófun og 
merking

  

CEN EN 12288:2010
Lokar til notkunar í iðnaði – Rennilokar úr 
koparblöndum

EN 12288:2003

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(3 .8 .2012)

CEN EN 12334:2001
Lokar til notkunar í iðnaði – Eftir lits lokar úr steypujárni

  

EN 12334:2001/A1:2004 Athuga semd 3 Liðinn
(28 .2 .2005) 

EN 12334:2001/AC:2002   
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Evrópsk staðla-
samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN 12392:2000
Ál og álblendi – Ham raðar vörur – Sérstakar kröfur 
vegna vara til fram leiðslu þrýstibúnaðar

  

CEN EN 12420:1999
Kopar og koparblendi – Smíðisgripir

  

CEN EN 12434:2000
Lághitaílát – Sveigjanlegar lághitaslöngur

  

EN 12434:2000/AC:2001   

CEN EN 12451:2012
Kopar og koparblendi – Sívöl rör án samskeyta fyrir 
hitaskipta

EN 12451:1999

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(30 .11 .2012)

CEN EN 12452:2012
Kopar og koparblendi – Rúlluð rör með brúnum án 
samskeyta fyrir hitaskipta

EN 12452:1999

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(30 .11 .2012)

CEN EN 12516-1:2005
Lokar til notkunar í iðnaði – Hönnunarstyrkur lokahúsa 
– 1 . hluti: Töflusetningaraðferð fyrir lokahús úr stáli

  

EN 12516-1:2005/AC:2007   

CEN EN 12516-2:2004
Lokar til notkunar í iðnaði – Hönnunarstyrkur lokahúsa 
– 2 . hluti: Reikningsaðferðir fyrir lokahús úr stáli

  

CEN EN 12516-3:2002
Lokar – Hönnunarstyrkur lokahúsa – 3 . hluti: 
Tilraunaaðferð

  

EN 12516-3:2002/AC:2003   

CEN EN 12516-4:2008
Lokar til notkunar í iðnaði – Hönnunarstyrkur lokahúsa 
– Hluti 4: Reikningsaðferð fyrir lokahús sem framleidd 
eru úr málmefnum öðrum en stáli

  

CEN EN 12542:2010
Búnaður og aukahlutir fyrir fljótandi jarðolíu gas (LPG) 
– Stöðurafsoðnir sívalir stáltankar, raðsmíðaðir til 
geymslu á fljótandi jarðolíu gasi (LPG) allt að 13 m3 – 
Hönnun og fram leiðsla

EN 12542:2002
EN 14075:2002

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(15 .4 .2011)

CEN EN 12735-1:2010
Kopar og koparblöndur – Heildregin, kringlótt koparrör 
til nota í loftkælingar- og kælikerfi – Hluti 1: Rör í 
lagnakerfi

EN 12735-1:2001

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(15 .4 .2011)

CEN EN 12735-2:2010
Kopar og koparblöndur – Heildregin, kringlótt koparrör 
til nota í loftkælingar- og kælikerfi – Hluti 2: Rör í 
búnað

EN 12735-2:2001

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(15 .4 .2011)

CEN EN 12778:2002
Eldunaráhöld – Hraðsuðupottar til heimilisnota

  

EN 12778:2002/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .12 .2005) 

EN 12778:2002/AC:2003   

CEN EN 12952-1:2001
Vatnsrörakatlar og aukabúnaður – 1 . hluti: Almennt
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Evrópsk staðla-
samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN 12952-2:2011
Vatnsrörakatlar og aukahlutir – Hluti 2: Efni í 
þrýstingshluta katla og aukabúnaðar

EN 12952-2:2001

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(3 .8 .2012)

CEN EN 12952-3:2011
Vatnsrörakatlar og aukabúnaður – Hluti 3: Hönnun og 
útreikningar fyrir þrýstingshluta

EN 12952-3:2001

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(3 .8 .2012)

CEN EN 12952-5:2011
Vatnsrörakatlar og aukahlutir – Hluti 5: Frágangur og 
samsetning þrýstingshluta ketilsins

EN 12952-5:2001

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(3 .8 .2012)

