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13.2.2014 Nr. 8/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7061 – Huntsman Corporation/Equity Interests Held by  
Rockwood Holdings)

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. janúar 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Huntsman International LLC, 
dótturfélag í einkaeigu bandaríska fyrirtækisins Huntsman Corporation („Huntsman“), öðlast með 
hlutafjárkaupum yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í tilteknum 
hlutafjáreignum fyrirtækisins Rockwood Specialties Group Inc. („yfirtekni reksturinn“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Huntsman: framleiðsla um heim allan á fjölbreyttum sérnotaíðefnum og efnavörum á millistigum 
framleiðslu

– Yfirtekni reksturinn: framleiðsla á títantvísýringi og starfrænum aukefnum (rekstur undir heitinu 
„Sachtleben„) og framleiðsla á litarefnum, efnum til að meðhöndla og vernda við, efnum til 
vatnshreinsunar og bílavarahlutum úr gúmmíi (rekstur undir heitinu „Gomet“)

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 41, 12. febrúar 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.7061 – Huntsman Corporation/Equity Interests Held by Rockwood Holdings, 
á eftirfarandi póstfang:

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

ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

  2014/EES/8/01

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

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 8/2 13.2.2014

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7150 – Apollo/Ulster Bank/Arnotts)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 4. febrúar 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem hlutdeildarfélög bandaríska fyrirtækisins 
Apollo Management L.P. („Apollo“) og írska fyrirtækið Ulster Bank Ireland Limited („Ulster 
Bank“), sem tilheyrir breska fyrirtækinu Royal Bank of Scotland Group plc, öðlast með öðrum hætti 
í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í írska fyrirtækinu 
Arnotts Holdings Limited („Arnotts“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Apollo: fjárfestingar í eignasöfnum

– Ulster Bank: bankaþjónusta fyrir einstaklinga og fyrirtæki

– Arnotts: almennar smásöluverslanir á Írlandi

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 42, 13. febrúar 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.7150 – Apollo/Ulster Bank/Arnotts, 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/8/02

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


13.2.2014 Nr. 8/3EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7154 – World Fuel Services Corporation/Watson Petroleum Limited)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið WFS UK Holding 
Company II Limited („WFS UK“), sem lýtur yfirráðum bandaríska fyrirtækisins World Fuel Services 
Corporation („WFS“), öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 
3. gr. samrunareglugerðar EB, í breska fyrirtækinu Watson Petroleum Limited („Watson“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– WFS: eldsneyti fyrir flugvélar, skip og ökutæki og tengd þjónusta

– Watson: dreifing á jarðolíuafurðum, einkum olíu til húshitunar, gasolíu, eldsneyti fyrir 
flutningatæki og smurefnum fyrir ökutæki og iðnaðarvélar fyrir innlenda viðskiptavini, fyrirtæki, 
iðnaðarfyrirtæki og landbúnaðarfyrirtæki

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 40, 11. febrúar 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.7154 – World Fuel Services Corporation/Watson Petroleum Limited, 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/8/03

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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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.7160 – Predica/AVIVA France/Ensemble Immobilier Saint-Denis)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 7. febrúar 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem frönsku fyrirtækin AVIVA France, sem 
tilheyrir AVIVA-samsteypunni, og Predica, sem tilheyrir Crédit Agricole-samsteypunni, öðlast 
í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í „Campus 
Rimbaud“-skrifstofubyggingaþyrpingunni („Ensemble Immobilier“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– AVIVA France og Aviva: vátryggingar

– Predica: líftryggingar

– Ensemble Immobilier: þyrping skrifstofubygginga í Saint-Denis í Frakklandi, ZAC du Landy 
Pleyel, sem nú lýtur yfirráðum SFR og Vinci Immobilier

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 46, 18. febrúar 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.7160 – Predica/AVIVA France/Ensemble Immobilier Saint-Denis, á eftirfarandi póstfang:

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

  2014/EES/8/04

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


13.2.2014 Nr. 8/5EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7176 – CFAO/Carrefour/JV)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 3. febrúar 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem frönsku fyrirtækin CFAO SA og Carrefour 
SA öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. 
samrunareglugerðar EB, í nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– CFAO SA: fyrirtæki samkvæmt frönskum lögum en í eigu japanska fyrirtækisins Toyota Tsusho 
Corporation. Starfsemi fyrirtækisins er m.a. á sviði dreifingar bifreiða, lyfja, neytendavara og 
tækjabúnaðar og upplýsingaþjónustu, einkum í Afríku og frönskum yfirráðasvæðum í öðrum 
heimsálfum

– Carrefour SA: móðurfélag Carrefour-samsteypunnar, sem stundar smásölu, einkum á matvöru, í 
Frakklandi og öðrum löndum

– Tilgangur hins sameiginlega fyrirtækis verður að þróa dreifingu til smásöluverslana, einkum 
matvöruverslana, í Senegal, Kamerún, Kongó, Fílabeinsströndinni, Kongólýðveldinu, Gabon, 
Nígeríu og Gana

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 42, 13. febrúar 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.7176 – CFAO/Carrefour/JV, á eftirfarandi póstfang:

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

  2014/EES/8/05

(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“).

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7192 – Brookfield/MOL/ITI)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 7. febrúar 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Brookfield Infrastructure 
Fund GP II LLC („Brookfield“), sem lýtur endanlegum yfirráðum kanadíska fyrirtækisins Brookfield 
Asset Management Inc., og japanska fyrirtækið Mitsui O.S.K. Lines, Ltd („MOL“), öðlast með 
hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, 
í bandaríska fyrirtækinu International Transportation Inc. („ITI“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Brookfield: umsýsla með eignum, m.a. fjárfestingum í fasteignum, endurnýjanlegri orku, 
grunnvirkjum og óskráðum félögum

– MOL: þjónusta um heim allan á sviði siglinga og birgðastöðva

– ITI: lestunar- og losunarþjónusta og annars konar þjónusta í hafnarvörumiðstöðvum í höfnunum 
í Los Angeles og Oakland

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 46, 18. febrúar 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.7192 – Brookfield/MOL/ITI, á eftirfarandi póstfang:

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

  2014/EES/8/06

(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“).

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(Mál COMP/M.7144 – Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de 
Crédito/Synergy)

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004

Hinn 24. janúar 2014 barst framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu 
Apollo, Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito og Synergy. Tilkynnendur afturkölluðu 
tilkynninguna 7. febrúar 2014. 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7019 – TRIMET/EDF/Newco)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 12. 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 
32013M7019. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

  2014/EES/8/08

  2014/EES/8/07

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7063 – Vestas Wind Systems/Mitsubishi Heavy Industries/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 30. 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 
32014M7063. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7098 – Sales & Solutions/Verbund/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 28. 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 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 
32014M7098. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

  2014/EES/8/10

  2014/EES/8/09

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7103 – USS/OPTrust/PGGM/Global Vía Infraestructuras/Globalvía)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 29. 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 
32014M7103. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7111 – Mitsui/ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos/M Steel 
Comércio de Produtos Siderúrgicos)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 29. 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 
32014M7111. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

  2014/EES/8/12

  2014/EES/8/11

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7112 – Sigma Alimentos/Campofrío)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 29. 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 
32014M7112. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7117 – Archer Daniels Midland/ATR Landhandel/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 6. febrúar 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 
32014M7117. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

  2014/EES/8/14

  2014/EES/8/13

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7125 – Advent/UNIT4)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 30. 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 
32014M7125. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7129 – VREP/SUDKB/DUO PLAST)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 24. 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 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 
32014M7129. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

  2014/EES/8/16

  2014/EES/8/15

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7130 – Frey Automobil Holding Deutschland/Mitsubishi Motors Europe/
Mitsubishi Motors Deutschland)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 31. 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 
32014M7130. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7142 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/International 
Elevator & Equipment)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 4. febrúar 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 
32014M7142. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.
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http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
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Ríkisaðstoð – Spánn

Málsnúmer SA.18042 (2013/C) (áður 2013/NN-62) – Skattundanþágur fyrir lífeldsneyti 

(áður 2011/MX) (áður NN 61/2004)

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

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum á Spáni, með bréfi dagsettu 17. júlí 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 37, 7.2.2014, bls. 44). 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

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

Ríkisaðstoð – Bretland

Málsnúmer SA.15373 (2013/C-18) (áður 2013/NN) – Eftirlit með núverandi aðstoðarkerfi 
„Enterprise Capital Funds“ (C17/2004)

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

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Bretlandi, með bréfi dagsettu 20. nóvember 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 37, 7.2.2014, bls. 50). 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 Bretlandi. Þeim, sem leggja fram athugasemdir, 
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:037:0044:0049:EN:PDF
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Ríkisaðstoð – Pólland

Málsnúmer SA.36874 (2013/C) (áður 2013/N) – Aðstoð til endurskipulagningar á LOT Polish 
Airlines S.A.

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

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Póllandi, með bréfi dagsettu 6. nóvember 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 (C37, 7.2.2014, bls. 55). 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 Póllandi. Þeim, sem leggja fram athugasemdir, 
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Ríkisaðstoð – Þýskaland

Málsnúmer SA.33995 (2013/C) (áður 2013/NN) – Stuðningur við endurnýjanlega raforku  
og EEG-aukagjald á stórnotendur orku

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

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Þýskalandi, með bréfi dagsettu 18. desember 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 37, 7.2.2014, bls. 73). 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.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:037:0055:0072:EN:PDF
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:037:0073:0111:EN:PDF
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Orðsending efnahagsráðherra Konungsríkisins Hollands með vísan til 2. mgr. 3. gr. 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu  

og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni

Efnahagsráðherra Konungsríkisins Hollands gjörir kunnugt að borist hefur umsókn um leyfi 
til að kolvetnisleitar á leitarsvæði N4 sem afmarkað er á korti í 3. viðauka við námareglugerð 
(„Mijnbouwregeling“) (sjá Staatscourant (hollenska lögbirtingablaðið) nr. 245, 2002). 

Með vísan til ofangreindrar tilskipunar og ákvæða 15. gr. námalaga („Mijnbouwwet“) (Staatsblad 
(hollensku stjórnartíðindin) nr. 542, 2002), auglýsir efnahagsráðherra eftir samkeppnisumsóknum 
áhugaaðila um leyfi til kolvetnisvinnslu á leitarsvæði N4 á hollenska landgrunninu. 

Úthlutun leyfa er í höndum efnahagsráðherra. Viðmið, skilmálar og kröfur, sem um getur í 1. og 2. mgr. 
5. gr. og 2. mgr. 6. gr. ofangreindrar tilskipunar, koma fram í námalögum („Mijnbouwwet“) (sjá Staatsblad 
nr. 542, 2002). 

Tekið verður á móti umsóknum í 13 vikur eftir að auglýsing þessi birtist í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins (C 36, 7.2.2014). Umsóknir ber að senda efnahagsráðherra: 

The Minister for Economic Affairs 
attn: Mr P. Jongerius, Energy Market Directorate 
Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND

Umsóknir, sem berast eftir að fresturinn rennur út, verða ekki teknar til greina. 

Ákvörðun um umsóknirnar verður tekin eigi síðar en tólf mánuðum eftir að fresturinn rennur út. 

Nánari upplýsingar veitir hr. E.J. Hoppel í síma +31 703797762.

Auglýst eftir tillögum – „Enterprise Europe Network: Stuðningur til að örva vöxt 
fyrirtækja innan ESB, bæta samkeppnishæfni þeirra og aðgang að mörkuðum“ 

samkvæmt áætlun ESB um samkeppnishæfni fyrirtækja og lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja (COSME reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1287/2013) (1)

Framkvæmdastofnun áætlunar fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki (EASME) auglýsir hér með eftir tillögum 
til að koma á fót evrópsku fyrirtækjaneti fyrir árin 2015–2020 með því að velja þau fyrirtæki sem taka 
munu þátt í netinu. 

Tekið verður við umsóknum til 15. maí 2014. 

Upplýsingar um tilhögun við val á tillögum og leiðbeiningar fyrir umsækjendur er að finna á eftirfarandi 
vefsíðu: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm

Senda má fyrirspurnir í gegnum eftirfarandi vefsíðu: EASME-COSME-EEN-CALL-2014@ec.europa.eu

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1287/2013 frá 11. desember 2013 um að koma á áætlun um samkeppnishæfni 
fyrirtækja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja (COSME) (2014–2020) og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 1639/2006/EB (Stjtíð. 
ESB L 347, 20.12.2013, bls. 33).
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Orðsend ing fram kvæmda stjórn arinnar í tengslum við fram kvæmd til skip unar 
Evrópu þingsins og ráðs ins 2006/42/EB frá 17. maí 2006 um vélarbúnað og um 

breyt ingu á til skip un 95/16/EB (endur samin)

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

Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Síðasti dagur ætlaðs 
sam ræmis staðalsins 

sem leystur er af hólmi

Athuga semd 1

Staðlar af gerð A
Staðlar af gerð A tilgreina grundvallarhugtök, hugtakanotkun og hönnunarreglur sem gilda um alla flokka vélbúnaðar. Beiting slíkra staðla ein 
og sér, þó svo að hún skapi mikilvægan ramma um rétta beitingu vélbúnaðartilskipunarinnar, nægir ekki til að tryggja að viðeigandi grunnkröfur 
tilskipunarinnar um heilsuvernd og öryggi séu virtar og veitir því ekki fullt, ætlað samræmi.

CEN EN ISO 12100:2010 
Öryggi véla – Almennar grunnreglur um hönnun, 
áhættumat og áhættuminnkun 
(ISO 12100:2010) 

8.4.2011  EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 12100-2:2003
EN ISO 14121-1:2007

Athugasemd 2.1  

Liðinn
(30.11.2013)

Staðlar af gerð B
Staðlar af gerð B fjalla um sérstaka þætti öryggis vélbúnaðar eða sérstakar gerðir öryggisráðstafana sem unnt er að nota gagnvart margvíslegum 
flokkum vélbúnaðar. Við beitingu forskrifta staðla af gerð B er gengið út frá samræmi við grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi í 
vélbúnaðartilskipuninni sem þær taka til þegar staðall af gerð C eða áhættumat framleiðanda sýnir að tæknilausn sem er tilgreind í staðli af gerð B 
sé fullnægjandi fyrir tiltekinn flokk eða tegund viðkomandi vélbúnaðar. Við beitingu staðla af gerð B sem veita forskrift að öryggisíhlutum sem eru 
settir sjálfstætt á markað er gengið út frá því að viðkomandi öryggisíhlutir og grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi fullnægi stöðlunum.

CEN EN 349:1993+A1:2008
Öryggi véla – Lágmarksfjarlægðir til að 
fyrirbyggja að líkamshlutar kremjist

8.9.2009   

CEN EN 547-1:1996+A1:2008
Öryggi véla – Mál mannslíkamans – 
1. hluti: Megin reglur til að ákvarða hvaða mál 
skuli vera á manngengum opum á vélum

8.9.2009   

CEN EN 547-2:1996+A1:2008
Öryggi véla – Mál mannslíkamans – 
2. hluti: Megin reglur til að ákvarða hvaða mál 
skuli vera á aðgangsopum

8.9.2009   

CEN EN 547-3:1996+A1:2008
Öryggi véla – Mál mannslíkamans – 
3. hluti: Mannmælingafræðileg gögn

8.9.2009   

CEN EN 574:1996+A1:2008
Öryggi véla – Beggja handa stjórn tæki – 
Starfrænir þættir – Megin reglur um hönnun

8.9.2009   

CEN EN 614-1:2006+A1:2009
Öryggi véla – Vinnuvistfræðilegar reglur um 
hönnun – 1. hluti: Íðorð og almennar vinnureglur

8.9.2009   

CEN EN 614-2:2000+A1:2008
Öryggi véla – Vinnuvistfræðilegar reglur um 
hönnun – 2. hluti: Víxlverkun milli hönnunar 
véla og verk efn a

8.9.2009   

CEN EN 626-1:1994+A1:2008
Öryggi véla – Dregið úr hættu á heilsutjóni 
vegna hættulegra efna sem vélar gefa frá sér 
– 1. hluti: Megin reglur og forskriftir fyrir fram-
leiðendur véla

8.9.2009   

CEN EN 626-2:1996+A1:2008
Öryggi véla – Dregið úr heilsufarsáhættu vegna 
hættulegra efna sem vélar og tæki gefa frá sér – 
2. hluti: Að ferða fræði við að skil greina sannpróf-
un ar aðferðir

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 842:1996+A1:2008
Öryggi véla – Sjónræn hættumerki – Almennar 
kröfur, hönnun og prófun

8.9.2009   

CEN EN 894-1:1997+A1:2008
Öryggi véla – Vinnuvistfræðilegar kröfur um 
hönnun skjáa og stýrirofa – 1. hluti: Almennar 
megin reglur vegna samskipta manna við skjái 
og stýrirofa

8.9.2009   

CEN EN 894-2:1997+A1:2008
Öryggi véla – Vinnuvistfræðilegar kröfur um 
hönnun skjáa og stýrirofa – 2. hluti: Skjáir

8.9.2009   

CEN EN 894-3:2000+A1:2008
Öryggi véla – Vinnuvistfræðilegar kröfur um 
hönnun skjáa og stýrirofa – 3. hluti: Stýrirofar

8.9.2009   

CEN EN 894-4:2010
Öryggi véla – Vinnuvistfræðilegar kröfur um 
hönnun skjáa og stýrirofa – 4. hluti: Staðsetning 
og fyrirkomulag skjáa og stýrirofa

20.10.2010

CEN EN 953:1997+A1:2009
Öryggi véla – Hlífar – Almennar kröfur um 
hönnun og smíði fastra og hreyfanlegra hlífa

8.9.2009   

CEN EN 981:1996+A1:2008
Öryggi véla – Kerfi hljóðrænna og sjónrænna 
hættumerkja og upp lýs ingamerkja

8.9.2009   

CEN EN 1005-1:2001+A1:2008
Öryggi vinnuvéla – Líkamlegt álag á notendur – 
1. hluti: Hugtök og skil grein ing ar 

8.9.2009   

CEN EN 1005-2:2003+A1:2008
Öryggi véla – Líkamlegt álag á notendur – 
2. hluti: Handaflsvinna við vélar og vélarhluta

8.9.2009   

CEN EN 1005-3:2002+A1:2008
Öryggi véla – Líkamlegt álag á notendur – 
3. hluti: Æskileg átaksmörk við notkun véla

8.9.2009   

CEN EN 1005-4:2005+A1:2008
Öryggi véla – Líkamlegt álag á notendur – 
4. hluti: Mat á starfsstellingum og hreyfingum í 
tengslum við vélar

8.9.2009   

CEN EN 1032:2003+A1:2008
Vélrænn titringur – Próf un ar aðferð til að kanna 
titring frá hreyfanlegum vélbúnaði

8.9.2009   

CEN EN 1037:1995+A1:2008
Öryggi véla – Vörn gegn óvæntri gangsetningu. 