CEN EN 12952-6:2011
Vatnsrörakatlar og aukahlutir – Hluti 6: Skoðun við 
smíði; upp lýs ingaskjöl og merking þrýstingshluta 
ketilsins

EN 12952-6:2001

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(3 .8 .2012)

CEN EN 12952-7:2012
Vatnsrörakatlar og aukahlutir – 7 . hluti: Kröfur vegna 
búnaðar fyrir ketilinn

EN 12952-7:2002

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(30 .4 .2013)

CEN EN 12952-8:2002
Vatnsrörakatlar og aukahlutir – 8 . hluti: Kröfur um 
kveikjubúnað fyrir fljótandi og loftkennt elds neyti 
fyrir ketilinn

  

CEN EN 12952-9:2002
Vatnsrörakatlar og aukahlutir – 9 . hluti: Kröfur um 
kveikjubúnað fyrir elds neyti fyrir ketilinn í föstu 
duftkenndu formi

  

CEN EN 12952-10:2002
Vatnsrörakatlar og aukahlutir – 10 . hluti: Kröfur um 
öryggisbúnað gegn ofþrýstingi

  

CEN EN 12952-11:2007
Vatnsrörakatlar og fylgibúnaður – 11 . hluti: Kröfur um 
tak mörkunarbúnað ketils og fylgibúnað

  

CEN EN 12952-14:2004
Vatnsrörakatlar og fylgibúnaður – 14 . hluti: Kröfur 
varð andi DENOX útblásturskerfi sem nota fljótandi 
ammoníak undir þrýstingi og ammoníakslausn

  

CEN EN 12952-16:2002
Vatnsrörakatlar og fylgibúnaður –  
16 . hluti: Kröfur varð andi grindur í svifbeði og 
kveikjubúnaði fyrir fast elds neyti í katlinum

  

CEN EN 12952-18-2012
Vatnsrörakatlar og fylgibúnaður – Hluti 18: 
Notkunarleiðbeiningar

CEN EN 12953-1:2012
Tankkatlar – 1 . hluti: Almennt

EN 12953-1:2002

Athuga semd 2 .1
 

Liðinn
(30 .9 .2012)

CEN EN 12953-2:2012
Tankkatlar – 2 . hluti: Efni í þrýstingshluta katla og 
aukabúnaðar

EN 12953-2:2002

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(30 .9 .2012 )

CEN EN 12953-3:2002
Tankkatlar – 3 . hluti: Hönnun og útreikningar fyrir 
þrýstingshluta
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Evrópsk staðla-
samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN 12953-4:2002
Tankkatlar – 4 . hluti: Frágangur og samsetning 
þrýstingshluta ketilsins

  

CEN EN 12953-5:2002
Tankkatlar – 5 . hluti: Skoðun við smíði; upp lýs-
ingaskjöl og merking þrýstingshluta ketilsins

  

CEN EN 12953-6:2011
Tankkatlar – 6 . hluti: Kröfur vegna búnaðar fyrir 
ketilinn

EN 12953-6:2002

Athuga semd 2 .1
 

Liðinn
(31 .8 .2011) 

CEN EN 12953-7:2002
Tankkatlar – 7 . hluti: Kröfur um kveikjubúnað fyrir 
fljótandi og loftkennt elds neyti fyrir katlana

  

CEN EN 12953-8:2001
Tankkatlar – 8 . hluti Kröfur um öryggisbúnað gegn 
ofþrýstingi

  

EN 12953-8:2001/AC:2002   

CEN EN 12953-9:2007
Tankkatlar – 9 . hluti: Kröfur um tak mörkunarbúnað 
ketils og fylgibúnað

  

CEN EN 12953-12:2003
Tankkatlar – 12 . hluti: Kröfur varð andi 
grindkveikjubúnað fyrir fast elds neyti í katlinum

  

CEN EN 12953-13:2012
Tankkatlar – Hluti 13: Notkunarleið bein ing ar

CEN EN 13121-1:2003
Trefjaplasttankar og geymar til notkunar ofanjarðar – 1 . 
hluti: Hráefni – Skil yrði um forskriftir og samþykki

  