8.9.2009   

CEN EN 1088:1995+A2:2008
Öryggi véla – Lokunarbúnaður tengdur við hlífar 
– Megin reglur um hönnun og val

8.9.2009   

CEN EN 1093-1:2008
Öryggi véla – Mat á útblæstri véla á hættulegum 
efnum sem berast með lofti – 1. hluti: Val á próf-
un ar aðferðum

8.9.2009   

CEN EN 1093-2:2006+A1:2008
Öryggi véla – Mat á útblæstri véla á hættulegum 
efnum sem berast með lofti – Hluti 2: 
Sporloftsaðferð við mælingu á losunarhraða til-
tekins mengunarefnis

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 1093-3:2006+A1:2008
Öryggi véla – Mat á útblæstri véla á hættulegum 
efnum sem berast með lofti – Hluti 3: Próf un-
ar bekksaðferð við mælingu á losunarhraða til-
tekins mengunarefnis

8.9.2009   

CEN EN 1093-4:1996+A1:2008
Öryggi véla – Mat á losun hættulegara efna 
sem berast í lofti – 4. hluti: Hremmingargeta 
útblásturkerfis – Sporaðferð

8.9.2009   

CEN EN 1093-6:1998+A1:2008
Öryggi véla – Mat á útblæstri véla á hættulegum 
efnum sem berast með lofti – 6. hluti: Afköst 
skilunar miðað við massa, úttak utan stokka

8.9.2009   

CEN EN 1093-7:1998+A1:2008
Öryggi véla – Mat á útblæstri véla á hættulegum 
efnum sem berast með lofti – 7. hluti: Afköst 
skilunar miðað við massa, úttak í stokkum

8.9.2009   

CEN EN 1093-8:1998+A1:2008
Öryggi véla – Mat á útblæstri véla á hættulegum 
efnum sem berast með lofti – 8. hluti: Styrkbreyta 
fyrir mengunarefni – Próf un ar bekksaðferð

8.9.2009   

CEN EN 1093-9:1998+A1:2008
Öryggi véla – Mat á útblæstri véla á hættulegum 
efnum sem berast með lofti – 9. hluti: Styrkbreyta 
fyrir mengunarefni – Próf un ar herbergisaðferð

8.9.2009   

CEN EN 1093-11:2001+A1:2008
Öryggi véla – Mat á losun hættulegra efna sem 
berast í lofti – 11. hluti: Afmengunarstuðull

8.9.2009   

CEN EN 1127-1:2011
Sprengihættustaðir – Forvarnir og vernd gegn 
sprengingum – 1. hluti: Grunnhugtök og að ferða-
fræði

18.11.2011 EN 1127-1:2007

Athuga semd 2.1

31.7.2014

CEN EN 1299:1997+A1:2008
Vélrænn titringur og högg – Einangrun 
vélartitrings – Upp lýs ingar um hvernig skuli 
standa að einangrun við upptök

8.9.2009   

CEN EN 1837:1999+A1:2009
Öryggi véla – Innbyggð lýsing í vélum

18.12.2009   

CEN EN ISO 3741:2010
Hljóðtækni – Ákvörð un á hljóðaflsstigi 
og hljóðorkustigi hljóðgjafa með notkun 
hljóðþrýstings – Nákvæmar aðferðir fyrir 
ómpróf un ar rými 
(ISO 3741:2010)

8.4.2011 EN ISO 3741:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.4.2011)

CEN EN ISO 3743-1:2010
Hljóðtækni – Ákvörð un á hljóðaflsstigi 
og hljóðorkustigi hljóðgjafa með notkun 
hljóðþrýstings – Verkfræðileg mæliaðferð fyrir 
litla hreyfanlega hljóðgjafa í ómsviði – Hluti 
1: Saman burð ar aðferð í mælirými með hörðum 
veggjum 
(ISO 3743-1:2010) 

8.4.2011 EN ISO 3743-1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.4.2011)
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 ISO 3743-2:2009
Hljóðtækni – Ákvörð un á hljóðaflsstigi hljóðgjafa 
með notkun hljóðþrýstings – Verkfræðilegar 
mæliaðferðir fyrir litla hreyfanlega hljóðgjafa 
í ómsviði – Hluti 2: Aðferðir fyrir sérhönnuð 
próf un ar rými með ómtíma sam kvæmt ákveðinni 
forskrift 
(ISO 3743-2:1994) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 3744:2010
Hljóðtækni – Ákvörð un á hljóðaflsstigi hljóðgjafa 
með notkun hljóðþrýstings – Mæliaðferð með 
verkfræðilegri nákvæmni í nánast opnu sviði yfir 
endur kastsfleti 
(ISO 3744:2010) 

8.4.2011 EN ISO 3744:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.4.2011)

CEN EN ISO 3745:2012
Hljóðtækni – Ákvörð un á hljóðaflsstigi hljóðgjafa 
með notkun hljóðþrýstings – Nákvæmar aðferðir 
fyrir ómlaus og hálf-ómlaus rými 
(ISO 3745:2012)

5.6.2012 EN ISO 3745:2009

Athuga semd 2.1 

Liðinn
(30.9.2012)

CEN EN ISO 3746:2010
Hljóðtækni – Ákvörð un á hljóðaflsstigi hljóðgjafa 
með notkun hljóðþrýstings – Yfirlitsmæliaðferð 
með umlykjandi mælingu yfir endur kastsfleti 
(ISO 3746:2010)

8.4.2011 EN ISO 3746:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.4.2011)

CEN EN ISO 3747:2010
Hljóðtækni – Ákvörð un á hljóðaflsstigi 
hljóðgjafa með notkun hljóðþrýstings – Saman-
burð ar aðferð við mælingar á staðnum 
(ISO 3747:2010) 

8.4.2011 EN ISO 3747:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.4.2011)

CEN EN ISO 4413:2010 
Loftafltækni – Almennar reglur og öryggiskröfur 
varð andi kerfi og kerfishluta 
(ISO 4413:2010)

8.4.2011 EN 982:1996+A1:2008

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.11.2011)

CEN EN ISO 4414:2010 
Loftafltækni – Almennar reglur og öryggiskröfur 
varð andi kerfi og kerfishluta 
(ISO 4414:2010)

8.4.2011 EN 983:1996+A1:2008

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.11.2011)

CEN EN ISO 4871:2009
Hljóðtækni – Framsetning og sannprófun á upp-
lýs ingum um útsendan hávaða frá vélum og 
búnaði
(ISO 4871:1996) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 5136:2009
Hljóðtækni – Ákvörð un á hljóðafli sem berst 
inn í loftstokk frá blásara eða öðrum búnaði sem 
kemur lofti á hreyfingu – Aðferð til mælinga inni 
í loftstokkum 
(ISO 5136:2003) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 7235:2009
Hljóðtækni – Mæliaðferðir fyrir 
loftstokkahljóðdeyfa – Innsetningardeyfing, 
streymishljóð og heildarþrýstifall 
(ISO 7235:2003) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 7731:2008
Vinnuvistfræði – Hættumerki fyrir almennings- 
og vinnusvæði – Hljóðræn hættumerki 
(ISO 7731:2003) 

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 ISO 9614-1:2009
Hljóðtækni – Ákvörð un á hljóðaflsstigi 
hljóðgjafa með notkun hljóðþéttni – Hluti 1: 
Mælingar í stökum punktum 
(ISO 9614-1:1993) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 9614-3:2009
Hljóðtækni – Ákvörð un á hljóðaflsstigi 
hljóðgjafa með notkun hljóðþéttni – Hluti 3: 
Nákvæm mæliaðferð með skönnun 
(ISO 9614-3:2002) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 11145:2008
Sjón- og ljóstækni – Leysi- og leysitengdur 
búnaður – Orðaforði og tákn 
(ISO 11145:2006) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11161:2007
Öryggi véla – Samþætt fram leiðslukerfi – 
Grunnkröfur 
(ISO 11161:2007) 

26.5.2010   

EN ISO 11161:2007/A1:2010 26.5.2010 Athuga semd 3 Liðinn
(30.9.2010)

CEN EN ISO 11200:2009
Hljóðtækni – Hávaði sem vélar og búnaður gefa 
frá sér – Leið bein ing ar um notkun grunnstaðla til 
að ákvarða útsent hljóðþrýstingsstig í verkstöð 
og á öðrum tilgreindum stöðum

18.12.2009   

CEN EN ISO 11201:2010 
Hljóðtækni – Hávaði sem vélar og búnaður gefa 
frá sér – Ákvörð un á útsendu hljóðþrýstingsstigi í 
verkstöð og á öðrum tilgreindum stöðum í nánast 
opnu sviði yfir endur kastsfleti með óverulegum 
leið rétt ing um fyrir um hverfisáhrifum 
(ISO 11201:2010)

20.10.2010 EN ISO 11201:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.11.2010)

CEN EN ISO 11202:2010 
Hljóðtækni – Hávaði sem vélar og búnaður gefa 
frá sér – Mæling á útsendu hljóðþrýstingsstigi 
í verkstöð og á öðrum tilgreindum stöðum – 
Mæling á staðnum með yfirlitsnákvæmni 
(ISO 11202:2010)

20.10.2010 EN ISO 11202:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.11.2010)

CEN EN ISO 11203:2009
Hljóðtækni – Hávaði sem vélar og búnaður gefa 
frá sér – Ákvörð un á útsendu hljóðþrýstingsstigi 
í verkstöð og á öðrum tilgreindum stöðum 
(ISO 11203:1995) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 11204:2010 
Hljóðtækni – Hávaði sem vélar og búnaður gefa 
frá sér – Ákvörð un á útsendu hljóðþrýstingsstigi í 
verkstöð og á öðrum tilgreindum stöðum – Nið ur-
stöður eru leið réttar með tilliti til um hverfisáhrifa 
(ISO 11204:2010)

20.10.2010 EN ISO 11204:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.11.2010)

CEN EN ISO 11205:2009
Hljóðtækni – Hávaði sem vélar og búnaður 
gefa frá sér – Mæliaðferð með verkfræðilegri 
nákvæmni til ákvörð un ar á hljóðþrýstingsstigi 
á staðnum við verkstöð og á öðrum tilgreindum 
stöðum með notkun hljóðþéttni 
(ISO 11205:2003) 

18.12.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 ISO 11546-1:2009
Hljóðtækni – Ákvörð un á hljóðeinangrun byrgis 
(innsetningardeyfingu) – Hluti 1: Mælingar á 
litlu byrgi við rann sóknarstofuaðstæður 
(ISO 11546-1:1995) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 11546-2:2009
Hljóðtækni – Ákvörð un á hljóðeinangrun byrgis 
(innsetningardeyfingu) – Hluti 2: Mælingar á 
staðnum til þess að ákvarða hljóðeinangrun 
byrgis (til samþykkis eða sannpróf un ar) 
(ISO 11546-2:1995) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 11553-1:2008
Öryggi véla – Vinnsluvélar með leysigeislabúnaði 
– 1. hluti : Almennar öryggiskröfur 
(ISO 11553-1:2005) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11553-2:2008
Öryggi véla – Vinnsluvélar með leysigeislabúnaði 
– Hluti 2: Öryggiskröfur fyrir handstýrð 
vinnslutæki með leysigeislabúnaði 
(ISO 11553-2:2007) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11553-3:2013 
Öryggi véla – Vinnsluvélar með 
leysigeislabúnaði – Hluti 3: Hljóðdeyfingar- og 
hljóðmælingaraðferðir fyrir vinnsluvélar með 
leysigeislabúnaði og vinnslutæki sem haldið er á 
og fylgibúnað (nákvæmnistig 3) 
(ISO 11553-3:2013)

28.11.2013

CEN EN ISO 11554:2008
Ljóstækni og ljóstæknibúnaður – Leysibúnaður 
og skyldur búnaður – Próf un ar aðferðir fyrir afl, 
orku og tímaeigin leika leysigeisla 
(ISO 11554:2006) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11688-1:2009
Hljóðtækni – Leið bein ing ar um hönnun véla og 
búnaðar svo að sem minnstur hávaði komi frá 
þeim – Hluti 1: Skipu lagning 
(ISO/TR 11688-1:1995) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 11691:2009
Hljóðtækni – Mæling gerð án loftstraums á 
innsetningardeyfingu hljóðdeyfa í loftstokkum – 
Mæling á tilraunastofu með yfirlitsnámkvæmni 
(ISO 11691:1995) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 11957:2009
Hljóðtækni – Ákvörð un á hljóðeinangrun klefa – 
Mælingar á rann sóknarstofu og á staðnum 
(ISO 11957:1996) 

18.12.2009   

CEN EN 12198-1:2000+A1:2008
Öryggi véla – Mat á og minnkun áhættu sem 
stafar af geislun sem vélar gefa frá sér – 1. hluti: 
Megin reglur

8.9.2009   

CEN EN 12198-2:2002+A1:2008
Öryggi véla – Mat á og minnkun áhættu sem 
stafar af geislun sem vélar gefa frá sér – 2. hluti: 
Mæliaðferðir fyrir útgeislun

8.9.2009   

CEN EN 12198-3:2002+A1:2008
Öryggi véla – Mat á og minnkun áhættu sem 
stafar af geislun sem vélar gefa frá sér – 3. hluti: 
Minnkun geislunar með deyfingu eða skermun

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 12254:2010
Skermar fyrir staði þar sem unnið er með 
leysigeisla – Öryggiskröfur og prófanir

26.5.2010 EN 12254:1998+A2:2008

Athuga semd 2.1 

Liðinn
(30.9.2010)

EN 12254:2010/AC:2011 29.2.2012 

CEN EN 12786:2013 
Öryggi véla – Reglur um samningu titringsákvæða 
í öryggisstöðlum

28.11.2013

CEN EN 13478:2001+A1:2008
Öryggi véla – Brunavarnir

8.9.2009   

CEN EN 13490:2001+A1:2008
Vélrænn titringur – Vinnuvélar í iðnaði – Mat 
rann sóknarstofu og forskrift varð andi titring í 
sæti stjórn anda

8.9.2009   

CEN EN ISO 13732-1:2008
Vinnuvistfræði hitaum hverfis – Aðferðir til 
þess að meta mannleg viðbrögð við snertingu 
yfirborðs – Hluti 1: Heit yfirborð 
(ISO 13732-1:2006) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 13732-3:2008
Vinnuvistfræði hitaum hverfis – Aðferðir til 
þess að meta mannleg viðbrögð við snertingu 
yfirborðs – Hluti 3: Kaldir fletir 
(ISO 13732-3:2005) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 13753:2008
Vélrænn titringur og högg – Titringur handar og 
handleggs – Aðferð til að mæla titringsyfirfærslu 
fjaðrandi efna þegar þau eru hlaðin með handar-
handleggs-kerfinu 
(ISO 13753:1998) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 13849-1:2008
Öryggi véla – Öryggishlutar stýrikerfa – Hluti 1: 
Almennar megin reglur um hönnun 
(ISO 13849-1:2006) 

8.9.2009 EN ISO 13849-1:2006
EN 954-1:1996 

Athuga semd 2.1

Liðinn 
(31.12.2011)

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009   

CEN EN ISO 13849-2:2008
Öryggi véla – Öryggishlutar stýrikerfa – 2. hluti: 
Fullgilding 
(ISO 13849-2:2003) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 13850:2008
Öryggi véla – Neyðarstöðvunarbúnaður – 
Megin reglur um hönnun 
(ISO 13850:2006) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 13855:2010
Öryggi véla – Staðsetning hlífðarbúnaðar með 
tilliti til nálgunarhraða líkamshluta 
(ISO 13855:2010)

20.10.2010 EN 999:1998+A1:2008

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.11.2010)

CEN EN ISO 13856-1:2013 
Öryggi véla – Þrýstingsnæmur varnarbúnaður – 
Hluti 1: Meginreglur varðandi hönnun og prófun 
á þrýstingsnæmum mottum og þrýstingsnæmum 
gólfum 
(ISO 13856-1:2013) 

28.11.2013  EN 1760-1:1997+A1:2009

Athugasemd 2.1  
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 ISO 13856-2:2013 
Öryggi véla – Þrýstingsnæmur hlífðarbúnaður 
– Hluti 2: Almennar meginreglur um hönnun og 
prófun þrýstingsnæmra brúna og stanga 
(ISO 13856-2:2013) 

28.11.2013  EN 1760-2:2001+A1:2009

Athugasemd 2.1  

Liðinn
(28.11.2013)

CEN EN ISO 13856-3:2013 
Öryggi véla – Þrýstingsnæmur varnarbúnaður – 
Hluti 3: Meginreglur varðandi hönnun og prófun 
á þrýstingsnæmum stuðurum, plötum, vírum og 
sams konar búnaði 
(ISO 13856-3:2013) 

28.11.2013  EN 1760-3:2004+A1:2009

Athugasemd 2.1  

Liðinn
(31.1.2014)

CEN EN ISO 13857:2008
Öryggi véla – Öryggisfjarlægðir til að koma í 
veg fyrir að fótleggir og handleggir nái inn á 
hættusvæði 
(ISO 13857:2008) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 14122-1:2001
Öryggi véla – Varan legar aðgönguleiðir að 
vélum – 1. hluti: Val á fastri aðgönguleið milli 
tveggja hæða 
(ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010 20.10.2010 Athuga semd 3 Liðinn
(31.10.2010)

CEN EN ISO 14122-2:2001
Öryggi véla – Varan legar aðgönguleiðir að 
vélum – 2. hluti: Vinnupallar og göngubrýr 
(ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010 20.10.2010 Athuga semd 3 Liðinn
(31.10.2010)

CEN EN ISO 14122-3:2001
Öryggi véla – Varan legar aðgönguleiðir að 
vélum – 3. hluti: Stigar, klifurstigar og handrið 
(ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010 20.10.2010 Athuga semd 3 Liðinn
(31.10.2010)

CEN EN ISO 14122-4:2004 
Öryggi véla – Varan legar aðgönguleiðir að 
vélum – 4. hluti: Fastir klifurstigar 
(ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010 8.4.2011 Athuga semd 3 Liðinn 
(8.4.2011)

CEN EN ISO 14159:2008
Öryggi véla – Hreinlætiskröfur varð andi hönnun 
véla 
(ISO 14159:2002) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 14738:2008
Öryggi véla – Mannmælingafræðilegar kröfur 
varð andi hönnun vinnustöðva við vélar

8.9.2009   

CEN EN ISO 15536-1:2008
Vinnuvistfræði – Tölvugínur og líkamsmát – 
1. hluti: Almennar kröfur 
(ISO 15536-1:2005) 

8.9.2009   

CEN EN 15967:2011 
Ákvörð un há marks sprengiþrýstings og há marks-
hraða þrýstingsaukningar loft tegunda og gufa

18.11.2011
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 ISO 16231-1:2013 
Sjálfknúnar landbúnaðarvélar – Mat á stöðugleika 
– Hluti 1: Meginreglur (ISO 16231-1:2013)

28.11.2013

CEN EN ISO 20643:2008
Vélrænn titringur – Búnaður sem haldið er á og 
handstýrður búnaður – Grund vall ar regl ur um 
mat á titringi 
(ISO 20643:2005) 

8.9.2009   

EN ISO 20643:2008/A1:2012 15.11.2012 Athuga semd 3 Liðinn
(31.1.2013)

CEN EN 30326-1:1994
Vélrænn titringur – Rann sóknarstofuaðferð 
til að meta titring í sæti ökutækis – 1. hluti: 
Grunnkröfur 
(ISO 10326-1:1992) 

8.9.2009   

EN 30326-1:1994/A1:2007 8.9.2009 Athuga semd 3 Liðinn
(28.12.2009) 

EN 30326-1:1994/A2:2011 29.2.2012 Athuga semd 3 Liðinn
(30.6.2012) 

Staðlar af gerð C
Í stöðlum af gerð C eru forskriftir fyrir tiltekinn flokk vélbúnaðar. Fyrirhuguð notkun mismunandi gerða vélbúnaðar sem falla undir þann flokk 
sem staðall af gerð C tekur til er sambærileg og hættan sem af þeim stafar er svipuð. Staðlar af gerð C geta vísað til staðla af gerðum A eða B og 
tilgreint hvaða forskriftir staðla af gerðum A eða B gilda um viðkomandi flokk vélbúnaðar. Þegar staðall af gerð C víkur frá forskriftum staðals 
af gerð A eða B, að því er varðar tiltekinn þátt öryggis vélbúnaðar, ganga forskriftir staðals af gerð C framar en forskriftir staðals af gerð A eða 
B. Við beitingu forskrifta staðals af gerð C á grundvelli áhættumats framleiðanda er gengið út frá samræmi við grunnkröfur um heilsuvernd og 
öryggi í vélbúnaðartilskipuninni sem staðallinn tekur til. Tilteknum stöðlum af gerð C er skipt upp í nokkra hluta, þar sem 1. hluti staðalsins veitir 
almennar forskriftir sem gilda um flokka vélbúnaðar og aðrir hlutar staðalsins veita forskriftir fyrir tiltekna flokka vélbúnaðar sem tilheyra hópnum 
og koma til viðbótar við eða breyta almennum forskriftum í 1. hluta. Að því er varðar staðla af gerð C sem skiptast þannig, er gengið út frá því að 
grunnkröfum um heilsuvernd og öryggi sé fullnægt með beitingu hins almenna 1. hluta staðalsins ásamt viðkomandi sérstökum hluta staðalsins.

CEN EN 81-3:2000+A1:2008
Öryggisreglur um smíði og uppsetningu á lyftum 
og vörulyftum – 3. hluti: Raf- og vökvaknúnar 
vörulyftur

8.9.2009   

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009 18.12.2009   

CEN EN 81-31:2010
Öryggisreglur um smíði og ísetningu á lyftum – 
Lyftur sem eru einungis til vöruflutninga – Hluti 
31: Aðgengilegar lyftur til vöruflutninga 

20.10.2010

CEN EN 81-40:2008
Öryggisreglur um smíði og ísetningu á lyftum 
– Sérstakar lyftur til fólks- og vöruflutninga – 
Hluti 40: Stigalyftur og lyftipallar á skábrautum 
fyrir hreyfihamlað fólk

8.9.2009   

CEN EN 81-41:2010 
Öryggisreglur um smíði og ísetningu á lyftum 
– Sérstakar lyftur til fólks- og vöruflutninga – 
Hluti 41: Lyftipallar á lóðréttum brautum til nota 
fyrir hreyfihamlað fólk

8.4.2011

CEN EN 81-43:2009
Öryggisreglur um smíði og ísetningu á lyftum 
– Sérstakar lyftur til fólks- og vöruflutninga – 
Hluti 43: Lyftur fyrir krana

8.9.2009   

CEN EN 115-1:2008+A1:2010
Öryggi rúllustiga og göngufæribanda – Hluti 1: 
Smíði og uppsetning

26.5.2010 EN 115-1:2008 

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.9.2010)
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 201:2009
Vélar til vinnslu á gúmmíi og plasti – 
Sprautusteypivélar – Öryggiskröfur

18.12.2009   

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

18.11.2011 EN 267:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(29.2.2012)

CEN EN 280:2013
Færanlegir vinnupallar sem lyftast – 
Hönnunarútreikningar – Stöðugleikaviðmiðanir 
– Smíði – Öryggi – Athuganir og prófanir

28.11.2013 EN 280:2001+A2:2009

Athuga semd 2.1

31.1.2015

CEN EN 289:2004+A1:2008
Gúmmí- og plastvélbúnaður – Pressur – 
Öryggiskröfur

8.9.2009   

CEN EN 303-5:2012
Hitunarkatlar – Hluti 5: Hitunarkatlar fyrir fast 
elds neyti, sem kyntir eru handvirkt eða sjálfvirkt, 
með nafn hitaafköst allt að 500 kW – Íðorð, 
kröfur, prófun og merking

24.8.2012

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

24.8.2012 EN 378-2:2008+A1:2009 

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.11.2012)

CEN EN 415-1:2000+A1:2009
Öryggi pökkunarvéla – 1. hluti: Íðorð og flokkun 
pökkunarvéla og tengds búnaðar

8.9.2009   

CEN EN 415-3:1999+A1:2009
Öryggi pökkunarvéla – 3. hluti: Mótunar-, fylli- 
og lokunarvélar

18.12.2009   

CEN EN 415-5:2006+A1:2009
Öryggi pökkunarvéla – 5. hluti: Innpökkunarvélar

18.12.2009   

CEN EN 415-6:2013
Öryggi pökkunarvéla – 6. hluti: 
Brettapökkunarvélar

28.11.2013 EN 415-6:2006+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.11.2013)

CEN EN 415-7:2006+A1:2008
Öryggi pökkunarvéla – 7. hluti: 
Pökkunarvélasamstæður

8.9.2009   

CEN EN 415-8:2008
Öryggi pökkunarvéla – 8. hluti : Bindivélar

8.9.2009   

CEN EN 415-9:2009
Öryggi pökkunarvéla – 9. hluti: Aðferðir 
við hávaðamælingar á pökkunarvélum, 
pökkunarlínum og tilheyrandi búnaði, 
nákvæmnisstig 2 og 3

18.12.2009   

CEN EN 422:2009
Plast- og gúmmívinnsluvélar – 
Blástursmótunarvélar – Öryggiskröfur

8.9.2009   

CEN EN 453:2000+A1:2009
Vélar til matvælavinnslu – Deigvinnsluvélar 
(eltikör) – Öryggis- og hreinlætiskröfur

26.5.2010   

CEN EN 454:2000+A1:2009
Vélar til matvælavinnslu – Hrærivélar – Öryggis- 
og hreinlætiskröfur

26.5.2010   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 474-1:2006+A3:2013
Jarðvinnuvélar – Öryggi – 1. hluti: Almennar 
kröfur

8.9.2009 EN 474-1:2006+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(28.11.2013)

CEN EN 474-1:2006+A4:2013 
Jarðvinnuvélar – Öryggi – Hluti 1: Almennar 
kröfur 

28.11.2013

CEN EN 474-2:2006+A1:2008
Jarðvinnuvélar – Öryggi – 2. hluti: Kröfur vegna 
jarðýta

8.9.2009  

CEN EN 474-3:2006+A1:2009
Jarðvinnuvélar – Öryggi – 3. hluti: Kröfur vegna 
ámokstursvéla

8.9.2009   

CEN EN 474-4:2006+A2:2012
Jarðvinnuvélar – Öryggi – 4. hluti: Kröfur vegna 
vélskófla

23.3.2012

CEN EN 474-5:2006+A3:2013
Jarðvinnuvélar – Öryggi – 5. hluti: Kröfur vegna 
vökvagrafa

28.11.2013 EN 474-5:2006+A2:2012

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.1.2014)

CEN EN 474-6:2006+A1:2009
Jarðvinnuvélar – Öryggi – 6. hluti: Kröfur vegna 
vagna með sturtupalli

8.9.2009   

CEN EN 474-7:2006+A1:2009
Jarðvinnuvélar – Öryggi – 7. hluti: Kröfur vegna 
skafn a

8.9.2009   

CEN EN 474-8:2006+A1:2009
Jarðvinnuvélar – Öryggi – 8. hluti: Kröfur vegna 
veghefla

8.9.2009   

CEN EN 474-9:2006+A1:2009
Jarðvinnuvélar – Öryggi – 9. hluti: Kröfur vegna 
leiðslulagningarvéla

8.9.2009   

CEN EN 474-10:2006+A1:2009
Jarðvinnuvélar – Öryggi – 10. hluti: Kröfur 
vegna skurðgrafn a

8.9.2009   

CEN EN 474-11:2006+A1:2008
Jarðvinnuvélar – Öryggi – 11. hluti: Kröfur 
vegna jarðvegsþjappna

8.9.2009   

CEN EN 474-12:2006+A1:2008
Jarðvinnuvélar – Öryggi – 12. hluti: Kröfur um 
leiðaraskurðgröfur

8.9.2009   

CEN EN 500-1:2006+A1:2009
Færanlegar vegavinnuvélar – Öryggi – Hluti 1: 
Almennar kröfur

26.5.2010   

CEN EN 500-2:2006+A1:2008
Færanlegar vegavinnuvélar – Öryggi – Hluti 2: 
Sérstakar kröfur vegna vegafræsara

8.9.2009   

CEN EN 500-3:2006+A1:2008
Færanlegar vegavinnuvélar – Öryggi – Hluti 3: 
Sérstakar kröfur vegna véla sem eru notaðar við 
festun jarðvegs

8.9.2009   

CEN EN 500-4:2011 
Færanlegar vegavinnuvélar – Öryggi – Hluti 4: 
Sérstakar kröfur vegna þjöppunarvéla

20.7.2011 EN 500-4:2006+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.8.2011)
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 500-6:2006+A1:2008
Færanlegar vegavinnuvélar – Öryggi – 6. hluti: 
Sérstakar kröfur vegna malbikunarvéla

8.9.2009   

CEN EN 528:2008
Búnaður á teinum notaður til að stafla og afferma 
– Öryggiskröfur

8.9.2009   

CEN EN 609-1:1999+A2:2009
Vélar fyrir land bún að og skógrækt – Öryggi véla 
til að kljúfa trjáboli – 
1. hluti: Vélar með fleygum til að kljúfa trjáboli

18.12.2009   

CEN EN 609-2:1999+A1:2009
Vélar fyrir land bún að og skógrækt – Vélar til 
að kljúfa trjáboli – Öryggi – 2. hluti: Vélar með 
skrúfum til að kljúfa trjáboli

18.12.2009   

CEN EN 617:2001+A1:2010 
Flæðibúnaður og flæðikerfi – Öryggiskröfur og 
kröfur um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) varð-
andi tækjabúnað til nota við geymslu á lausu 
efni í turnum, tönkum, geymum og skömmturum

8.4.2011

CEN EN 618:2002+A1:2010 
Flæðibúnaður og flæðikerfi – Öryggiskröfur og 
kröfur um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) varð-
andi vélvæddan búnað til flutnings á lausu efni, 
að undanskildum föstum færiböndum

8.4.2011

CEN EN 619:2002+A1:2010 
Flæðibúnaður og flæðikerfi – Öryggiskröfur og 
kröfur um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) varð-
andi vélvæddan búnað til flutnings á einingum

8.4.2011

CEN EN 620:2002+A1:2010 
Flæðibúnaður og flæðikerfi – Öryggiskröfur og 
kröfur um rafsegulsviðssamhæfi varð andi föst 
færibönd til flutnings á lausu efni

8.4.2011

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

8.9.2009   

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 8.9.2009   

CEN EN 690:1994+A1:2009
Land bún að arvélar – Mykjudreifarar – Öryggi

18.12.2009   

CEN EN 692:2005+A1:2009
Vinnuvélar – Vélknúnar pressur – Öryggi

8.9.2009   

CEN EN 693:2001+A2:2011
Vinnuvélar – Öryggi – Vökvaþjöppur

18.11.2011 EN 693:2001+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.3.2012)

CEN EN 703:2004+A1:2009
Land bún að arvélar – Vélar til fóðurhleðslu, 
blöndunar og/eða skurðar og dreifingar – Öryggi

18.12.2009   

CEN EN 706:1996+A1:2009
Land bún að arvélar – Vínviðarklippur – Öryggi

18.12.2009   

CEN EN 707:1999+A1:2009
Land bún að arvélar – Haugsugur – Öryggi

18.12.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 709:1997+A4:2009
Vélar fyrir land bún að og skógrækt – Tveggja 
hjóla dráttarvélar með áfestum jarðvinnsluvélum, 
véltæturum eða véltæturum með drifhjóli eða 
-hjólum – Öryggi

26.5.2010 EN 709:1997+A2:2009 

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.12.2010)

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

CEN EN 710:1997+A1:2010
Öryggiskröfur vegna tækja og stöðva til 
málmsteypu og kjarnagerðar og búnaðar sem 
því tengist 

20.10.2010

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

CEN EN 741:2000+A1:2010 
Samfelldur flutningsbúnaður og kerfi – 
Öryggiskröfur fyrir loftknúin kerfi til flutnings á 
lausafarmi og íhluti þeirra

8.4.2011

CEN EN 746-1:1997+A1:2009
Tækjabúnaður fyrir iðnaðarferli sem þarfnast 
varma – 1. hluti: Almennar öryggiskröfur vegna 
hitavinnslubúnaðar til iðnaðarnota

18.12.2009   

CEN EN 746-2:2010
Tækjabúnaður fyrir iðnaðarferli sem þarfnast 
varma – 2. hluti: Öryggiskröfur vegna bruna og 
elds neyt is kerfa 

20.10.2010

CEN EN 746-3:1997+A1:2009
Tækjabúnaður fyrir iðnaðarferli sem þarfnast 
varma – 3. hluti: Öryggiskröfur vegna fram-
leiðslu og notkunar um hverfisloft tegunda

8.9.2009   

CEN EN 786:1996+A2:2009
Garðyrkjuáhöld – Rafknúnar beranlegar 
og handstýrðar sláttuþyrlur og kantskerar – 
Aflfræðilegt öryggi

18.12.2009   

CEN EN 791:1995+A1:2009
Borunarbúnaður – Öryggi

8.9.2009   

CEN EN 792-13:2000+A1:2008
Vélknúin handverkfæri sem ekki nota rafmagn – 
Öryggiskröfur – 13. hluti: Festingabyssur

8.9.2009   

CEN EN 809:1998+A1:2009
Dælur og dælusamstæður fyrir vökva – Almennar 
öryggiskröfur

18.12.2009   

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

CEN EN 815:1996+A2:2008
Öryggi hlífarlausra gangaborvéla og 
stangarlausra steinborvéla fyrir námugöng

8.9.2009   

CEN EN 818-1:1996+A1:2008
Stálkeðjur með stuttum hlekkjum til lyftinota – 
Öryggi – 1. hluti: Almenn skil yrði fyrir samþykki

8.9.2009   

CEN EN 818-2:1996+A1:2008
Stálkeðjur með stuttum hlekkjum til lyftinota 
– Öryggi – 2. hluti: Meðal þolin keðja fyrir 
keðjustroffu – 8. gæðaflokkur

8.9.2009   

CEN EN 818-3:1999+A1:2008
Stálkeðjur með stuttum hlekkjum til lyftinota 
– Öryggi – 3. hluti: Meðal þolin keðja fyrir 
keðjustroffu – 4. gæðaflokkur

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 818-4:1996+A1:2008
Stálkeðjur með stuttum hlekkjum til lyftinota – 
Öryggi – 4. hluti: Keðjustroffur – 8. gæðaflokkur

8.9.2009   

CEN EN 818-5:1999+A1:2008
Stálkeðjur með stuttum hlekkjum til lyftinota – 
Öryggi – 5. hluti: Keðjustroffur – 4. gæðaflokkur

8.9.2009   

CEN EN 818-6:2000+A1:2008
Stálkeðjur með stuttum hlekkjum til lyftinota 
– Öryggi – 6. hluti: Keðjustroffur – Forskrift 
um notkunar- og viðhaldsupp lýs ingar sem fram-
leiðandi á að láta í té

8.9.2009   

CEN EN 818-7:2002+A1:2008
Stálkeðjur með stuttum hlekkjum til lyftinota – 
Öryggi – 7. hluti: Lyftikeðja með þröng vikmörk, 
gæðaflokkur T (Tegundir T, DAT og DT) 

8.9.2009   

CEN EN 848-1:2007+A2:2012
Öryggi trésmíðivéla – Fræsarar með hverfli til að 
vinna með eina hlið – 1. hluti: Lóðréttir fræsarar 
með einum fræsihaus

15.11.2012 EN 848-1:2007+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.3.2013)

CEN EN 848-2:2007+A2:2012
Öryggi trésmíðavéla – Fræsarar með hverfli 
til að vinna með eina hlið – 2. hluti: Hand- og 
vélmataðir gróffræsarar með einum snúð

15.11.2012 EN 848-2:2007+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.3.2013)

CEN EN 848-3:2013
Öryggi trésmíðavéla – Fræsarar með fræsihjóli 
sem vinna á annarri hlið efnisins – 3. hluti: 
Tölvustýrðar borvélar og ferlisfræsarar

5.4.2013 EN 848-3:2007+A2:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 859:2007+A2:2012
Öryggi trésmíðavéla – Hand mataðir afréttarar

24.8.2012 EN 859:2007+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.12.2012)

CEN EN 860:2007+A2:2012
Öryggi trésmíðavéla – Þykktarheflar til vinnslu 
á einni hlið

24.8.2012 EN 860:2007+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.12.2012)

CEN EN 861:2007+A2:2012
Öryggi trésmíðavéla – Sambyggðir þykktarheflar 
og afréttarar

24.8.2012 EN 861:2007+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.12.2012)

CEN EN 869:2006+A1:2009
Öryggi véla – Öryggiskröfur vegna tækja til 
málmsteypu undir þrýstingi

8.9.2009   

CEN EN 908:1999+A1:2009
Vélar fyrir land bún að og skógrækt – 
Vökvunarvélar með kefli fyrir slöngu – Öryggi

18.12.2009   

CEN EN 909:1998+A1:2009
Vélar fyrir land bún að og skógrækt – 
Vökvunarvélar með snúnings- og hliðarhreyfingu 
– Öryggi

18.12.2009   

CEN EN 930:1997+A2:2009
Vélar til fram leiðslu skófatnaðar og leður- og 
gervileðurvara – Vélar til að tæta upp, skafa, 
fægja og snyrta – Öryggiskröfur

18.12.2009   

CEN EN 931:1997+A2:2009
Vélar til fram leiðslu skófatnaðar – Mótunarvélar 
– Öryggiskröfur

18.12.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 940:2009+A1:2012
Trésmíðavélar – Öryggi – Fjölnota trésmíðavélar

5.6.2012 EN 940:2009

Athuga semd 2.1 

Liðinn
(31.8.2012) 

CEN EN 972:1998+A1:2010 
Sútunarvélar – Valsavélar – Öryggiskröfur

8.4.2011

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

CEN EN 996:1995+A3:2009
Rektæki – Öryggiskröfur

8.9.2009   

CEN EN 1010-1:2004+A1:2010 
Öryggi véla – Öryggiskröfur varð andi hönnun og 
smíði prent- og pappírsbreyt ingarvéla – Hluti 1: 
Sam eigin legar kröfur

8.4.2011

CEN EN 1010-2:2006+A1:2010 
Öryggi véla – Öryggiskröfur varð andi hönnun og 
smíði prent- og pappírsbreyt ingarvéla – 2. hluti: 
Prent- og lakkvélar, þ.m.t. vélar til undirbúnings 
undir prentun

8.4.2011

CEN EN 1010-3:2002+A1:2009
Öryggi véla – Öryggiskröfur varð andi hönnun og 
smíði prent- og pappírsbreyt ingarvéla – 3. hluti: 
Skurðvélar

18.12.2009   

CEN EN 1010-4:2004+A1:2009
Öryggi véla – Öryggiskröfur varð andi hönnun og 
smíði prent- og pappírsbreyt ingarvéla – 3. hluti: 
Skurðvélar

18.12.2009   

CEN EN 1012-1:2010 
Þjöppur og lofttæmidælur – Öryggiskröfur – 
Hluti 1: Þjöppur

8.4.2011

CEN EN 1012-2:1996+A1:2009
Þjöppur og lofttæmidælur – Öryggiskröfur – 
2. hluti: Lofttæmidælur

18.12.2009   

CEN EN 1028-1:2002+A1:2008
Slökkvidælur – Miðflóttaaflsslökkvidæla með 
sogdælubúnaði – 1 hluti: Flokkun – Almennar 
kröfur og öryggiskröfur

8.9.2009   

CEN EN 1028-2:2002+A1:2008
Slökkvidælur – Miðflóttaaflsslökkvidæla 
með sogdælubúnaði – 2 hluti: Sannprófun á 
almennum kröfum og öryggiskröfum

8.9.2009   

CEN EN 1034-1:2000+A1:2010
Öryggi véla – Öryggiskröfur um hönnun og 
smíði véla til pappírsgerðar og -vinnslu – 1. hluti: 
Almennar kröfur

26.5.2010   

CEN EN 1034-2:2005 + A1:2009
Öryggi véla – Öryggiskröfur um hönnun og 
smíði véla til pappírsgerðar og pappírsvinnslu – 
Hluti 2: Vélar til að fjarlægja trjábörk

26.5.2010

CEN EN 1034-3:2011
Öryggi véla – Öryggiskröfur um hönnun og 
smíði véla til pappírsgerðar og -vinnslu – 3. hluti: 
Vafvélar, snælduvélar, lagskiptingarvélar

29.2.2012 EN 1034-3:1999+ A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.6.2012)
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 1034-4:2005+A1:2009
Öryggi véla – Öryggiskröfur um hönnun og 
smíði véla til pappírsgerðar og pappírsvinnslu 
– 4. hluti: Deiggerðarvélar og hleðslubúnaður 
þeirra