CEN EN 13121-2:2003
Trefjaplasttankar og geymar til notkunar ofanjarðar – 2 . 
hluti: Samsett efni – Þol gegn kemískum efnum

  

CEN EN 13121-3:2008+A1:2010
Trefjaplasttankar og geymar til notkunar ofanjarðar – 
Hluti 3: Hönnun og frágangur

EN 13121-3:2008

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(31 .8 .2010)

EN 13121-3:2008+A1:2010/AC:2011

CEN EN 13134:2000
Logsuða – Viður kenn ing verklagsreglna

  

CEN EN 13136:2001
Kælikerfi og varmadælur – Þrýstingsléttitæki og 
tilheyrandi lagnir – Útreikningsaðferðir

  

EN 13136:2001/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .12 .2005) 

CEN EN 13175:2003+A2:2007
Forskrift og próf un ar aðferðir fyrir loka á tönkum undir 
fljótandi jarðolíu gas (LPG) 

EN 13175:2003

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(30 .9 .2007) 

CEN EN 13348:2008
Kopar og koparblöndur – Heildregin, kringlótt koparrör 
til flutnings á gasi í læknisfræðilegum tilgangi eða til 
nota í lofttæmi

EN 13348:2001

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(28 .2 .2009) 

CEN EN 13371:2001
Lághitaílát – Tengi til lághitanotkunar
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Evrópsk staðla-
samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN 13397:2001
Lokar til notkunar í iðnaði – Blaðlokar úr málmefnum

  

CEN EN 13445-1:2009
Ókynt þrýstihylki – 1 . hluti: Almennt

EN 13445-1:2002

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .12 .2009) 

CEN EN 13445-2:2009
Ókynt þrýstihylki – 2 . hluti: Efni

EN 13445-2:2002

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .12 .2009) 

EN 13445-2:2009/A1:2012 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .12 .2012)

EN 13445-2:2009/A2:2012 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .12 .2012)

CEN EN 13445-3:2009
Ókynt þrýstihylki – 3 . hluti: Hönnun

EN 13445-3:2002

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .12 .2009) 

EN 13445-3:2009/A1:2012 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .12 .2012)

CEN EN 13445-4:2009
Ókynt þrýstihylki – 4 . hluti: Fram leiðsla

EN 13445-4:2002

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .12 .2009) 

EN 13445-4:2009/A1:2011 Athuga semd 3 Liðinn
(3 .8 .2012)

CEN EN 13445-5:2009
Ókynt þrýstihylki – 5 . hluti: Skoðun og prófun

EN 13445-5:2002

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .12 .2009) 

EN 13445-5:2009/A2:2011 Athuga semd 3 Liðinn
(3 .8 .2012)

EN 13445-5:2009/A3:2011 Athuga semd 3 Liðinn
(3 .8 .2012)

EN 13445-5:2009/A1:2011 Athuga semd 3 Liðinn
(3 .8 .2012)

EN 13445-5:2009/A4:2013 Athuga semd 3 31 .1 .2014

CEN EN 13445-6:2009
Ókynt þrýstihylki – 6 . hluti: Kröfur um hönnun og 
gerð þrýstihylkja og þrýstingshluta sem smíðaðir eru 
úr seigjárni

EN 13445-6:2002

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .12 .2009) 

CEN EN 13445-8:2009
Ókynt þrýstihylki – Hluti 8: Viðbótarkröfur sem varða 
þrýstihylki úr áli og álblöndum

EN 13445-8:2006

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .12 .2009) 

CEN EN 13458-1:2002
Lághitaílát – ílát einangruð með stöðugu lofttæmi – 1 . 
hluti: Grunnkröfur

  

CEN EN 13458-2:2002
Lághitaílát – Ílát einangruð með stöðugu lofttæmi – 2 . 
hluti: Hönnun, fram leiðsla, skoðun og prófun

  

EN 13458-2:2002/AC:2006   

CEN EN 13458-3:2003
Lághitaílát – Ílát einangruð með stöðugu lofttæmi – 3 . 
hluti: Rekstrar kröfur

  

EN 13458-3:2003/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .12 .2005) 
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Evrópsk staðla-
samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN 13480-1:2012
Iðnaðarlagnir úr málmi – Hluti 1: Almennt

EN 13480-1:2002

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(31 .12 .2012)

CEN EN 13480-2:2012
Iðnaðarlagnir úr málmi – Hluti 2: Efni

EN 13480-2:2002

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(31 .12 .2012)

EN 13480-2:2012/A1:2013 Athuga semd 3 28 .2 .2014

CEN EN 13480-3:2012
Iðnaðarlagnir úr málmi – Hluti 3: Hönnun og 
útreikningar

EN 13480-3:2002

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(31 .12 .2012)

CEN EN 13480-4:2012
Iðnaðarlagnir úr málmi – Hluti 4: Gerð og lagning

EN 13480-4:2002

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(31 .12 .2012)

EN 13480-4:2012/A1:2013 Athuga semd 3 28 .2 .2014

CEN EN 13480-5:2012
Iðnaðarlagnir úr málmi – Hluti 5: Skoðun og prófun

EN 13480-5:2002

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(31 .12 .2012)

CEN EN 13480-6:2012
Iðnaðarlagnir úr málmi – Hluti 6: Viðbótarkröfur um 
neðanjarðarlagnir

EN 13480-6:2004

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(31 .12 .2012)

CEN EN 13480-8:2012
Iðnaðarlagnir úr málmi – Hluti 8: Viðbótarkröfur um 
rörlagnir úr áli og álblöndum

EN 13480-8:2007

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(31 .12 .2012)

CEN EN 13585:2012
Brösun – Hæfisprófun brasara og rekstrar aðila 
brösunarþjón ustu
(ISO 13585:2012)

EN 13133:2000

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(31 .12 .2012)

CEN EN 13611:2007+ A2:2011
Öryggis- og stýribúnaður fyrir gasbrennara og tæki sem 
brenna gasi – Almennar kröfur

EN 13611:2007

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(3 .8 .2012)

CEN EN 13648-1:2008
Lághitaílát – öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi – 
Hluti 1: Öryggislokar til lághitanotkunar

EN 13648-1:2002

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(31 .5 .2009) 

CEN EN 13648-2:2002
Lághitaílát – öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi 
– 2 . hluti: Öryggistæki með diskum sem bresta til 
lághitanotkunar

  

CEN EN 13648-3:2002
Lághitaílát – Öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi – 3 . 
hluti: Ákvörð un tilskilinnar losunar – Losunarrúmmál 
og stærðun

  

CEN EN 13709:2010
Lokar til notkunar í iðnaði – Eftir lits lokar og lokanlegir 
einstreymislokar úr stáli

EN 13709:2002

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(15 .4 .2011)

CEN EN 13789:2010
Lokar til notkunar í iðnaði – Sætislokar úr steypujárni

EN 13789:2002

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(15 .4 .2011)

CEN EN 13831:2007
Þenslukútar með innbyggðum þindum til nota í 
vatnslögnum

  

CEN EN 13835:2012
Málmsteypa – Austenítsteypujárn

EN 13835:2002

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(31 .7 .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 sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN 13923:2005
Vafin þrýstihylki úr trefjastyrktu gerviefni – Efni, 
hönnun, fram leiðsla og prófun

  

CEN EN 14071:2004
Þrýstingsöryggislokar fyrir tanka undir fljótandi 
jarðolíu gas (LPG) – Aukabúnaður

  

CEN EN 14129:2004
Þrýstingsöryggislokar fyrir tanka undir fljótandi 
jarðolíu gas (LPG) 

  

CEN EN 14197-1:2003
Lághitaílát – Ílát einangruð án lofttæmis –  
1 . hluti: Grunnkröfur

  

CEN EN 14197-2:2003
Lághitaílát – Ílát einangruð án lofttæmis –  
2 . hluti: Hönnun, fram leiðsla, skoðun og prófun

  

EN 14197-2:2003/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(28 .2 .2007) 

EN 14197-2:2003/AC:2006   

CEN EN 14197-3:2004
Lághitaílát – Ílát einangruð án lofttæmis –  
3 . hluti: Rekstrar kröfur

  

EN 14197-3:2004/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .12 .2005) 

EN 14197-3:2004/AC:2004   

CEN EN 14222:2003
Reykrörakatlar úr ryðfríu stáli

  