26.5.2010   

CEN EN 1034-5:2005+A1:2009
Öryggi véla – Öryggiskröfur um hönnun og 
smíði véla til pappírsgerðar og pappírsvinnslu – 
5. hluti: Arkagerðarvélar

26.5.2010   

CEN EN 1034-6:2005+A1:2009
Öryggi véla – Öryggiskröfur um hönnun og 
smíði véla til pappírsgerðar og pappírsvinnslu – 
6. hluti: Valsapressur

26.5.2010   

CEN EN 1034-7:2005+A1:2009
Öryggi véla – Öryggiskröfur um hönnun og 
smíði véla til pappírsgerðar og pappírsvinnslu – 
7. hluti: Kistur

26.5.2010   

CEN EN 1034-8:2012
Smábátar, vélknúnir – Sjónsvið frá stýrisstöð

5.6.2012

CEN EN 1034-13:2005+A1:2009
Öryggi véla – Öryggiskröfur um hönnun og 
smíði véla til pappírsgerðar og pappírsvinnslu – 
Hluti 13: Vélar til þess að klippa víra af böllum 
og pakkningum

26.5.2010   

CEN EN 1034-14:2005+A1:2009
Öryggi véla – Öryggiskröfur um hönnun og 
smíði véla til pappírsgerðar og pappírsvinnslu – 
Hluti 14: Vélar til að kljúfa pappírsrúllur

26.5.2010   

CEN EN 1034-16:2012
Öryggi véla – Öryggiskröfur um hönnun og 
smíði véla til pappírsgerðar og pappírsvinnslu – 
Hluti 16: Pappírs- og pappafram leiðslu vélar

5.6.2012

CEN EN 1034-17:2012
Öryggi véla – Öryggiskröfur um hönnun og 
smíði véla til pappírsgerðar og pappírsvinnslu – 
Hluti 17: Vélar til fram leiðslu hreinlætispappírs

15.11.2012

CEN EN 1034-21:2012
Öryggi véla – Öryggiskröfur um hönnun og 
smíði véla til pappírsgerðar og pappírsvinnslu – 
Hluti 21: Húðunarvélar

15.11.2012

CEN EN 1034-22:2005+A1:2009
Öryggi véla – Öryggiskröfur um hönnun og 
smíði véla til pappírsgerðar og pappírsvinnslu – 
22. hluti: Timburtætarar

26.5.2010   

CEN EN 1034-26:2012
Öryggi véla – Öryggiskröfur um hönnun og 
smíði véla til pappírsgerðar og pappírsvinnslu – 
Hluti 26: Rúllupökkunarvélar

24.8.2012

CEN EN 1034-27:2012
Öryggi véla – Öryggiskröfur um hönnun og 
smíði véla til pappírsgerðar og pappírsvinnslu – 
Hluti 27: Rúllumeðhöndlunarvélar

15.11.2012

CEN EN 1114-1:2011
Plast- og gúmmívinnsluvélar – Strengsprautur 
(extruders) og strengsprautusamstæður – 1. hluti: 
Öryggiskröfur vegna strengsprauta

29.2.2012 
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 1114-3:2001+A1:2008
Vélar til vinnslu á gúmmíi og plasti – 
Útþrýstivélar og færibönd þeirra – 
3. hluti: Öryggiskröfur vegna útblástursopa

8.9.2009   

CEN EN 1127-2:2002+A1:2008
Sprengihættustaðir – Forvarnir og varnir gegn 
sprengingum – 2. hluti: Grunnhugtök og að ferða-
fræði í námuvinnslu

8.9.2009   

CEN EN 1175-1:1998+A1:2010 
Öryggi vagna í iðnaði – Rafmagnskröfur – 1. hluti: 
Almennar kröfur vegna rafgeymisknúinna vagna

8.4.2011

CEN EN 1175-2:1998+A1:2010
Öryggi vagna í iðnaði – Rafmagnskröfur – 
2. hluti: Almennar kröfur vegna vagna sem 
knúnir eru brunahreyfli

8.4.2011

CEN EN 1175-3:1998+A1:2010 
Öryggi vagna í iðnaði – Rafmagnskröfur – 
3. hluti: Sérstakar kröfur vegna rafknúinna 
gírskiptinga í vögnum sem knúnir eru 
brunahreyfli

8.4.2011

CEN EN 1218-1:1999+A1:2009
Öryggi trésmíðavéla – Tappavélar – 
1. hluti: Tappavélar með bútsleða fyrir einn enda 
í einu

18.12.2009   

CEN EN 1218-2:2004+A1:2009
Öryggi trésmíðavéla – Tappavélar – 
2. hluti: Tvíhliða tappavélar og/eða sniðvélar 
mataðar með keðju eða keðjum

8.9.2009   

CEN EN 1218-3:2001+A1:2009
Öryggi trésmíðavéla – Tappavélar – 
3. hluti: Hand mataðar vélar með hreyfanlegu 
borði til að sníða þakramma úr tré

8.9.2009   

CEN EN 1218-4:2004+A2:2009
Öryggi trésmíðavéla – Tappavélar – 
4. hluti: Vélar til að setja límrönd á kanta, 
mataðar með keðju eða keðjum

8.9.2009   

CEN EN 1218-5:2004+A1:2009
Öryggi trésmíðavéla – Tappavélar – 
5. hluti: Grófheflar fyrir aðra hlið með föstu 
borði og mötunarvölsum eða keðjumötun

18.12.2009   

CEN EN 1247:2004+A1:2010 
Málmsteypuvélar – Öryggiskröfur varð andi 
deiglur, hellingarbúnað, útsteypingarvélar með 
skilvindubúnaði, samfelldar og hálfsamfelldar 
málmsteypuflæðilínur

8.4.2011

CEN EN 1248:2001+A1:2009
Málmsteypuvélar – Öryggiskröfur um 
sandblástursbúnað

8.9.2009   

CEN EN 1265:1999+A1:2008
Hávaðapróf un ar aðferð fyrir steypuvélar og 
-búnað

8.9.2009   

CEN EN 1374:2000+A1:2010
Land bún að arvélar – Kyrrstæð afhleðslutæki fyrir 
sívala geymsluturna – Öryggi

20.10.2010

CEN EN 1398:2009
Hleðslurampar

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 1417:1996+A1:2008
Gúmmí- og plastvinnsluvélar – Tveggja valsa 
vélar – Öryggiskröfur

8.9.2009   

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009 8.9.2009   

CEN EN 1459:1998+A3:2012 
Öryggi vinnuvéla í iðnaði – Sjálfknúnar 
vinnuvélar með breytilegt yfirgrip

23.3.2012

CEN EN 1492-1:2000+A1:2008
Textílstroffur – Öryggi – 1. hluti: Flatofnar 
netstroffur, framleiddar úr manngerðum trefjum, 
til almennra nota

8.9.2009   

CEN EN 1492-2:2000+A1:2008
Textílstroffur – Öryggi – 2. hluti: Hringstroffur, 
framleiddar úr manngerðum trefjum, til almennra 
nota

8.9.2009   

CEN EN 1492-4:2004+A1:2008
Textílstroffur – Öryggi – 4. hluti: Lyftistroffur til 
almennra nota úr náttúrlegum og manngerðum 
trefjareipum

8.9.2009   

CEN EN 1493:2010
Öku tækja lyftur

8.4.2011 EN 1493:1998+A1:2008

Athuga semd 2.1

Liðinn
(4.8.2011)

CEN EN 1494:2000+A1:2008
Fartjakkar eða færanlegir tjakkar og tengdur 
lyftibúnaður

8.9.2009   

CEN EN 1495:1997+A2:2009
Lyftipallar – Vinnupallar sem lyftast upp eftir 
mastri

18.12.2009   

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010 26.5.2010   

Viðvörun: Birting þessi varðar ekki lið 5.3.2.4, síðustu undirgrein í lið 7.1.2.12, töflu 8 og mynd 9 í staðli EN 1495:1997, en birt ingin felur ekki í 
sér ætlað sam ræmi við ákvæði til skip unar 2006/42/EB.

CEN EN 1501-1:2011
Sorphirðuökutæki og lyftibúnaður þeirra – 
Almennar kröfur og öryggiskröfur – 1. hluti: 
Sorphirðuökutæki sem hlaðin eru að aftan

18.11.2011 EN 1501-1:1998+A2:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(29.2.2012)

CEN EN 1501-2:2005+A1:2009
Sorphirðuökutæki og lyftibúnaður þeirra – 
Almennar kröfur og öryggiskröfur – 2. hluti: 
Sorphirðuökutæki sem hlaðin eru frá hlið

29.12.2009   

CEN EN 1501-3:2008
Sorphirðubifreiðar og lyftibúnaður þeirra – 
Almennar kröfur og öryggiskröfur – 3. hluti: 
Sorphirðuökutæki með hleðslubúnaði að framan

8.9.2009   

CEN EN 1501-4:2007
Sorphirðubifreiðar og lyftibúnaður þeirra 
– 4. hluti: Hávaðapróf un ar aðferðir fyrir 
sorphirðubifreiðar

8.9.2009   

CEN EN 1501-5:2011 
Sorphirðubifreiðar – Almennar kröfur og 
öryggiskröfur – 5. hluti: Lyftibúnaður fyrir 
sorphirðubifreiðar

18.11.2011 EN 1501-1:1998+A2:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn (29.2.2012)

CEN EN 1526:1997+A1:2008
Öryggi vagna í iðnaði – Viðbótarkröfur vegna 
sjálfvirkra að ferða á vögnum

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 1539:2009
Þurrkarar og ofnar sem eldfim efni losna í – 
Öryggiskröfur

26.5.2010   

CEN EN 1547:2001+A1:2009
Hitavinnslubúnaður til nota í iðnaði – 
Hávaðapróf un ar aðferð fyrir hitavinnslubúnað til 
nota í iðnaði, að meðtöldum fylgibúnaði

8.9.2009   

CEN EN 1550:1997+A1:2008
Öryggi vélaverkfæra – Öryggiskröfur um hönnun 
og smíði rennigreipa

8.9.2009   

CEN EN 1554:2012
Færibönd – Prófun á núningi kefla

24.8.2012

CEN EN 1570-1:2011
Öryggiskröfur vegna lyftiborða

29.2.2012 EN 1570:1998+A2:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn 
(30.4.2012)

CEN EN 1612-1:1997+A1:2008
Vélar til vinnslu á gúmmíi og plasti – 
Hvarfsteypivélar – 1. hluti: Öryggiskröfur vegna 
blöndunar- og skömmtunarein ing ar 

8.9.2009   

CEN EN 1672-2:2005+A1:2009
Vélar til matvælavinnslu – Grunnhugtök – 
2. hluti: Hreinlætiskröfur

8.9.2009   

CEN EN 1673:2000+A1:2009
Vélar til matvælavinnslu – Ofnar með 
snúningsgrindum – Öryggis- og hreinlætiskröfur

26.5.2010   

CEN EN 1674:2000+A1:2009
Vélar til matvælavinnslu – Deigfletjunarvélar – 
Öryggis- og hreinlætiskröfur

26.5.2010   

CEN EN 1677-1:2000+A1:2008
Íhlutir í stroffur – Öryggi – 1. hluti 
Smíðastálsíhlutir, 8. flokkur

8.9.2009   

CEN EN 1677-2:2000+A1:2008
Íhlutir í stroffur – Öryggi – 2. hluti – Lyftikrókar 
úr smíðastáli með lásum, 8. flokkur

8.9.2009   

CEN EN 1677-3:2001+A1:2008
Íhlutir í stroffur – Öryggi – 3 hluti: Sjálflæsandi 
krókar úr smíðastáli – Gæðaflokkur 8

8.9.2009   

CEN EN 1677-4:2000+A1:2008
Íhlutir í stroffur – Öryggi – 4. hluti: Hlekkir, 
gæðaflokkur 8

8.9.2009   

CEN EN 1677-5:2001+A1:2008
Íhlutir í stroffur – Öryggi – 5. hluti: Lyftikrókar 
úr smíðastáli með loku – Gæðaflokkur 4

8.9.2009   

CEN EN 1677-6:2001+A1:2008
Íhlutir í stroffur – Öryggi – 6. hluti: Hlekkir – 
Gæðaflokkur 4

8.9.2009   

CEN EN 1678:1998+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Grænmetisskurðarvélar 
– Öryggis- og hreinlætiskröfur

20.10.2010

CEN EN 1679-1:1998+A1:2011 
Stimpilbrunahreyflar – Öryggi – 
1 Hluti: Þrýstikveikjuhreyflar

20.7.2011
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 1710:2005+A1:2008
Búnaður og íhlutir til nota á sprengihættusvæðum 
í neðanjarðarnámum

8.9.2009   

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

CEN EN 1755:2000+A2:2013
Öryggi vinnuvéla í iðnaði – Notkun á 
sprengihættustöðum – Notkun þar sem eldfimar 
loft tegundir, gufur, úði eða ryk eru í loftinu

28.11.2013 EN 1755:2000+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(28.11.2013)

CEN EN 1756-1:2001+A1:2008
Skutlyftur – Pallalyftur sem festar eru á ökutæki 
á hjólum – Öryggiskröfur – 1 hluti: Skutlyftur 
fyrir vörur

8.9.2009   

CEN EN 1756-2:2004+A1:2009
Skutlyftur – Pallalyftur sem festar eru á ökutæki 
á hjólum – Öryggiskröfur – 2. hluti: Skutlyftur 
fyrir farþega

18.12.2009   

CEN EN 1777:2010
Vökvaknúnir pallar fyrir slökkvi- og 
björgunarstarf – Öryggiskröfur og prófanir

26.5.2010 EN 1777:2004+A1:2009 

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.9.2010)

CEN EN 1804-1:2001+A1:2010
Vélar fyrir neðanjarðarnámur – Öryggiskröfur 
vegna vökvaknúinna þakstoða – 1. hluti: 
Stoðeiningar og almennar kröfur

26.5.2010   

CEN EN 1804-2:2001+A1:2010
Vélar fyrir neðanjarðarnámur – Öryggiskröfur 
vegna vökvaknúinna þakstoða – 2. hluti: 
Aflstilltir fætur og stimplar

26.5.2010   

CEN EN 1804-3:2006+A1:2010
Vélar fyrir neðanjarðarnámur – Öryggiskröfur 
vegna vökvaknúinna þakstoða – 3. hluti: 
Vökvaknúin stýrikerfi

26.5.2010   

CEN EN 1807:2013
Öryggi trésmíðavéla – Vélknúnar bandsagir

28.11.2013 EN 1807:1999+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(28.11.2013)

CEN EN 1807-2:2013 
Öryggi trésmíðavéla – Vélknúnar bandsagir 

28.11.2013 EN 1807:1999+A1:2009

Athugasemd 2.1  

CEN EN 1808:1999+A1:2010
Öryggiskröfur til hangandi lyftibúnaðar – 
Hönnunarútreikningar, stöðugleikaviðmiðanir, 
smíði – Prófanir

20.10.2010

CEN EN 1829-1:2010
Háþrýstidælur – Öryggiskröfur – 
1. hluti: Vélbúnaður

26.5.2010   

CEN EN 1829-2:2008
Háþrýstisprautur – Öryggiskröfur – 
2. hluti: Slöngur, leiðslur og tengi

8.9.2009   

EN 1829-2:2008/AC:2011

CEN EN 1845:2007
Vélar til að fram leiða skófatnað – Vélar til að 
móta skófatnað – Öryggiskröfur

8.9.2009   

CEN EN 1846-2:2009+A1:2013
Slökkviliðsbílar – 2. hluti: Almennar kröfur – 
Öryggi og eigin leikar

28.11.2013 EN 1846-2:2001+A3:2009 

Athuga semd 2.1

Liðinn
(28.11.2013)
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 1846-3:2013
Slökkviliðsbílar – 3. hluti: Fastur búnaður – 
Öryggi og eigin leikar

28.11.2013 EN 1846-3:2002+A1:2008

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.1.2014)

CEN EN 1853:1999+A1:2009
Land bún að arvélar – Eftirvagnar með steypipalli

18.12.2009   

CEN EN 1870-1:2007+A1:2009
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 
1. hluti: Borðsagir (með eða án bútsleða) og 
bútsagir

8.9.2009 

CEN EN 1870-3:2001+A1:2009
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 3. hluti: 
Bútsagir sem saga niður á við og vélar sem bæði 
geta saga niður á við og sem sögunarbekkir

8.9.2009   

CEN EN 1870-4:2012
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 
4. hluti: Vélknúnar ristisagir með einu eða fleiri 
blöðum sem eru handhlaðnar og/eða -afhlaðnar

5.6.2012 EN 1870-4:2001+A1:2009

Athuga semd 2.1 

Liðinn
(30.9.2012)

CEN EN 1870-5:2002+A2:2012
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 
5. hluti: Hjólsagarbekkir/þverskurðarsagir sem 
saga upp á við

15.11.2012 EN 1870-5:2002+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.3.2013)

CEN EN 1870-6:2002+A1:2009
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 
6. hluti: Eldiviðarsögunarvél/hringsagarbekkur, 
handhlaðið og/eða -tæmt

18.12.2009   

CEN EN 1870-7:2012
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 
7. hluti: Hringsög fyrir trjáboli með innbyggðu 
mötunarborði, handhlaðið og/eða -tæmt

5.4.2013 EN 1870-7:2002+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.4.2013) 

CEN EN 1870-8:2012
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 
8. hluti: Vélknúnar ristisagir til sögunar á 
kantlímdu efni með einu blaði, handhlaðnar og/
eða -afhlaðnar

5.4.2013 EN 1870-8:2001+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.5.2013)

CEN EN 1870-9:2012
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 
9. hluti: Tvíblaða hjólsagir til þverskurðar með 
vélrænni mötun og handvirkri hleðslu og/eða 
afhleðslu

15.11.2012 EN 1870-9:2000+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.3.2013)

CEN EN 1870-10:2013
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 
10. hluti: Sjálfvirkar og hálfsjálfvirkar sagir með 
einu blaði sem saga upp á við

28.11.2013 EN 1870-10:2003+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.11.2013)

CEN EN 1870-11:2003+A1:2009
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 
11. hluti: Hálfsjálfvirkar og sjálfvirkar bútsagir 
með einni sagarein ingu (sagir með geislaörmum) 

18.12.2009   

CEN EN 1870-12:2003+A1:2009
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 
12. hluti: Upphengdar bútsagir

18.12.2009   

CEN EN 1870-13:2007+A2:2012
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 
13. hluti: Láréttar plötusagir

5.6.2012 EN 1870-13:2007+A1:2009 

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.9.2012)

CEN EN 1870-14:2007+A2:2012
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 
14. hluti: Lóðréttar plötusagir

5.6.2012 EN 1870-14:2007+A1:2009

Athuga semd 2.1 

Liðinn
(30.9.2012)
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 1870-15:2012
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 
15. hluti: Vélknúnar bútsagir með einu eða fleiri 
blöðum og sambyggðri mötun á sögunarefni sem 
eru handhlaðnar og/eða afhlaðnar

5.4.2013 EN 1870-15:2004+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 1870-16:2012
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 
16. hluti: Tvöfaldar geirskurðarsagir til V-skurðar

5.4.2013 EN 1870-16:2005+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 1870-17:2007+A2:2009
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – 
17. hluti: Láréttar vélknúnar handstýrðar 
bútasagir með einni sagarein ingu (sagir með 
geislaörmum) 

18.12.2009   

CEN EN 1870-18:2013 
Öryggi trésmíðavéla – Hjólsagir – Hluti 18: 
Bútsagir 

28.11.2013 EN 1870-1:2007+A1:2009

Athugasemd 2.1  

Liðinn
(28.11.2013)

CEN EN 1889-1:2011 
Vélar fyrir neðanjarðarnámur – Færanlegar vélar 
sem notaðar eru neðanjarðar – Öryggi – 1. hluti: 
Ökutæki með gúmmíhjólbarða

18.11.2011

CEN EN 1889-2:2003+A1:2009
Vélar fyrir neðanjarðarnámur – Færanlegar vélar 
sem notaðar eru neðanjarðar – Öryggi – 2. hluti: 
Dráttarvélar á teinum