CEN EN 14276-1:2006+A1:2011
Þrýstibúnaður fyrir kælikerfi og varmadælur – Hluti 1: 
Hylki – Almennar kröfur

EN 14276-1:2006

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(31 .8 .2011)

CEN EN 14276-2:2007+A1:2011
Þrýstibúnaður fyrir kælikerfi og varmadælur – Hluti 2: 
Rörlagnir – Almennar kröfur

EN 14276-2:2007

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(31 .8 .2011)

CEN EN 14341:2006
Lokar til notkunar í iðnaði – Eftir lits lokar úr stáli

  

CEN EN 14359:2006+A1:2010
Gashlaðnir geymar fyrir vökvaaflbúnað

EN 14359:2006

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(30 .6 .2011)

CEN EN 14382:2005+A1:2009
Öryggisbúnaður fyrir gasþrýstijöfnunarstöðvar 
og lagnir – Öryggisgaslokunarbúnaður fyrir 
inntaksþrýsting allt að 100 bör

EN 14382:2005

Athuga semd 2 .1 

Liðinn
(30 .9 .2009) 

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009   

CEN EN 14394:2005+A1:2008
Hitunarkatlar – Hitunarkatlar með súgbrennurum – 
Nafn hitaafköst allt að 10 MW og há marks vinnsluhita 
110°C

  

CEN EN 14570:2005
Búnaður tanka undir fljótandi jarðolíu gas, ofan- og 
neðanjarðar

  

EN 14570:2005/A1:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .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 sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN 14585-1:2006
Slöngur úr bylgjumálmi samsetningar til nota undir 
þrýstingi – Hluti 1: Kröfur

  

CEN EN 14917:2009+A1:2012
Belgþenslutengi úr málmi til nota undir þrýstingi

EN 14917:2009

Athuga semd 2 .1

Liðinn
(30 .9 .2012)

CEN EN 15001-1:2009
Gasveitukerfi – Gaslagnakerfi með rekstrar þrýsting 
yfir 0,5 bar fyrir lagnir í iðnaðar- og verslunarhús næði 
og annars staðar en á heimilum – Hluti 1: Nákvæmar 
virkniskröfur varð andi hönnun, efni, smíði, skoðun og 
prófun

  

CEN EN ISO 15493:2003
Lagnakerfi úr plasti til nota í iðnaði – Akrýlónítríl-
bútadíen-styrín (ABS), ómýkt pólý(vinýlklóríð) (PVC-
U) og klórbætt pólý(vinýlklóríð) (PVC-C) – Kröfur til 
kerfishluta og kerfisins – Mælieiningar í metrakerfinu
(ISO 15493:2003) 

  

CEN EN ISO 15494:2003
Lagnakerfi úr plasti til nota í iðnaði – Pólýbúten (PB), 
pólýetýlen (PE) og pólýprópýlen(PP) – Kröfur til 
kerfishluta og kerfisins – Mælieiningar í metrakerfinu
(ISO 15494:2003) 

  

CEN EN ISO 15613:2004
Forskrift og viður kenn ing vegna málmsuðuað ferða 
fyrir málmefni – Viður kenn ing á grund velli suðupróf-
un ar fyrir fram leiðslu
(ISO 15613:2004) 

  

CEN EN ISO 15614-1:2004
Forskrift og viður kenn ing vegna málmsuðuað ferða 
fyrir málmefni – Forskrift um málmsuðuaðferðir – 1 . 
hluti: Rafsuða og logsuða á stáli og rafsuða á nikkeli 
og nikkelblöndum
(ISO 15614-1:2004) 

  

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .8 .2008) 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 Athuga semd 3 Liðinn
(31 .8 .2012)

CEN EN ISO 15614-2:2005
Forskrift og viður kenn ing vegna málmsuðuað ferða 
fyrir málmefni – Forskrift um málmsuðuaðferðir – 2 . 
hluti: Rafsuða áls og álblenda
(ISO 15614-2:2005) 

  

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009   

CEN EN ISO 15614-4:2005
Forskrift og samþykki verklagsreglna um málmsuðu – 
Forskrift um málmsuðuaðferðir – Hluti 4: Frágangssuða 
steypts áls
(ISO 15614-4:2005) 

  

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007   

CEN EN ISO 15614-5:2004
Forskrift og viður kenn ing vegna málmsuðuað ferða 
fyrir málmefni – Forskrift um málmsuðuaðferðir – 5 . 
hluti: Rafsuða á títani, sirkoni og blöndum þeirra
(ISO 15614-5:2004) 
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Evrópsk staðla-
samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CEN EN ISO 15614-6:2006
Forskrift og samþykki verklagsreglna um málmsuðu 
– Forskrift um málmsuðuaðferðir – Hluti 6: Rafsuða 
kopars og koparblenda
(ISO 15614-6:2006) 

  

CEN EN ISO 15614-7:2007
Forskrift og samþykki verklagsreglna um málmsuðu 
– Prófun á málmsuðuaðferðum – Hluti 7: Áleggssuða
(ISO 15614-7:2007) 

  

CEN EN ISO 15614-8:2002
Forskriftir og samþykki verklagsreglna um 
málmsuðu – Forskrift um málmsuðuaðferðir –  
8 . hluti: Suða röra við rörplötusamskeyti
(ISO 15614-8:2002) 

  

CEN EN ISO 15614-11:2002
Forskriftir og samþykki verklagsreglna um málmsuðu 
– Forskrift um málmsuðuaðferðir – 11 . hluti: Rafeinda- 
og leysigeislasuða
(ISO 15614-11:2002) 

  

CEN EN ISO 15620:2000
Málmsuða – Núningssuða málmefna
(ISO 15620:2000) 

  

CEN EN 15776:2011
Ókynt þrýstihylki – Viðbótarkröfur varð andi hönnun 
og smíði þrýstihylkja og hluta úr steypujárni með 15% 
lengingu eða minna eftir brot

CEN EN ISO 16135:2006
Lokar til notkunar í iðnaði – Kúlulokar úr hitadeigum 
efnum
(ISO 16135:2006) 

  

CEN EN ISO 16136:2006
Lokar til notkunar í iðnaði – Ventlar úr hitadeigum 
efnum
(ISO 16136:2006) 

  

CEN EN ISO 16137:2006
Lokar til notkunar í iðnaði – Eftir lits lokar úr hitadeigum 
efnum
(ISO 16137:2006) 

  

CEN EN ISO 16138:2006
Lokar til notkunar í iðnaði – Blaðlokar úr hitadeigum 
efnum
(ISO 16138:2006) 

  

CEN EN ISO 16139:2006
Lokar til notkunar í iðnaði – Rennilokar úr hitadeigum 
efnum
(ISO 16139:2006) 

  

CEN EN ISO 21787:2006
Lokar til notkunar í iðnaði – Sætislokar úr hitadeigum 
efnum
(ISO 21787:2006) 

  

(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)
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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 grundvöllur ætlaðs samræmis við 
grunnkröfur eða aðrar kröfur viðkomandi Sambandslöggjafar .

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 grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða 
aðrar kröfur viðkomandi Sambandslöggjafar .

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 grundvöllur ætlaðs samræmis við 
grunnkröfur eða aðrar kröfur viðkomandi Sambandslöggjafar að því er varðar vörur eða þjónustu 
sem falla undir gildissvið nýja staðalsins . Ætlað samræmi við grunnkröfur eða aðrar kröfur 
viðkomandi Sambandslöggjafar gildir óbreytt að því er varðar vörur eða þjónustu sem falla áfram 
undir gildissvið staðalsins sem leystur er af hólmi (að hluta) en ekki undir gildissvið nýja staðalsins .

Athuga semd 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 viðkomandi Sambandslöggjafar .

Athugið:

– Upplýsingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða staðlastofnunum 
einstakra ríkja, sjá skrá sem birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins samkvæmt 27 . gr . reglugerðar (ESB) 
nr . 1025/2012 (1) . 

– 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 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 eða EES-viðbæti við þau, séu rétt .