8.9.2009   

CEN EN 1915-1:2013
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – 
Almennar kröfur – 1. hluti Grund vall ar-
öryggiskröfur

28.11.2013 EN 1915-1:2001+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(28.11.2013)

CEN EN 1915-2:2001+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – 
Almennar kröfur – 1. hluti: Kröfur um 
stöðugleika og styrk, útreikningar og próf un ar-
aðferðir

8.9.2009   

CEN EN 1915-3:2004+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – 
Almennar kröfur – 3 hluti: Aðferðir til að mæla 
og draga úr titringi

8.9.2009   

CEN EN 1915-4:2004+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – 
Almennar kröfur – Hluti 4: Hljóðmæling og 
hljóðdeyfing

8.9.2009   

CEN EN 1953:2013
Úðabúnaður til að húða efni – Öryggiskröfur

28.11.2013 EN 1953:1998+A1:2009

Athuga semd 2.1

31.3.2014

CEN EN 1974:1998+A1:2009
Vélar til matvælavinnslu – Sneiðingarvélar – 
Öryggis- og hreinlætiskröfur

18.12.2009   

CEN EN ISO 2151:2008
Hljóðtækni – Hávaðapróf un ar aðferð fyrir 
þjöppur og lofttæmidælur – Verkfræðileg aðferð 
(2. nákvæmnisstig)
(ISO 2151:2004) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 2860:2008
Jarðvinnuvélar – Lágmarksmál opa
(ISO 2860:1992) 

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 ISO 2867:2011
Jarðvinnuvélar – Aðgangur 
(ISO 2867:2011)

8.9.2009 EN ISO 2867:2008

Athuga semd 2.1

31.7.2014

CEN EN ISO 3164:2013
Jarðvinnuvélar – Mat rann sóknarstofu á 
varnarvirkjum – Forskriftir um rúmmál 
sveigjutak mörkunar 
(ISO 3164:1995) 

28.11.2013 EN ISO 3164:2008

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.11.2013)

CEN EN ISO 3266:2010
Augaboltar úr smíðastáli í flokki 4 til almennra 
lyftinota
(ISO 3266:2010)

20.10.2010

CEN EN ISO 3411:2007
Jarðvinnuvélar – Mál stjórn anda og lágmarksrými 
um hverfis hann 
(ISO 3411:2007) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 3449:2008
Jarðvinnuvélar – Varnarhlífar gegn fallandi 
hlutum – Prófanir í rann sóknarstofu og 
nothæfiskröfur
(ISO 3449:2005) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 3450:2011
Jarðvinnuvélar – Vélar á hjólum eða háhraða 
gúmmíbeltum – Nothæfiskröfur og próf un ar-
aðferðir fyrir hemlakerfi
(ISO 3450:2011)

29.2.2012 EN ISO 3450:2008 

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.5.2012) 

CEN EN ISO 3457:2008
Jarðvinnuvélar – Hlífar – Skil grein ing ar og 
forskriftir 
(ISO 3457:2003) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 3471:2008
Jarðvinnuvélar – Veltigrindur – Prófanir á rann-
sóknarstofu og nothæfiskröfur 
(ISO 3471:2008) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 3691-5:2009 
Vinnuvélar í iðnaði – Öryggiskröfur og 
sannprófun – Hluti 5: Handdregnar kerrur 
(ISO 3691-5:2009)

28.11.2013

CEN EN ISO 4254-1:2013
Land bún að arvélar – Öryggi – 1. hluti: Almennar 
kröfur 
(ISO 4254-1:2008) 

28.11.2013 EN ISO 4254-1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.11.2013)

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

CEN EN ISO 4254-5:2009
Land bún að arvélar – Öryggi – 5. hluti: Vélknúnar 
jarðvinnsluvélar 
(ISO 4254-5:2008) 

26.5.2010   

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

CEN EN ISO 4254-6:2009
Land bún að arvélar – Öryggi – 6. hluti: Úðarar og 
dreifarar fyrir fljótandi áburð 
(ISO 4254-6:2009) 

26.5.2010   

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 ISO 4254-7:2009
Land bún að arvélar – Öryggi – 7. hluti: Þreskivélar, 
kornskurðarvélar og baðmullarsafn arar 
(ISO 4254-7:2008) 

26.5.2010   

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

CEN EN ISO 4254-10:2009
Land bún að arvélar – Öryggi – 
10. hluti: Heyþyrlur og múgavélar
(ISO 4254-10:2009) 

26.5.2010   

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

CEN EN ISO 4254-11:2010 
Land bún að arvélar – Öryggi – 
11. hluti: Baggatínur 
(ISO 4254-11:2010)

8.4.2011 EN 704:1999+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.6.2011)

CEN EN ISO 4254-12:2012
Land bún að arvélar – Öryggi – 
12. hluti: Snúningssláttuvélar og þústarsláttuvélar 
(ISO 4254-12:2012)

24.8.2012 EN 745:1999+A1:2009

Athuga semd 2.1 

Liðinn
(31.12.2012)

CEN EN ISO 5395-1:2013 
Garðyrkjuáhöld – Öryggiskröfur varðandi 
sláttuvélar með brunahreyfli – Hluti 1: Íðorð og 
almennar prófanir 
(ISO 5395-1:2013) 

28.11.2013 EN 836:1997+A4:2011

Athugasemd 2.1  

30.9.2014

CEN EN ISO 5395-2:2013 
Garðyrkjuáhöld – Öryggiskröfur varðandi 
sláttuvélar með brunahreyfli – Hluti 2: Sláttuvélar 
sem gengið er með 
(ISO 5395-2:2013) 

28.11.2013 EN 836:1997+A4:2011

Athugasemd 2.1  

30.9.2014

CEN EN ISO 5395-3:2013 
Garðyrkjuáhöld – Öryggiskröfur varðandi 
sláttuvélar með brunahreyfli – Hluti 3: Sláttuvélar 
með ökumannssæti 
(ISO 5395-3:2013) 

28.11.2013 EN 836:1997+A4:2011

Athugasemd 2.1  

30.9.2014

CEN EN ISO 5674:2009
Dráttarvélar og vélar til nota í land bún að i og 
skógrækt – Hlífar fyrir aflúttak drifskafta (PTO) 
– Styrkleika- og slitprófanir og sam þykkt-
arviðmið 
(ISO 5674:2004, leið rétt útgáfa 1.7.2005) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 6682:2008
Jarðvinnuvélar – Hagræðis- og seilingarsvæði 
stýribúnaðar

8.9.2009   

CEN EN ISO 6683:2008
Jarðvinnuvélar – Sætisbelti og sætisbeltafestingar 
(ISO 6683:2005) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 7096:2008
Jarðvinnuvélar – Mat rann sóknarstofu á titringi 
á sæti stjórn anda 
(ISO 7096:2000) 

8.9.2009   

EN ISO 7096:2008/AC:2009 8.9.2009   

CEN EN ISO 8230-1:2008
Öryggiskröfur varð andi þurrhreinsunarvélar – 
Hluti 1: Almennar öryggiskröfur 
(ISO 8230-1:2008) 

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 ISO 8230-2:2008
Öryggiskröfur varð andi þurrhreinsunarvélar – 
Hluti 2: Vélar sem nota perklóretýlen 
(ISO 8230-2:2008) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 8230-3:2008
Öryggiskröfur varð andi þurrhreinsunarvélar – 
Hluti 3: Vélar sem nota eldfim leysiefni 
(ISO 8230-3:2008) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 9902-1:2001
Textílvélar – Hávaðapróf un ar aðferð – 1. hluti: 
Sam eigin legar kröfur 
(ISO 9902-1:2001) 

18.12.2009   

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009 18.12.2009 Athuga semd 3 Liðinn
(28.12.2009) 

CEN EN ISO 9902-2:2001
Textílvélar – Hávaðapróf un ar aðferð – 2. hluti: 
Forspuna- og spunavélar 
(ISO 9902-2:2001) 

18.12.2009   

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009 18.12.2009 Athuga semd 3 Liðinn
(28.12.2009) 

CEN EN ISO 9902-3:2001
Textílvélar – Hávaðapróf un ar aðferð – 3. hluti: 
Veflaus vélbúnaður 
(ISO 9902-3:2001) 

18.12.2009   

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009 18.12.2009 Athuga semd 3 Liðinn
(28.12.2009) 

CEN EN ISO 9902-4:2001
Textílvélar – Hávaðapróf un ar aðferð – 4. hluti: 
Garnvinnsla, reipa- og kaðlafram leiðslu vélar 
(ISO 9902-4:2001) 

18.12.2009   

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009 18.12.2009 Athuga semd 3 Liðinn
(28.12.2009) 

CEN EN ISO 9902-5:2001
Textílvélar – Hávaðapróf un ar aðferð – 5. hluti: 
Forvefnaðar- og forprjónvélar 
(ISO 9902-5:2001) 

18.12.2009   

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009 18.12.2009 Athuga semd 3 Liðinn
(28.12.2009) 

CEN EN ISO 9902-6:2001
Textílvélar – Hávaðapróf un ar aðferð – 6. hluti: 
Dúkafram leiðslu vélar 
(ISO 9902-6:2001) 

18.12.2009   

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009 18.12.2009 Athuga semd 3 Liðinn
(28.12.2009) 

CEN EN ISO 9902-7:2001
Textílvélar – Hávaðapróf un ar aðferð – 7. hluti: 
Litunar- og áferðarfrágangsvélar 
(ISO 9902-7:2001) 

18.12.2009   

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009 18.12.2009 Athuga semd 3 Liðinn
(28.12.2009) 

CEN EN ISO 10218-1:2011
Þjarkar og þjarkabúnaður – Öryggiskröfur fyrir 
iðnaðarþjarka – Hluti 1: Þjarkar 

18.11.2011 EN ISO 10218-1:2008

Athuga semd 2.1

Liðinn 
(30.1.2012)
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 ISO 10218-2:2011
Þjarkar og þjarkabúnaður – Öryggiskröfur 
fyrir iðnaðarþjarka – Hluti 2: Þjarkakerfi og 
samþætting

18.11.2011

CEN EN ISO 10472-1:2008
Öryggiskröfur vegna iðnaðarþvottavéla – 
1. hluti: Sam eigin legar kröfur 
(ISO 10472-1:1997) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 10472-2:2008
Öryggiskröfur vegna iðnaðarþvottavéla – 
2. hluti: Þvottavélar og þvottavélar með vindu 
(ISO 10472-2:1997) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 10472-3:2008
Öryggiskröfur vegna iðnaðarþvottavéla – 
3. hluti: Þvottagöng ásamt einstökum vélum 
(ISO 10472-3:1997) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 10472-4:2008
Öryggiskröfur vegna iðnaðarþvottavéla – 
4. hluti: Þurrkarar 
(ISO 10472-4:1997) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 10472-5:2008
Öryggiskröfur vegna iðnaðarþvottavéla – 
5. hluti: Strauvélar, matarar og brotvélar 
(ISO 10472-5:1997) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 10472-6:2008
Öryggiskröfur vegna iðnaðarþvottavéla – 
6. hluti: Straupressur 
(ISO 10472-6:1997) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 10517:2009
Vélknúnar beranlegar limgerðisklippur – 
Aflfræðilegt öryggi 
(ISO 10517:2009) 

18.12.2009   

EN ISO 10517:2009/A1:2013

CEN EN ISO 10821:2005
Iðnaðarsaumavélar – Öryggiskröfur vegna 
saumavéla, eininga og kerfa 
(ISO 10821:2005) 

18.12.2009   

EN ISO 10821:2005/A1:2009 18.12.2009 Athuga semd 3 Liðinn
(28.12.2009) 

CEN EN ISO 11102-1:2009
Stimpilbrunahreyflar – Handræsibúnaður – 
1. hluti: Öryggiskröfur og prófanir 
(ISO 11102-1:1997) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 11102-2:2009
Stimpilbrunahreyflar – Handræsibúnaður – 
1. hluti: Öryggiskröfur og prófanir 
(ISO 11102-2:1997) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11111-1:2009
Textílvélar – Öryggiskröfur – 1. hluti: Sam eigin-
legar kröfur 
(ISO 11111-1:2009) 

18.12.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 ISO 11111-2:2005
Textílvélar – Öryggiskröfur – 2. hluti: Forspuna- 
og spunavélar 
(ISO 11111-2:2005) 

18.12.2009   

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009 18.12.2009 Athuga semd 3 Liðinn
(31.1.2010) 

CEN EN ISO 11111-3:2005
Textílvélar – Öryggiskröfur – 3. hluti: Veflaus 
vélbúnaður 
(ISO 11111-3:2005) 

18.12.2009   

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009 18.12.2009 Athuga semd 3 Liðinn
(31.1.2010) 

CEN EN ISO 11111-4:2005
Textílvélar – Öryggiskröfur – 4. hluti: 
Garnvinnslu-, reipa- og kaðlafram leiðslu vélar 
(ISO 11111-4:2005) 

18.12.2009   

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009 18.12.2009 Athuga semd 3 Liðinn
(31.1.2010) 

CEN EN ISO 11111-5:2005
Textílvélar – Öryggiskröfur – 5. hluti: 
Forvefnaðar- og forprjónvélar 
(ISO 11111-5:2005) 

18.12.2009   

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009 18.12.2009 Athuga semd 3 Liðinn
(31.1.2010) 

CEN EN ISO 11111-6:2005
Textílvélar – Öryggiskröfur – 6. hluti: Dúkafram-
leiðslu vélar 
(ISO 11111-6:2005) 

18.12.2009   

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009 18.12.2009 Athuga semd 3 Liðinn
(31.1.2010) 

CEN EN ISO 11111-7:2005
Textílvélar – Öryggiskröfur – 7. hluti: Litunar- 
og áferðarfrágangsvélar 
(ISO 11111-7:2005) 

18.12.2009   

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009 18.12.2009 Athuga semd 3 Liðinn
(31.1.2010) 

CEN EN ISO 11148-2:2011
Vélknúin handverkfæri sem ekki nota rafmagn 
– Öryggiskröfur – 2 hluti: Vélknúnar klippur og 
þrykkiverkfæri 
(ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.2.2012 EN 792-2:2000+A1:2008 

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.6.2012)

CEN EN ISO 11148-3:2012 
Vélknúin handverkfæri sem ekki nota rafmagn – 
Öryggiskröfur – 3. hluti: Bor- og snittvélar
(ISO 11148-3:2010)

5.4.2013 EN ISO 11148-3:2010 

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.6.2013)

CEN EN ISO 11148-4:2012 
Vélknúin handverkfæri sem ekki nota rafmagn 
– Öryggiskröfur – 4. hluti: Höggaflsvélar án 
snúnings 
(ISO 11148-4:2010)

5.4.2013 EN ISO 11148-4:2010 

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.6.2013)

CEN EN ISO 11148-5:2011
Vélknúin handverkfæri sem ekki nota rafmagn – 
Öryggiskröfur – 5. hlut: Höggborar með snúning 
(ISO 11148-5:2011)

29.2.2012 EN 792-5:2000+A1:2008 Liðinn
(30.6.2012) 
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 ISO 11148-6:2012 
Vélknúin handverkfæri sem ekki nota 
rafmagn – Öryggiskröfur – 6. hluti: Vélknúin 
samsetningartæki fyrir festingar með gengjum 
(ISO 11148-6:2010)

5.4.2013 EN ISO 11148-6:2010 

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.6.2013)

CEB EN ISO 11148-7:2012
Vélknúin handverkfæri sem ekki nota rafmagn – 
Öryggiskröfur – Hluti 7: Slípivélar
(ISO 11148-7:2012)

15.11.2012 EN 792-7:2001+A1:2008

Athuga semd 2.1

28.2.2013

CEN EN ISO 11148-8:2011
Vélknúin handverkfæri sem ekki nota rafmagn – 
Öryggiskröfur – 8. hluti: Bón- og pússningsvélar 
(ISO 11148-8:2011)

29.2.2012 EN 792-8:2001+A1:2008 Liðinn
(30.6.2012) 

CEN EN ISO 11148-9:2011
Vélknúin handverkfæri sem ekki nota rafmagn – 
Öryggiskröfur – 9. hluti: Slípivélar 
(ISO 11148-9:2011)

29.2.2012 EN 792-9:2001+A1:2008 Liðinn
(1.6.2012) 

CEN EN ISO 11148-10:2011
Vélknúin handverkfæri sem ekki nota rafmagn 
– Öryggiskröfur – 10. hluti: Þjöppunarverkfæri 
(ISO 11148-10:2011)

29.2.2012 EN 792-10:2000+A1:2008 Liðinn
(30.6.2012) 

CEN EN ISO 11148-11:2011
Vélknúin handverkfæri sem ekki nota rafmagn 
– Öryggiskröfur – 11. hluti: Nagarar og klippur 
(ISO 11148-11:2011)

29.2.2012 EN 792-11:2000+A1:2008 Liðinn
(30.6.2012) 

CEN EN ISO 11148-12:2012 
Vélknúin handverkfæri sem ekki nota rafmagn 
– Öryggiskröfur – Hluti 12: Litlar hjólsagir og 
litlar hjakk- og stingsagir 
(ISO 11148-12:2012) 

5.4.2013 EN 792-12:2000+A1:2008

Athugasemd 2.1  

Liðinn
(30.6.2013)

CEN EN ISO 11252:2013
Leysibúnaður og skyldur búnaður – Leysitæki – 
Lágmarkskröfur um upp lýs ingaskjöl 
(ISO 11252:2004) 

28.11.2013 EN ISO 11252:2008

Athugasemd 2.1

28.2.2014 

CEN EN ISO 11680-1:2011
Vélar fyrir skógrækt – Öryggiskröfur og prófanir 
fyrir staurasögunarvélar – Hluti 1: Einingar með 
innbyggðum brunahreyfli 
(ISO 11680-1:2011)

29.2.2012 EN ISO 11680-1:2008 Liðinn
(30.6.2012) 

CEN EN ISO 11680-2:2011
Vélar fyrir skógrækt – Öryggiskröfur og prófanir 
fyrir staurasögunarvélar – Hluti 2: Einingar til 
notkunar með sjálf stæðum aflgjafa eða aflgjafa 
sem er borinn á baki 
(ISO 11680-2:2011)

29.2.2012 EN ISO 11680-2:2008 Liðinn
(30.6.2012) 

CEN EN ISO 11681-1:2011
Vélar til nota við skógrækt – Færanlegar 
keðjusagir – Öryggiskröfur og prófun – Hluti 1: 
Keðjusagir til nota við skógarvinnu 
(ISO 11681-1:2011)

29.2.2012 EN ISO 11681-1:2008 Liðinn
(30.6.2012) 

CEN EN ISO 11681-2:2011
Vélar fyrir skógrækt – Færanlegar keðjusagir – 
Öryggiskröfur og prófanir – Hluti 2: Keðjusagir 
til trjásnyrtingar 
(ISO 11681-2:2011)

29.2.2012 EN ISO 11681-2:2008 Liðinn
(30.6.2012) 
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 ISO 11806-1:2011
Land bún að ar- og skógræktarvélar – 
Öryggiskröfur og prófanir á færanlegum 
handstýrðum vélknúnum runna- og grasklippum 
– 1. hluti: Vélar með innbyggðum brunahreyflum 
(ISO 11806-1:2011)

29.2.2012 EN ISO 11806:2008

Athuga semd 2.1

CEN EN ISO 11806-2:2011
Land bún að ar- og skógræktarvélar – 
Öryggiskröfur og prófanir á færanlegum 
handstýrðum vélknúnum runna- og grasklippum 
– 2. hluti: Vélar með aflgjafa sem er borinn á 
baki 
(ISO 11806-2:2011)

29.2.2012 

CEN EN ISO 11850:2011
Vélar til nota í skógarvinnu – Sjálfknúnar vélar 
– Öryggiskröfur 
(ISO 11850:2011)

29.2.2012 EN 14861:2004+A1:2009

Athuga semd 2.1 

Liðinn
(31.5.2012)

CEN EN 12001:2012
Dælur, sprautur og dreifarar fyrir steinsteypu og 
múr – Öryggiskröfur

15.11.2012 EN 12001:2003+A1:2009

Athuga semd 2.1 

Liðinn
(28.2.2013)

CEN EN 12012-1:2007+A1:2008
Vélar til vinnslu á plasti og gúmmíi – Öryggi – 
Vélar til kornasmækkunar – Kröfur um hönnun 
og smíði – 1. hluti: Hnífkvarni

8.9.2009   

CEN EN 12012-3:2001+A1:2008
Vélar til vinnslu á gúmmíi og plasti – Vélar til 
kornasmækkunar – 3. hluti: Öryggiskröfur vegna 
tætara

8.9.2009   

CEN EN 12012-4:2006+A1:2008
Vélar til vinnslu á gúmmíi og plasti – Vélar til 
kornasmækkunar – 4. hluti: Öryggiskröfur fyrir 
kögglara

8.9.2009   

CEN EN 12013:2000+A1:2008
Gúmmí- og plastvinnsluvélar – Innbyggðir 
blandarar – Öryggiskröfur

8.9.2009   

CEN EN 12016:2013
Rafsegulsviðssamhæfi – Vöruhópsstaðall fyrir 
lyftur, rennistiga og færibönd til fólksflutninga 
– Ónæmi

28.11.2013 EN 12016:2004+A1:2008

Athuga semd 2.1

28.2.2014

CEN EN 12041:2000+A1:2009
Vélar til matvælavinnslu – Útlöngunarvélar – 
Öryggis- og hreinlætiskröfur

18.12.2009   

CEN EN 12042:2005+A1:2010 
Vélar til matvælavinnslu – Afvigtarar – Öryggis- 
og hreinlætiskröfur

8.4.2011

CEN EN 12043:2000+A1:2010 
Vélar til matvælavinnslu – Hvíliskápar – 
Öryggis- og hreinlætiskröfur 

8.4.2011

CEN EN 12044:2005+A1:2009
Vélar til fram leiðslu skófatnaðar og leður- og 
gervileðurvara – Skurðar- og götunarvélar – 
Öryggiskröfur

18.12.2009   

CEN EN 12053:2001+A1:2008
Öryggi vinnuvéla í iðnaði – Próf un ar aðferðir til 
að mæla hávaðamengun

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 12077-2:1998+A1:2008
Kranar – Öryggi – Hönnunarkröfur með tilliti 
til heilsuverndar og öryggis – 2. hluti: Tak-
mörkunar- og álestrarbúnaður

8.9.2009   

CEN EN 12110:2002+A1:2008
Vélar til gangagerðar – Loftlásar – Öryggiskröfur

8.9.2009   

CEN EN 12111:2002+A1:2009
Vélar til gangagerðar – Fræsitromlur, 
námufræsitromlur og höggriftennur – 
Öryggiskröfur

18.12.2009   

CEN EN 12158-1:2000+A1:2010 
Lyftur á byggingarsvæðum til vöruflutninga – 
1. hluti: Lyftur með aðgengilegum pöllum

8.4.2011

CEN EN 12158-2:2000+A1:2010 
Lyftur á byggingarsvæðum til vöruflutninga – 
Hluti 2: Lyftur með óaðgengilegum burðarbúnaði

8.4.2011

CEN EN 12159:2012
Lyftur á byggingarsvæðum til fólks- og 
vöruflutninga með lóðrétt stýrðum búrum

5.4.2013 EN 12159:2000+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.5.2013)

CEN EN 12162:2001+A1:2009
Dælur til að dæla vökva – Öryggiskröfur – 
Aðferðir við vatnsþrýstingsprófun

8.9.2009   

CEN EN 12203:2003+A1:2009
Vélar til fram leiðslu skófatnaðar og varnings 
úr leðri og leðurlíki – Skó- og leðurpressur – 
Öryggiskröfur

18.12.2009   

CEN EN 12267:2003+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Hringsagir – Öryggis- 
og hreinlætiskröfur

20.10.2010

CEN EN 12268:2003+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Vélknúnar bandsagir 
– Öryggis- og hreinlætiskröfur

20.10.2010

CEN EN 12301:2000+A1:2008
Gúmmí- og plastvinnsluvélar – Valsapressur – 
Öryggiskröfur

8.9.2009   

CEN EN 12312-1:2013
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – Sértækar 
kröfur – Hluti 1: Farþegatröppur

28.11.2013 EN 12312-1:2001+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(28.11.2013)

CEN EN 12312-2:2002+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – 
Sérstakar kröfur – Hluti 2: Ökutæki til að flytja 
vistir

8.9.2009   

CEN EN 12312-3:2003+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – Sértækar 
kröfur – Hluti 3: Ökutæki með færibönd

8.9.2009   

CEN EN 12312-4:2003+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – Sértækar 
kröfur – 4. hluti: Landgöngubrýr fyrir farþega

8.9.2009   

CEN EN 12312-5:2005+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – Sértækar 
kröfur – Hluti 5: Elds neyt is áfyllingarbúnaður 
fyrir flugför

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 12312-6:2004+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – Sértækar 
kröfur – Hluti 6: Afísunarvélar og búnaður til 
afísunar og ísvarnar

8.9.2009   

CEN EN 12312-7:2005+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – Sértækar 
kröfur – Hluti 7: Búnaður til að færa flugför

8.9.2009   

CEN EN 12312-8:2005+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – Sértækar 
kröfur – Hluti 8: Viðhaldsstigar og pallar

8.9.2009   

CEN EN 12312-9:2013
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – 
Sértækar kröfur – Hluti 9: Hleðslubúnaður fyrir 
gáma/bretti

28.11.2013 EN 12312-9:2005+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(28.11.2013)

CEN EN 12312-10:2005+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – 
Sértækar kröfur – Hluti 10: Flutningsbúnaður 
fyrir gáma/bretti

8.9.2009   

CEN EN 12312-12:2002+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – 
Sérstakar kröfur – Hluti 12: Búnaður fyrir 
drykkjarsvatnsþjón ustu

8.9.2009   

CEN EN 12312-13:2002+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – Sérstakar 
kröfur – Hluti 13: Búnaður fyrir salernisþjón ustu

8.9.2009   

CEN EN 12312-14:2006+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – Sértækar 
kröfur – Hluti 14: Ökutæki til að að stoða fatlaða/
farlama farþega við að fara um borð

8.9.2009   

CEN EN 12312-15:2006+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – 
Sértækar kröfur – Hluti 15: Dráttarvélar fyrir 
farangur og búnað

8.9.2009   

CEN EN 12312-16:2005+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – Sértækar 
kröfur – Hluti 16: Loftræsibúnaður

8.9.2009   

CEN EN 12312-17:2004+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – Sértækar 
kröfur – Hluti 17: Loftræstibúnaður

8.9.2009   

CEN EN 12312-18:2005+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – 
Sértækar kröfur – Hluti 18: Köfnunarefnis- eða 
súrefniseiningar

8.9.2009   

CEN EN 12312-19:2005+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – Sértækar 
kröfur – Hluti 19: Loftfarslyftur, öxullyftur og 
vökvaknúnar stélstoðir

8.9.2009   

CEN EN 12312-20:2005+A1:2009
Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför – Sértækar 
kröfur – Hluti 20: Rafmagnsaflgjafar á jörðu

8.9.2009   

CEN EN 12321:2003+A1:2009
Námuvinnsluvélar til notkunar neðanjarðar – 
Forskrift varð andi öryggiskröfur til brynvarinna 
skrapfæribanda

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 12331:2003+A2:2010
Vélar til matvælavinnslu – Hakkavélar – 
Öryggis- og hreinlætiskröfur

20.10.2010

CEN EN 12336:2005+A1:2008
Vélar til gangagerðar – Hlífarvélar, þrýstiborvélar, 
snigilborvélar, búnaður til uppsetningar á 
klæðningu – Öryggiskröfur

8.9.2009   

CEN EN 12348:2000+A1:2009
Kjarnaborvélar á palli – Öryggi

8.9.2009   

CEN EN 12355:2003+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Vélar til að afhýða, 
flá, roðfletta og fjarlægja himnur – Öryggis- og 
hreinlætiskröfur 

20.10.2010

CEN EN 12385-1:2002+A1:2008
Stálvírar – Öryggi – Hluti 1: Almennar kröfur

8.9.2009   

CEN EN 12385-2:2002+A1:2008
Stálvírar – Öryggi – 2. hluti: Skil grein ing ar, 
merking og flokkun

8.9.2009   

CEN EN 12385-3:2004+A1:2008
Stálvírar – Öryggi – 3. hluti: Upp lýs ingar um 
notkun og viðhald

8.9.2009   

CEN EN 12385-4:2002+A1:2008
Stálvírar – Öryggi – 4. hluti: Margþátta vírar til 
almennra lyftinota

8.9.2009   

CEN EN 12385-10:2003+A1:2008
Stálvírar – Öryggi – 10. hluti: Snúnir vírar til 
almennra burðarnota

8.9.2009   

CEN EN 12387:2005+A1:2009
Vélar til fram leiðslu skófatnaðar og varnings 
úr leðri og leðurlíki – Skó- og leðurpressur – 
Öryggiskröfur

18.12.2009   

CEN EN 12409:2008+A1:2011
Vélar til vinnslu á gúmmíi og plasti – 
Hitamótunarvélar – Öryggiskröfur

29.2.2012 EN 12409:2008

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.4.2012)

CEN EN 12417:2001+A2:2009
Málmsmiðjuverkfæri – Öryggi – Rennistöðvar

8.9.2009   

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010 26.5.2010   

CEN EN 12418:2000+A1:2009
Múrverks- og steinskurðarvélar fyrir vinnusvæði 
– Öryggi

8.9.2009   

CEN EN 12463:2004+A1:2011 
Vélar til matvælavinnslu – Fyllingarvélar og 
fylgivélar – Öryggis- og hreinlætiskröfur

20.7.2011

CEN EN 12505:2000+A1:2009
Vélar til matvælavinnslu – Skilvindur til 
vinnslu á matarolíu m og -fitu – Öryggis- og 
hreinlætiskröfur

18.12.2009   

CEN EN 12525:2000+A2:2010
Land bún að arvélar – Moksturbúnaður framan á 
hjóladráttarvélar – Öryggi

26.5.2010   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 12545:2000+A1:2009
Vélar til fram leiðslu skófatnaðar og leður- og 
gervileðurvara – Hávaðapróf un ar aðferð – 
Almennar kröfur

8.9.2009   

CEN EN 12547:1999+A1:2009
Skilvindur – Sam eigin legar öryggiskröfur

8.9.2009   

CEN EN 12549:1999+A1:2008
Hljóðtækni – Próf un ar aðferð fyrir hávaða frá 
festingabyssum – Verkfræðileg aðferð

8.9.2009   

CEN EN 12581:2005+A1:2010
Húðunarstöðvar – Vélar til húðunar og rafhúðunar 
með lífrænum húðunarvökva – Öryggiskröfur

20.10.2010

CEN EN 12601:2010 
Rafalar drifnir með stimpilbrunahreyfli – Öryggi

8.4.2011

CEN EN 12621:2006+A1:2010
Vélbúnaður til veitu og dreifingar á húðunarefnum 
undir þrýstingi – Öryggiskröfur

20.10.2010

CEN EN 12622:2009
Öryggi málmsmiðjuverkfæra – Vökvaknúnir 
þrýstihemlar

26.5.2010   

CEN EN 12629-1:2000+A1:2010 
Vélar til fram leiðslu byggingarvörum úr 
steinsteypu og kalsíumsilíkati – Öryggi – Hluti 
1: Almennar kröfur 

8.4.2011

CEN EN 12629-2:2002+A1:2010
Vélar til fram leiðslu á byggingarvörum úr 
steinsteypu og kalsíumsílíkati – Öryggi – Hluti 
2: Vélar til steinafram leiðslu 

8.4.2011

CEN EN 12629-3:2002+A1:2010 
Vélar til fram leiðslu á byggingarvörum úr 
steinsteypu og kalsíumsílíkati – Öryggi – Hluti 
3: Vélar búnar rennu- eða snúningsskífumóti

8.4.2011

CEN EN 12629-4:2001+A1:2010 
Vélar til fram leiðslu á byggingarvörum úr steypu 
og kalsíumsílíkati – Öryggi – Hluti 4: Vélar til 
fram leiðslu á þakflísum úr steypu 

8.4.2011

CEN EN 12629-5-1:2003+A1:2010 
Vélar til fram leiðslu á byggingarvörum úr 
steinsteypu og kalsíumsílíkati – Öryggi – Hluti 
5-1: Rörafram leiðslu vélar á lóðréttum vinnsluási

8.4.2011

CEN EN 12629-5-2:2003+A1:2010
Vélar til fram leiðslu á byggingarvörum úr 
steinsteypu og kalsíumsílíkati – Öryggi – Hluti 
5-2: Rörafram leiðslu vélar á lóðréttum vinnsluási 

8.4.2011

CEN EN 12629-5-3:2003+A1:2010 
Vélar til fram leiðslu á byggingarvörum úr 
steinsteypu og kalsíumsílíkati – Öryggi – Hluti 
5-3: Vélar til forspenningar á rörum

8.4.2011

CEN EN 12629-5-4:2003+A1:2010 
Vélar til fram leiðslu á byggingarvörum úr 
steinsteypu og kalsíumsílíkati – Öryggi – Hluti 
5-4: Vélar til húðunar á steyptum rörum

8.4.2011
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 12629-6:2004+A1:2010 
Vélar til fram leiðslu á byggingarvörum úr 
steinsteypu og kalsíumsílíkati – Öryggi – Hluti 
6: Staðbundinn og færanlegur búnaður til fram-
leiðslu á forsteyptum bentum vörum

8.4.2011

CEN EN 12629-7:2004+A1:2010 
Vélar til fram leiðslu á byggingarvörum úr 
steinsteypu og kalsíumsílíkati – Öryggi – Hluti 
7: Staðbundinn og færanlegur búnaður til fram-
leiðslu á forspenntum vörum 

8.4.2011

CEN EN 12629-8:2002+A1:2010 
Vélar til fram leiðslu á byggingarvörum úr steypu 
og kalsíumsílíkati – Öryggi – Hluti 8: Vélar og 
búnaður til fram leiðslu á byggingarvörum úr 
kalsíumsílíkati (og steinsteypu) 

8.4.2011

CEN EN 12635:2002+A1:2008
Hurðir og hlið á iðnaðar-, verslunar- og 
verkstæðisbyggingar – uppsetning og notkun

8.9.2009   

CEN EN 12643:1997+A1:2008
Jarðvinnuvélar – Vélar með gúmmíhjólbarða – 
Kröfur vegna stýrisbúnaðar 
(ISO 5010:1992 með breyt ingum) 

8.9.2009   

CEN EN 12644-1:2001+A1:2008
Kranar – Upp lýs ingar um notkun og prófun – 
1. hluti: Leið bein ing ar

8.9.2009   

CEN EN 12644-2:2000+A1:2008
Kranar – Upp lýs ingar vegna notkunar og próf un-
ar – 2. hluti: Merkingar

8.9.2009   

CEN EN 12649:2008+A1:2011
Vélar til þjöppunar og jöfnunar á steinsteypu – 
Öryggi

18.11.2011 EN 12649:2008

Athuga semd 2.1

Liðinn 
(31.1.2012)

CEN EN 12653:1999+A2:2009
Vélar til að fram leiða skófatnað og vörur úr leðri 
og gervileðri – Vélar til að negla – Öryggiskröfur

18.12.2009   

CEN EN 12693:2008
Kælikerfi og varmadælur – Kröfur er varða 
öryggi og um hverfi – Ruðningsþjöppur fyrir 
kælimiðla

8.9.2009   

CEN EN 12717:2001+A1:2009
Öryggi málmsmiðjuverkfæra – Borvélar

8.9.2009   

CEN EN 12733:2001+A1:2009
Land bún að ar- og skógræktarvélar – Vélknúnar 
sláttuvélar sem gengið er með – Öryggi

8.9.2009   

CEN EN 12750:2013
Öryggi trésmíðavéla – Fjórhliða fræsarar

28.11.2013 EN 12750:2001+A1:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(28.11.2013)

CEN EN 12753:2005+A1:2010
Hitahreinsikerfi fyrir útblástursloft frá búnaði til 
yfirborðsmeðhöndlunar – Öryggiskröfur

20.10.2010

CEN EN 12757-1:2005+A1:2010
Blöndunarvélar fyrir húðunarefni – 
Öryggiskröfur – Hluti 1: Blöndunarvélar til nota 
við endur lökkun bifreiða

20.10.2010
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 12779:2004+A1:2009
Öryggi trésmíðavéla – Föst spón- og 
rykræstikerfi – Öryggistengdar nothæfiskröfur 
og öryggiskröfur

18.12.2009   

CEN EN 12851:2005+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Fylgihlutir í vélar 
fyrir stóreldhús sem búnar eru aukakraftúttaki – 
Öryggis- og hreinlætiskröfur

26.5.2010   

CEN EN 12852:2001+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Matvinnsluvélar og 
kvarnir – Öryggis- og hreinlætiskröfur 

20.10.2010

CEN EN 12853:2001+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Handþeytarar og 
hrærur – Öryggis- og hreinlætiskröfur

20.10.2010

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

CEN EN 12854:2003+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Gálgahrærivélar – 
Öryggis- og hreinlætiskröfur

26.5.2010   

CEN EN 12855:2003+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Skurðvélar með 
snúningsskálum – Öryggis- og hreinlætiskröfur

20.10.2010

CEN EN 12881-1:2005+A1:2008
Færibönd – Eldfimiprófun með brunahermun – 
Hluti 1: Prófanir fyrir própanbrennara

8.9.2009   

CEN EN 12881-2:2005+A1:2008
Færibönd – Eldfimiprófun með brunahermun – 
2. hluti: Stórbrunaprófun

8.9.2009   

CEN EN 12882:2008
Færibönd til almennra nota – Öryggiskröfur 
varð andi rafmagn og eldfimi

8.9.2009   

CEN EN 12921-1:2005+A1:2010
Vélar til yfirborðsmeðhöndlunar og forvinnslu 
á iðnaðarvarningi með vökvum eða gufum – 
1. hluti: Almennar öryggiskröfur

20.10.2010

CEN EN 12921-2:2005+A1:2008
Vélar til yfirborðsmeðhöndlunar og forvinnslu 
á iðnaðarvarningi með vökvum eða gufum – 
2. hluti: Öryggi véla sem nota hreinsunarvökva 
með vatnsgrunni

8.9.2009   

CEN EN 12921-3:2005+A1:2008
Vélar til yfirborðsmeðhöndlunar og forvinnslu 
á iðnaðarvarningi með vökvum eða gufum 
– 3. hluti: Öryggi véla sem nota eldfina 
hreinsunarvökva

8.9.2009   

CEN EN 12921-4:2005+A1:2008
Vélar til yfirborðsmeðhöndlunar og forvinnslu 
á iðnaðarvarningi með vökvum eða gufum – 
4. hluti: Öryggi véla sem nota halógenbundin 
leysiefni

8.9.2009   

CEN EN 12957:2001+A1:2009
Málmsmiðjuverkfæri – Öryggi – 
Rafúrhleðslubekkir

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 12965:2003+A2:2009
Dráttarvélar og vélar fyrir land bún að og 
skógrækt – Aflúttak (PTO) drifskafta og hlífar 
þeirra – Öryggi

18.12.2009   

CEN EN 12978:2003+A1:2009
Hurðir og hlið á iðnaðar-, verslunar- og 
verkstæðisbyggingar – Öryggisbúnaður á 
rafdrifnar hurðir og hlið – Kröfur og próf un ar-
aðferðir

18.12.2009   

CEN EN 12981:2005+A1:2009
Húðunarstöðvar – Sprautuklefar til nota við 
sprautun með lífrænum húðunarefnum í 
duftformi – Öryggiskröfur