– Vísanir í leiðréttingar „ . . ./AC:YYYY“ eru aðeins birtar til upplýsingar . Með leiðréttingu eru prentvillur, málvillur 
eða sambærilegar villur fjarlægðar úr texta staðals og þær geta varðað eina eða fleiri tungumálaútgáfur (ensku, 
frönsku og/eða þýsku) staðals sem evrópsk staðlasamtök hafa samþykkt .

– 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 Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-viðbæti 
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins . Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur uppfærslu hennar með 
höndum .  

– Nánari upp lýs ingar um sam ræmda staðla er að finna á eftir far andi vefslóð: http://ec .europa .eu/enterprise/policies/
european-standards/harmonised-standards/index_en .htm

(1) Stjtíð . ESB L 316, 14 .11 .2012, bls . 12 .
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd reglugerðar 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 643/2009 frá 22. júlí 2009 um framkvæmd 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/32/EB að því er varðar kröfur 
varðandi visthönnun á kælitækjum til heimilisnota og framseldrar reglugerðar 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1060/2010 frá 28. september 2010 um 
viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/EB að því er varðar 

orkumerkingar kælitækja til heimilisnota

(Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samhæfðra staðla samkvæmt 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

Birtist fyrst í 
Stjtíð . ESB

CENELEC    EN 62552:2013 
Kælibúnaður til heimilisnota – 
Eiginleikar og prófunaraðferðir 
IEC 62552:2007 (Breytt)  

    24 .1 .2014  

Ákvæði um vikmörk og eftirlitsaðferðir (Viðauki E) eru ekki hluti af þessari vísun . 

(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)

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 grundvöllur ætlaðs samræmis við 
grunnkröfur eða aðrar kröfur viðkomandi Sambandslöggjafar .

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 grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða 
aðrar kröfur viðkomandi Sambandslöggjafar .

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 grundvöllur ætlaðs samræmis við 
grunnkröfur eða aðrar kröfur viðkomandi Sambandslöggjafar að því er varðar vörur eða þjónustu 
sem falla undir gildissvið nýja staðalsins . Ætlað samræmi við grunnkröfur eða aðrar kröfur 
viðkomandi Sambandslöggjafar gildir óbreytt að því er varðar vörur eða þjónustu sem falla áfram 
undir gildissvið staðalsins sem leystur er af hólmi (að hluta) en ekki undir gildissvið nýja staðalsins .

Athuga semd 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 viðkomandi Sambandslöggjafar .

Athugasemd 4: Síðasti dagur samhliða gildistíma er sami dagur og afturköllunardagur ósamrýmanlegra 
tækniforskrifta einstakra ríkja . Eftir þann dag verður ætlað samræmi að byggjast á samhæfðum 
Evrópuforskriftum (samhæfðum stöðlum eða evrópsku tæknisamþykki) sem finna má á síðunni 
http://ec .europa .eu/enterprise/newapproach/nando/index .cfm?fuseaction=cp .hs&cpr=Y í NANDO-
upplýsingakerfi framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins . Þegar samhæfður staðall víkur fyrir 
nýrri útgáfu má nota báðar útgáfur staðalsins sem grundvöll CE-merkingar þar til samhliða 
gildistíma lýkur .

  2014/EES/5/25
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Athugið:

– Upplýsingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða staðlastofnunum 
einstakra ríkja, sjá skrá sem birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins samkvæmt 27 . gr . reglugerðar (ESB) 
nr . 1025/2012 (1) . 

– 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 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 eða EES-viðbæti við þau, séu rétt .

– Vísanir í leiðréttingar „ . . ./AC:YYYY“ eru aðeins birtar til upplýsingar . Með leiðréttingu eru prentvillur, málvillur 
eða sambærilegar villur fjarlægðar úr texta staðals og þær geta varðað eina eða fleiri tungumálaútgáfur (ensku, 
frönsku og/eða þýsku) staðals sem evrópsk staðlasamtök hafa samþykkt .

– 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 Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-viðbæti 
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins . Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur uppfærslu hennar með 
höndum .  

– Nánari upp lýs ingar um sam ræmda staðla er að finna á eftir far andi vefslóð: http://ec .europa .eu/enterprise/policies/
european-standards/harmonised-standards/index_en .htm

(1) Stjtíð . ESB L 316, 14 .11 .2012, bls . 12 .