8.9.2009   

CEN EN 12984:2005+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Færanlegar og/eða 
handstýrðar vélar og búnaður með vélknúnum 
skurðtækjum – Öryggis- og hreinlætiskröfur

20.10.2010

CEN EN 12999:2011+A1:2012 
Kranar – Hleðslukranar

24.8.2012 EN 12999:2011

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.12.2012)

CEN EN 13000:2010
Kranar – Færanlegir kranar

26.5.2010   

EN 13000:2010/AC:2010

CEN EN 13001-1:2004+A1:2009
Kranar – Almenn hönnun – Hluti 1: Almennar 
megin reglur og kröfur

8.9.2009   

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009 26.5.2010   

CEN EN 13001-2:2011 
Kranar – Almenn hönnun – Hluti 2: Álagsáhrif

EN 13001-2:2004+A3:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(18.11.2011)

EN 13001-2:2011/AC:2012

CEN EN 13001-3-1:2012+A1:2013
Kranar – Almenn hönnun – Hluti 3-1: Markstaða 
og nothæfissönnun stálvirkja

28.11.2013 EN 13001-3-1:2012

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.1.2014)

CEN EN 13015:2001+A1:2008
Viðhald á lyftum og rennistigum – Reglur um 
viðhaldsleið bein ing ar

8.9.2009   

CEN EN 13019:2001+A1:2008
Vélar til gatnahreinsunar – Öryggiskröfur

8.9.2009   

CEN EN 13020:2004+A1:2010
Vélar til slitlagsvinnslu á vegum – Öryggiskröfur

20.10.2010

CEN EN 13021:2003+A1:2008
Vélar til vetrarþjón ustu – Öryggiskröfur

8.9.2009   

CEN EN 13023:2003+A1:2010
Aðferðir við hávaðamælingar fyrir prent-
, pappírsbreyt ingar- og pappírsgerðarvélar og 
fylgibúnað – Nákvæmnisstig 2 og 3

26.5.2010   

CEN EN 13035-1:2008
Vélar og stöðvar til fram leiðslu, meðhöndlunar 
og vinnslu á glerplötum – Öryggiskröfur – Hluti 
1: Búnaður til geymslu, með ferða r og flutnings 
innan verksmiðju

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 13035-2:2008
Vélar og stöðvar til fram leiðslu, meðhöndlunar 
og vinnslu á glerplötum – Öryggiskröfur – Hluti 
2: Búnaður til geymslu, með ferða r og flutnings 
utan verksmiðju

8.9.2009   

CEN EN 13035-3:2003+A1:2009
Vélar og stöðvar til fram leiðslu, meðhöndlunar 
og vinnslu á glerplötum – Öryggiskröfur – 
3. hluti: Skurðvélar

18.12.2009   

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

CEN EN 13035-4:2003+A1:2009
Vélar og stöðvar til fram leiðslu, meðhöndlunar 
og vinnslu á glerplötum – Öryggiskröfur – Hluti 
4: Hallabekkir

26.5.2010   

CEN EN 13035-5:2006+A1:2009
Vélar og stöðvar til fram leiðslu, meðhöndlunar 
og vinnslu á glerplötum – Öryggiskröfur – Hluti 
5: Vélar og búnaður til stöflunar og afstöflunar

26.5.2010   

CEN EN 13035-6:2006+A1:2009
Vélar og stöðvar til fram leiðslu, meðhöndlunar 
og vinnslu á glerplötum – Öryggiskröfur – Hluti 
6: Brotavélar

26.5.2010   

CEN EN 13035-7:2006+A1:2009
Vélar og stöðvar til fram leiðslu, meðhöndlunar 
og vinnslu á glerplötum – Öryggiskröfur – Hluti 
7: Skurðvélar fyrir lagskipt gler

26.5.2010   

CEN EN 13035-9:2006+A1:2010
Vélar og stöðvar til fram leiðslu, meðhöndlunar 
og vinnslu á glerplötum – Öryggiskröfur – Hluti 
9: Þvottastöðvar

26.5.2010   

CEN EN 13035-11:2006+A1:2010
Vélar og stöðvar til fram leiðslu, meðhöndlunar 
og vinnslu á glerplötum – Öryggiskröfur – Hluti 
11: Borvélar

26.5.2010   

CEN EN 13042-1:2007+A1:2009
Vélar og stöðvar til fram leiðslu, meðhöndlunar 
og vinnslu á holu gleri – Öryggiskröfur – Hluti 
1: Glerdeigsskammtari

18.12.2009   

CEN EN 13042-2:2004+A1:2009
Vélar og stöðvar til fram leiðslu, meðhöndlunar 
og vinnslu á holu gleri – Öryggiskröfur – 2. hluti: 
Vélar til innmötunar

18.12.2009   

CEN EN 13042-3:2007+A1:2009
Vélar og stöðvar til fram leiðslu, meðhöndlunar 
og vinnslu á holu gleri – Öryggiskröfur – Hluti 3: 
Vélar með sjálf stæðum mótunarein ingum

18.12.2009   

CEN EN 13042-5:2003+A1:2009
Vélar og stöðvar til fram leiðslu, meðhöndlunar 
og vinnslu á holu gleri – Öryggiskröfur – 5. hluti: 
Pressur

18.12.2009   

CEN EN 13059:2002+A1:2008
Öryggi vinnuvéla í iðnaði – Próf un ar aðferðir til 
að mæla titring

8.9.2009   

CEN EN 13102:2005+A1:2008
Keramikvélar – Öryggi – Hleðsla og afhleðsla 
fíngerðra leirflísa

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 13112:2002+A1:2009
Sútunarvélar – klofningsvélar og klippivélar með 
bandhníf – Öryggiskröfur

26.5.2010   

CEN EN 13113:2002+A1:2010 
Sútunarvélar – Húðunarvélar með völsum – 
Öryggiskröfur

8.4.2011

CEN EN 13114:2002+A1:2009
Sútunarvélar – Snúningsverkunartromlur – 
Öryggiskröfur

26.5.2010   

CEN EN 13118:2000+A1:2009
Land bún að arvélar – Upptökuvélar fyrir kartöflur 
– Öryggi

18.12.2009   

CEN EN 13120:2009
Gluggatjöld til nota innanhúss – Nothæfiskröfur, 
þ.m.t. um öryggi

8.9.2009   

CEN EN 13128:2001+A2:2009
Öryggi málmsmiðjuverkfæra – Fræsarar 
(þ.m.t. borvélar) 

8.9.2009   

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010 26.5.2010   

CEN EN 13135:2013
Kranar – Öryggi – Hönnun – Kröfur til búnaðar

28.11.2013 EN 13135-2:2004+A1:2010
EN 13135-1:2003+A1:2010

Athugasemd 2.1  

Liðinn
(28.11.2013)

CEN EN 13140:2000+A1:2009
Land bún að arvélar – Upptökuvélar fyrir 
sykurrófur og fóðurrófur – Öryggi

18.12.2009   

CEN EN 13155:2003+A2:2009
Kranar – Öryggi – Laus aukalyftibúnaður

8.9.2009   

CEN EN 13157:2004+A1:2009
Kranar – Öryggi – Handknúnir kranar

18.12.2009   

CEN EN 13204:2004+A1:2012
Tvívirk vökvaknúin björgunarverkfæri til nota í 
starfi slökkviliða og björgunarsveita – Öryggis- 
og nothæfiskröfur

24.8.2012

CEN EN 13208:2003+A1:2010 
Vélar til matvælavinnslu – Græmetisflysjarar – 
Öryggis- og hreinlætiskröfur

20.10.2010

CEN EN 13218:2002+A1:2008
Málmsmiðjuverkfæri – Öryggi – Fastar slípivélar

8.9.2009   

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2008 8.9.2009   

CEN EN 13241-1:2003+A1:2011 
Hurðir og hlið á iðnaðar-, verslunar- og 
verkstæðisbyggingar – Vörustaðall – 1. hluti: 
Vörur án bruna- og reykvarnareigin leika

18.11.2011

CEN EN 13288:2005+A1:2009
Vélar til matvælavinnslu – Vélar til að lyfta og 
halla skálum – Öryggis- og hreinlætiskröfur

26.5.2010   

CEN EN 13289:2001+A1:2013 
Pastavinnslustöðvar – Þurrkarar og kælibúnaður 
– Öryggis- og hreinlætiskröfur

28.11.2013

CEN EN 13355:2004+A1:2009
Húðunarstöðvar – Fjölnota klefar – Öryggiskröfur

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 13367:2005+A1:2008
Keramikvélar – Öryggi – Flutningspallar og 
vagnar

8.9.2009   

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009 26.5.2010   

CEN EN 13378:2001+A1:2013 
Pastavinnslustöðvar – Pastapressur – Öryggis- 
og hreinlætiskröfur

28.11.2013

CEN EN 13379:2001+A1:2013 
Pastavinnslustöðvar – Vélar til að fletja, rífa og 
skera pasta, færiband fyrir stangir, stangarhylki – 
Öryggis- og hreinlætiskröfur

28.11.2013

CEN EN 13389:2005+A1:2009
Vélar til matvælavinnslu – Hrærivélar með 
láréttum öxli – Öryggis- og hreinlætiskröfur

26.5.2010   

CEN EN 13390:2002+A1:2009
Vélar til matvælavinnslu – Bökugerðarvélar – 
Öryggis- og hreinlætiskröfur

26.5.2010   

CEN EN 13411-1:2002+A1:2008
Augu í stálvíra – Öryggi – Hluti 1: Festaraugu 
fyrir vírstroffur

8.9.2009   

CEN EN 13411-2:2001+A1:2008
Augu í stálvíra – Öryggi – Hluti 2: Splæst augu 
í vírtrossur

8.9.2009   

CEN EN 13411-3:2004+A1:2008
Augu í stálvíra – Öryggi – Hluti 3: Gegntak og 
gegntaksfestingar

8.9.2009   

CEN EN 13411-4:2011 
Augu í stálvíra – Öryggi – Hluti 4: Hólkun með 
bræddum málmi og kvoðu

20.7.2011 EN 13411-4:2002+A1:2008

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.9.2011)

CEN EN 13411-5:2003+A1:2008
Augu í stálvíra – Öryggi – Hluti 5: U-boltagrip 
á stálvíra

8.9.2009   

CEN EN 13411-6:2004+A1:2008
Augu í stálvíra – Öryggi – Hluti 6: Ósam hverf 
fleygtengi

8.9.2009   

CEN EN 13411-7:2006+A1:2008
Augu í stálvíra – Öryggi – Hluti 7: Sam hverf 
fleygtengi

8.9.2009   

CEN EN 13411-8:2011 
Augu í stálvíra – Öryggi – Hluti 8: Pressuhólkar 
og pressun

18.11.2011

CEN EN 13414-1:2003+A2:2008
Vírstroffur – Öryggi – Hluti 1: Stroffur til nota 
við almenna lyftivinnu

8.9.2009   

CEN EN 13414-2:2003+A2:2008
Vírstroffur – Öryggi – Hluti 2: Forskrift um 
notkunar- og viðhaldsupp lýs ingar sem fram-
leiðandi á að láta í té

8.9.2009   

CEN EN 13414-3:2003+A1:2008
Vírstroffur – Öryggi – Hluti 3: Kósar og fjölþátta 
trossur

8.9.2009   
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 13418:2013
Vélar til vinnslu á gúmmíi og plasti – Vafn-
ingsvélar fyrir filmu og þynnur – Öryggiskröfur

28.11.2013 EN 13418:2004+A1:2008

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.11.2013)

CEN EN 13448:2001+A1:2009
Land bún að ar- og skógræktarvélar – Sláttuvélar 
til nota í reinum milli hindrana – Öryggi

18.12.2009 

CEN EN 13457:2004+A1:2010
Vélar til fram leiðslu skófatnaðar og varnings 
úr leðri og leðurlíki – Vélar til klofningar, 
sköfunar, skurðar, límingar og límþurrkunar – 
Öryggiskröfur

20.10.2010

CEN EN 13524:2003+A1:2009
Vélar til vegaviðhalds – Öryggiskröfur

8.9.2009 

CEN EN 13525:2005+A2:2009
Vélar til nota við skógarnytjar – Viðarkurlarar 
– Öryggi

18.12.2009 

CEN EN 13531:2001+A1:2008
Jarðvinnuvélar – Veltuvarnarbyggingar á litlar 
jarðvinnuvélar – Prófanir á rann sóknarstofu og 
frammistöðukröfur
(ISO 12117:1997 Breytt)

8.9.2009 

CEN EN 13534:2006+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Verkunarsprautuvélar 
– Öryggis- og hreinlætiskröfur

20.10.2010

CEN EN 13557:2003+A2:2008
Kranar – Stýringar og stjórn stöðvar

8.9.2009 

CEN EN 13561:2004+A1:2008
Gluggatjöld til nota utanhúss – Kröfur, flokkun 
og öryggi

8.9.2009 

CEN EN 13570:2005+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Hrærivélar – Öryggis- 
og hreinlætiskröfur

20.10.2010

CEN EN 13586:2004+A1:2008
Kranar – Aðgangur

8.9.2009 

CEN EN 13591:2005+A1:2009
Vélar til matvælavinnslu – Hleðslubúnaður fyrir 
ofna – Öryggis- og hreinlætiskröfur

26.5.2010 

CEN EN 13617-1:2012
Bensínstöðvar – Hluti 1: Öryggiskröfur varð-
andi smíði og nothæfi dælna með streymismæli, 
skömmtunardælna og fjarstýrðra dælueininga

24.8.2012 EN 13617-1:2004+A1:2009 

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.11.2012)

CEN EN 13621:2004+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Grænmetisþurrkarar 
– Öryggis- og hreinlætiskröfur

20.10.2010

CEN EN 13659:2004+A1:2008
Gluggahlerar – Nothæfiskröfur, þ.m.t. um öryggi

8.9.2009 

CEN EN 13675:2004+A1:2010
Öryggi véla – Öryggiskröfur varð andi rörmótunar- 
og völsunarvélar og frágangsfæribönd

20.10.2010

CEN EN 13683:2003+A2:2011 
Garðyrkjuáhöld – Beranlegir vélknúnir tætarar/
kurlarar – Öryggi

20.7.2011

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 13684:2004+A3:2009
Garðyrkjutæki – Jarðvegskrafsarar og tæki til 
jarðvegsloftunar – Öryggi

26.5.2010 EN 13684:2004+A2:2009

Athuga semd 2.1 

Liðinn
(30.6.2010)

CEN EN 13731:2007
Loftpúðar til nota í starfi slökkviliða og 
björgunarsveita – Kröfur um öryggi og eigin leika

8.9.2009 

CEN EN 13732:2013
Vélar til matvælavinnslu – Mjólkurkælitankar 
hjá bændum – Kröfur vegna smíða, afkasta, 
nothæfis, öryggis og hreinlætis

28.11.2013 EN 13732:2002+A2:2009

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.1.2014)

CEN EN 13736:2003+A1:2009
Öryggi málmsmiðjuverkfæra – Vökvapressur

8.9.2009 

CEN EN 13852-1:2013 
Kranar – Grunnsæviskranar – Hluti 1: 
Grunnsæviskranar til almennra nota 

28.11.2013

CEN EN 13862:2001+A1:2009
Gólfsögunarvélar – Öryggi

8.9.2009 

CEN EN 13870:2005+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Hryggsneiðingarvélar 
– Öryggis- og hreinlætiskröfur

20.10.2010

CEN EN 13871:2005+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Teningsskurðarvélar 
– Öryggis- og hreinlætiskröfur

20.10.2010

CEN EN 13885:2005+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Klippivélar – 
Öryggis- og hreinlætiskröfur

20.10.2010

CEN EN 13886:2005+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Suðukatlar með 
rafknúinni hræri- og/eða blöndunarspaða – 
Öryggis- og hreinlætiskröfur

26.5.2010 

CEN EN 13889:2003+A1:2008
Hlekkir úr smíðastáli til almennra lyftinota – 
D-lásar og H-lásar – Flokkur 6 – Öryggi

8.9.2009 

CEN EN 13898:2003+A1:2009
Málmsmiðjuverkfæri – Öryggi – Kaldmálmsagir

8.9.2009 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010 26.5.2010 

CEN EN 13951:2012
Dælur til að dæla vökva – Öryggiskröfur – 
Búnaður til nota í tengslum við land bún að-
armatvæli; Hönnunarreglur til að tryggja 
hreinlæti við notkun

24.8.2012 EN 13951:2003+A1:2008

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.10.2012)

CEN EN 13954:2005+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – Brauðskurðarvélar – 
Öryggis- og hreinlætiskröfur

26.5.2010 

CEN EN 13977:2011 
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor 
– Öryggiskröfur varð andi færanlegar vélar og
vagna til nota við lagningu og viðhald

20.7.2011

CEN EN 13985:2003+A1:2009
Málmsmiðjuverkfæri – Öryggi – Fallaxarklippur

8.9.2009 
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 14010:2003+A1:2009
Öryggi véla – Vélabúnaður til þess að 
leggja bifreiðum í stæði – Öryggis- og 
rafsegulsviðssamhæfiskröfur á stigi hönnunar, 
fram leiðslu, uppsetningar og töku í notkun

18.12.2009 

CEN EN 14017:2005+A2:2009
Land bún að ar- og skógræktarvélar – 
Áburðardreifarar fyrir áburð í föstu formi – 
Öryggi

18.12.2009 EN 14017:2005+A1:2008

Athuga semd 2.1 

Liðinn
(31.1.2010) 

CEN EN 14018:2005+A1:2009
Land bún að ar- og skógræktarvélar – 
Sáningarvélar – Öryggi

18.12.2009 

CEN EN 14033-3:2009 + A1:2011
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor – 
Teinbundnar lagningar- og viðhaldsvélar – Hluti 
3: Almennar öryggiskröfur

29.2.2012 EN 14033-3:2009 Liðinn 
(30.4.2012)

CEN EN 14043:2005+A1:2009
Búnaður til nota við slökkviliðsstörf í háhýsum – 
Útraðanlegir stigar á snúningspöllum – Öryggis 
og nothæfiskröfur og próf un ar aðferðir

8.9.2009 

CEN EN 14044:2005+A1:2009
Búnaður til nota við slökkviliðsstörf í háhýsum 
– Útraðanlegir stigar á snúningspöllum til nota í
kyrrstöðu – Öryggis- og nothæfiskröfur og próf-
un ar aðferðir

8.9.2009 

CEN EN 14070:2003+A1:2009
Öryggi málmsmiðjuverkfæra – Færsluvélar og 
vélar til sérstakra nota

8.9.2009 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010 26.5.2010 

CEN EN 14238:2004+A1:2009
Kranar – Handstýrður byrðaflutningsbúnaður

18.12.2009 

CEN EN ISO 14314:2009
Stimpilbrunahreyflar – Bakslagsræsibúnaður – 
Almennar öryggiskröfur 
(ISO 14314:2004) 

18.12.2009 

CEN EN 14439:2006+A2:2009
Kranar – Öryggi – Turnkranar

8.9.2009 

CEN EN 14462:2005+A1:2009
Vélar til slitlagsvinnslu – Hávaðapróf un ar-
aðferð fyrir slitlagsvinnsluvélar, að meðtöldum 
fylgibúnaði – Nákvæmnisstig 2 og 3

8.9.2009 

CEN EN 14466:2005+A1:2008
Slökkvidælur – Færanlegar dælur – Öryggis- og 
nothæfiskröfur, prófanir

8.9.2009 

CEN EN 14492-1:2006+A1:2009
Kranar – Vélknúnar vindur og lyftur – Hluti 1: 
Vélknúnar vindur

18.12.2009 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010 26.5.2010 

CEN EN 14492-2:2006+A1:2009
Kranar – Vélknúnar vindur og lyftur – Hluti 2: 
Vélknúnar lyftur

18.12.2009 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010 26.5.2010 
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 14502-2:2005+A1:2008
Kranar – Búnaður til að lyfta fólki – Hluti 2: 
Lyftanlegar stjórn stöðvar

8.9.2009 

CEN EN 14655:2005+A1:2010
Vélar til matvælavinnslu – 
Snittubrauðskurðarvélar – Öryggis- og 
hreinlætiskröfur

26.5.2010 

CEN EN 14656:2006+A1:2010
Öryggi véla – Öryggiskröfur varð andi 
útþrýstipressur fyrir stál og járnfría málma

20.10.2010

CEN EN 14658:2005+A1:2010
Flæðibúnaður og flæðikerfi – Öryggiskröfur fyrir 
flæðibúnað til nota í opnum surtarbrandsnámum

26.5.2010 

CEN EN 14673:2006+A1:2010
Öryggi véla – Öryggiskröfur varð andi 
vökvaknúnar málmsmíðapressur með opnum 
mótum til smíða á stáli og járnfríum málmum

20.10.2010

CEN EN 14677:2008
Öryggi véla – Úrvinnsla stáls – Vélar og búnaður 
til meðhöndlunar á bræddu stáli

8.9.2009 

CEN EN 14681:2006+A1:2010
Öryggi véla – Öryggiskröfur varð andi vélar og 
búnað til stálfram leiðslu í ljósbogaofnum

20.10.2010

CEN EN 14710-1:2005+A2:2008
Slökkvidælur – Miðflóttaaflsslökkvidælur án 
sogdælubúnaðar – 1. hluti: Flokkun, almennar 
kröfur og öryggiskröfur

8.9.2009 

CEN EN 14710-2:2005+A2:2008
Slökkvidælur – Miðflóttaaflsslökkvidælur 
án sogdælubúnaðar – 2. hluti: Sannprófun á 
almennum kröfum og öryggiskröfum

8.9.2009 

CEN EN 14753:2007
Öryggi véla – Öryggiskröfur vegna véla og 
búnaðar til samfelldrar stálsteypu

8.9.2009 

CEN EN 14861:2004+A1:2009
Vélar til nota í skógarvinnu – Sjálfknúnar vélar 
– Öryggiskröfur

18.12.2009 

CEN EN 14886:2008
Vélar til vinnslu á gúmmíi og plasti – 
Skurðarvélar með bandhníf til þess að skera 
frauðblokkir – Öryggiskröfur

8.9.2009 

CEN EN 14910:2007+A1:2009
Garðyrkjuáhöld – Beranlegar vélknúnar 
sláttuþyrlur – Öryggi

8.9.2009 

CEN EN 14930:2007+A1:2009
Land bún að ar- og skógræktarvélar og 
garðyrkjubúnaður – Vélar sem gengið er með 
og handstýrðar vélar – Ákvörð un aðgengis að 
heitum flötum

8.9.2009 

CEN EN 14957:2006+A1:2010
Stíf undirlög undir þakklæðningar – Skil grein-
ing ar og eigin leikar

26.5.2010 
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 14958:2006+A1:2009
Vélar til matvælavinnslu – Vélar til mölunar og 
vinnslu á hveiti og símiljugrjónum – Öryggis- og 
hreinlætiskröfur

8.9.2009 

CEN EN 14973:2006+A1:2008
Færibönd til nota í neðanjarðarmannvirkjum – 
Öryggiskröfur varð andi rafmagn og eldfimi

8.9.2009 

CEN EN ISO 14982:2009
Vélar fyrir land bún að og skógrækt – 
Rafsegulsviðssamhæfi – Próf un ar aðferðir og 
viðtökuskil yrði 
(ISO 14982:1998) 

8.9.2009 

CEN EN 14985:2012 
Kranar – Kranar með snúningsbómu

23.3.2012

CEN EN 15000:2008
Öryggi vinnuvéla í iðnaði – Sjálfknúnar vinnuvélar 
með breytilegt yfirgrip – Forskrift, nothæfi og 
próf un ar kröfur fyrir áframkraftvægisvísa og 
áframkraftvægistak markara

8.9.2009 

CEN EN 15011:2011 
Kranar – Kranar á brýr og brúargálga

20.7.2011

CEN EN 15027:2007+A1:2009
Færanlegur veggsagar- og vírsagarbúnaður til 
nota á vettvangi – Öryggi

8.9.2009 

CEN EN 15056:2006+A1:2009
Kranar – Kröfur varð andi gámagriplur

8.9.2009 

CEN EN 15059:2009
Snjótroðarar – Öryggiskröfur

8.9.2009 

CEN EN 15061:2007+A1:2008
Öryggi véla – Öryggiskröfur vegna véla og 
búnaðar til ræmumeðhöndlunar

8.9.2009 

CEN EN 15067:2007
Plast- og gúmmívélar – Filmuvinnsluvélar fyrir 
poka og sekki – Öryggiskröfur

8.9.2009 

CEN EN 15093:2008
Öryggi véla – Öryggiskröfur vegna 
heitflatvölsunarvéla

8.9.2009 

CEN EN 15094:2008
Öryggi véla – Öryggiskröfur vegna 
kaldflatvölsunarvéla

8.9.2009 

CEN EN 15095:2007+A1:2008
Rafknúinn færanlegur búnaður til stöflunar 
og röðunar í rekka og hillur, hringekjur og 
vörugeymslulyftur – Öryggiskröfur

8.9.2009 

CEN EN 15162:2008
Vélar og stöðvar til náms og vinnslu á 
náttúrlegum steini – Öryggiskröfur vegna 
margblaða steinsaga

8.9.2009 

CEN EN 15163:2008
Vélar og búnaður til nýtingar og vinnslu á 
náttúrlegum steini – Öryggiskröfur vegna 
demantvírsaga

8.9.2009 
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 15164:2008
Vélar og stöðvar til náms og vinnslu á 
náttúrlegum steini – Öryggiskröfur vegna keðju- 
og beltisdrifinna fræsingarvéla

8.9.2009 

CEN EN 15166:2008
Vélar til matvælavinnslu – Sjálfvirkar vélar til 
að kljúfa kjötskrokkahryggi í sláturhúsum – 
Öryggis- og hreinlætiskröfur

8.9.2009 

CEN EN 15268:2008
Bensínstöðvar – Öryggiskröfur varð andi smíði 
og nothæfi kaffærs dælubúnaðar

8.9.2009 

CEN EN 15503:2009
Garðyrkjuáhöld – Garðblásturstæki, sogtæki og 
blásturs-/sogtæki – Öryggi

26.5.2010 

CEN EN 15695-1:2009
Dráttarvélar og sjálfknúnar vélar til nota í land-
bún að i – Vernd gegn hættulegum efnum – Hluti 
1: Flokkun stýrishúsa, kröfur og próf un ar aðferðir

26.5.2010 

CEN EN 15695-2:2009
Dráttarvélar og sjálfknúnar vélar til nota í land-
bún að i – Vernd gegn hættulegum efnum – Hluti 
2: Lofthreinsibúnaður

26.5.2010 

EN 15695-2:2009/AC:2011 29.2.2012 

CEN EN 15700:2011 
Öryggi rennigangvega fyrir ferðamenn og 
íþróttaiðkendur, til flutninga á farþegum, einkum 
á skíðasvæðum

29.2.2012

CEN EN ISO 15744:2008
Vélknúin handverkfæri sem ekki nota rafmagn 
– Hávaðamælingaaðferð – Mæling með
verkfræðilegri námkvæmni (2. nákvæmnisstig) 
(ISO 15744:2002) 

8.9.2009 

CEN EN 15746-2:2010+A1:2011
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor – 
Vélar til nota á teinum og vegum og tengdur 
búnaður – Hluti 2: Almennar öryggiskröfur

29.2.2012 EN 15746-2:2010 Liðinn 
(30.4.2012)

CEN EN 15774:2010 
Vélar til matvælavinnslu – Vélar til vinnslu á 
fersku og fylltu pasta (tagliatelle, cannelloni, 
ravioli, tortellini, orecchiette og gnocchi) – 
Öryggis- og hreinlætiskröfur

8.4.2011

CEN EN 15811:2009
Land bún að arvélar – Hlífar yfir hreyfanlegum 
hlutum aflúttaks – Hlífar sem opnaðar eru með 
verkfæri
(ISO/TS 28923:2007 Breytt)

18.12.2009 

EN 15811:2009/AC:2010

CEN EN 15830:2012
Vinnuvélar með breytilegt yfirgrip til nota í 
torfærum – Útsýni – Próf un ar aðferðir og 
sannprófun

24.8.2012

CEN EN 15861:2012
Vélar til matvælavinnslu – Reykklefar – Öryggis- 
og hreinlætiskröfu

24.8.2012
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 15895:2011 
Handverkfæri með þrýstihylki – Öryggiskröfur – 
Festingar- og merkingarverkfæri

18.11.2011

CEN EN 15949:2012
Öryggi véla – Öryggiskröfur varð andi 
völsunarvélar fyrir teina, byggingarstál og stangir

5.6.2012

CEN EN 15954-2:2013 
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor 
– Eftirvagnar og tengdur búnaður – Hluti 2:
Almennar öryggiskröfur

28.11.2013

CEN EN 15955-2:2013 
Búnaður til notkunar við járnbrautir – Spor – 
Losanlegar vélar og tengdur búnaður – Hluti 2: 
Almennar öryggiskröfur

28.11.2013

CEN EN 15997:2011
Torfæruökutæki – Öryggiskröfur og próf un ar-
aðferðir

29.2.2012 

EN 15997:2011/AC:2012

CEN EN 16005:2012 
Rafknúnar hurðir – Öryggi við notkun rafknúinna 
hurða – Kröfur og prófunaraðferðir

5.4.2013

CEN EN 16029:2012
Vélknúin ekin farartæki til nota við flutning 
fólks en ekki til nota á almennum vegum – 
Öryggiskröfur – Einspora vélknúin farartæki á 
tveimur hjólum

24.8.2012 

CEN EN ISO 16119-1:2013 
Landbúnaðar- og skógræktarvélar – Úðarar og 
dreifarar fyrir fljótandi áburð – Umhverfisvernd 
– Hluti 1: Almennt efni
(ISO 16119-1:2013) 

28.11.2013

CEN EN ISO 16119-2:2013 
Landbúnaðar- og skógræktarvélar – Úðarar og 
dreifarar fyrir fljótandi áburð – Umhverfisvernd 
– Hluti 2: Úðarar með láréttum bómum og
sambærilegir úðarar 
(ISO 16119-2:2013)

28.11.2013

CEN EN ISO 16119-3:2013 
Landbúnaðar- og skógræktarvélar – Úðarar og 
dreifarar fyrir fljótandi áburð – Umhverfisvernd 
– Hluti 3: Úðarar fyrir runna, tré og sambærilegan 
gróður 
(ISO 16119-3:2013)

28.11.2013

CEN EN 16230-1:2013 
Kerrur til afþreyingarnota – Hluti 1: 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir fyrir kerrur

28.11.2013

CEN EN 16246:2012 
Landbúnaðarvélar – Vélskóflur – Öryggi

5.4.2013

CEN  EN 16252:2012 
Vélar til að þjappa úrgangsefni eða 
endurvinnanleg efni – Láréttar baggaþjöppur – 
Öryggiskröfur

5.4.2013
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 16307-1:2013 
Vinnuvélar í iðnaði – Öryggiskröfur og 
sannprófun – Hluti 1: Viðbótarkröfur um 
sjálfknúnar vinnuvélar aðrar en vinnuvélar 
án ökumanna með breytilegt yfirgrip og 
flutningsvélar 

5.4.2013

CEN EN ISO 19432:2012
Vélar og búnaður til nota við húsasmíðar – 
Færanlegar vélknúnar handútsagir með 
innbyggðum brunahreyfli – Öryggiskröfur og 
prófun 
(ISO 19432:2012) 

15.11.2012 EN ISO 19432:2008

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.1.2013)

CEN EN ISO 19932-1:2013 
Búnaður til uppskeruverndar – Úðunartæki 
sem borin eru á baki – Hluti 1: Öryggis- og 
umhverfiskröfur 
(ISO 19932-1:2013)

28.11.2013

CEN EN ISO 19932-2:2013 
Búnaður til gróðurverndar – Úðunartæki sem 
borin eru á baki – Hluti 2: Prófunaraðferðir 
(ISO 19932-2:2013)

28.11.2013

CEN EN ISO 20361:2009
Vökvadælur og dælueiningar – Hávaðapróf un ar-
aðferð – 2. og 3. nákvæmnisstig 
(ISO 20361:2007) 

8.9.2009 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

CEN EN ISO 22867:2011
Vélar til nota við garðyrkju og skógarnytjar 
– Titringspróf un ar aðferð fyrir færanleg 
handverkfæri sem búin eru brunahreyfli – 
Titringur við handföng 
(ISO 22867:2011)

29.2.2012 EN ISO 22867:2008 Liðinn
(30.6.2012) 

CEN EN ISO 22868:2008
Vélar til nota við skógarnytjar – Hávaðapróf un-
ar aðferð fyrir færanleg handverkfæri sem búin 
eru brunahreyfli – Mæling með verkfræðilegri 
námkvæmni (2. Nákvæmnisstig) 
(ISO 22868:2005) 

8.9.2009 

CEN EN ISO 22868:2011 
Vélar til nota við skógarnytjar – Hávaðapróf un-
ar aðferð fyrir færanleg handverkfæri sem búin 
eru brunahreyfli – Mæling með verkfræðilegri 
námkvæmni (2. nákvæmnisstig) 
(ISO 22868:2011)

20.7.2011 EN ISO 22868:2008

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.9.2011)

CEN EN ISO 23125:2010
Öryggi málmsmiðjuverkfæra – Rennibekkir 
(ISO 23125:2010)

20.10.2010

EN ISO 23125:2010/A1:2012 24.8.2012 Athuga semd 3 Liðinn
(31.10.2012)

CEN EN ISO 28139:2009
Land bún að ar- og skógræktarvélar – Úðarar sem 
knúnir eru brunahreyfli og bornir á baki – 
Öryggiskröfur 
(ISO 28139:2009) 

18.12.2009 
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 ISO 28881:2013 
Málmsmiðjuverkfæri – Öryggi – 
Rafúrhleðslubekkir 
(ISO 28881:2013) 

28.11.2013 EN 12957:2001+A1:2009

Athugasemd 2.1  

28.2.2014

EN ISO 28881:2013/AC:2013

CEN EN ISO 28927-1:2009
Vélknúin handverkfæri – Próf un ar aðferðir til að 
meta titringsáhrif – Hluti 1: Hallandi og lóðréttar 
slípivélar 
(ISO 28927-1:2009) 

26.5.2010 

CEN EN ISO 28927-2:2009
Vélknúin handverkfæri – Próf un ar aðferðir til 
að meta titringsáhrif – Hluti 2: Skrúflyklar, 
topplyklar og skrúfjárn 
(ISO 28927-2:2009) 

26.5.2010 

CEN EN ISO 28927-3:2009
Vélknúin handverkfæri – Próf un ar aðferðir til 
að meta titringsáhrif – Hluti 3: Bónvélar og 
pússningsvélar með snúningi, hringhreyfingu og 
lausri hringhreyfingu 
(ISO 28927-3:2009) 

26.5.2010 

CEN EN ISO 28927-4:2010 
Vélknúin handverkfæri – Próf un ar aðferðir til 
að meta titringsáhrif – Hluti 4: Slípivélar án 
festingarbúnaðar 
(ISO 28927-4:2010)

8.4.2010

CEN EN ISO 28927-5:2009
Vélknúin handverkfæri – Próf un ar aðferðir til 
að meta titringsáhrif – Hluti 5: Borvélar og 
höggborvélar 
(ISO 28927-5:2009) 

26.5.2010 

CEN EN ISO 28927-6:2009
Vélknúin handverkfæri – Próf un ar aðferðir til að 
meta titringsáhrif – Hluti 6: Troðarar 
(ISO 28927-6:2009) 

26.5.2010 

CEN EN ISO 28927-7:2009
Vélknúin handverkfæri – Próf un ar aðferðir til að 
meta titringsáhrif – Hluti 7: Nagarar og klippur 
(ISO 28927-7:2009) 

26.5.2010 

CEN EN ISO 28927-8:2009
Vélknúin handverkfæri – Próf un ar aðferðir til að 
meta titringsáhrif – Hluti 8: Stingsagir, bónvélar 
og þjalir og sveiflu- og hringsagir 
(ISO 28927-8:2009) 

26.5.2010 

CEN EN ISO 28927-9:2009
Vélknúin handverkfæri – Próf un ar aðferðir til 
að meta titringsáhrif – Hluti 9: Skafham rar og 
nálarsköfur 
(ISO 28927-9:2009) 

26.5.2010 

CEN EN ISO 28927-10:2011
Vélknúin handverkfæri – Próf un ar aðferðir til 
að meta titringsáhrif – Hluti 10: Höggborar, 
slagham rar og brotham rar 
(ISO 28927-10:2011)

18.11.2011
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst 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 ISO 28927-11:2011 
Vélknúin handverkfæri – Próf un ar aðferðir til að 
meta titringsáhrif – Hluti 11: Múrbrjótar 
(ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

CEN EN ISO 28927-12:2012 
Vélknúin handverkfæri – Prófunaraðferðir til 
að meta titringsáhrif – Hluti 12: Slípivélar til 
notkunar með slípitöppum 
(ISO 28927-12:2012)

5.4.2013

CENELEC-staðlar
Staðlar sem Rafstaðlasamtök Evrópu (CENELEC) semja eru ekki flokkaðir sem staðlar af gerð A, B eða C í þessari skrá.

CENELEC EN 50223:2010
Sjálfvirkur búnaður til rafstöðuhúðunar með 
eldfimri spunaló – Öryggiskröfur

20.10.2010

CENELEC EN 50348:2010
Staðbundinn búnaður til rafstöðuhúðunar 
með óeldfimu húðunarefni í vökvaformi – 
Öryggiskröfur

26.5.2010 

EN 50348:2010/AC:2010

CENELEC EN 50580:2012
Öryggi rafknúinna handverkfæra – Sérstakar 
kröfur vegna málningarbyssu

5.6.2012

EN 50580:2012/A1:2013 28.11.2013 Athuga semd 3 22.7.2016

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

26.5.2010 

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

26.5.2010 Athuga semd 3 Liðinn 
(1.2.2012)

EN 60204-1:2006/AC:2010

CENELEC EN 60204-11:2000
Öryggi véla – Rafbúnaður véla – 11. hluti: 
Kröfur um háspennubúnað sem notar spennu 
yfir 1000 V riðstraumsspennu eða 1500 V jafn-
straumsspennu en ekki yfir 36 kV.
IEC 60204-11:2000

26.5.2010 

EN 60204-11:2000/AC:2010

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

18.12.2009 

CENELEC EN 60204-33:2011 
Öryggi véla – Rafbúnaður véla – Hluti 33: Kröfur 
varð andi búnað til fram leiðslu á hálfleiðurum 
IEC 60204-33:2009 (Breytt)

18.11.2011

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

20.10.2010

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

5.6.2012 EN 60335-1:2002
og með áorðnum breyt ingum

Athuga semd 2.1

21.11.2014
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Síðasti dagur ætlaðs 
sam ræmis staðalsins 

sem leystur er af hólmi

Athuga semd 1

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 

5.4.2013

EN 60335-2-36:2002/A11:2012 5.4.2013 Athuga semd 3 21.12.2014

EN 60335-2-36:2002/AC:2007 

CENELEC EN 60335-2-37:2002 
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi 
– Hluti 2-37: Sérstakar kröfur vegna
rafmagnsdjúpsteikningarpotta til annarra nota 
en heimilisnota 
IEC 60335-2-37:2002 

5.4.2013

EN 60335-2-37:2002/A11:2012 5.4.2013 Athuga semd 3 21.12.2014

EN 60335-2-37:2002/AC:2007 

CENELEC EN 60335-2-40:2003 
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – 2. hluti: 
Sérstakar kröfur vegna rafknúinna hitadælna, 
loftkælingar- og rakaeyðingartækja
IEC 60335-2-40:2002 (Breytt) 

28.11.2013

EN 60335-2-40:2003/A11:2004 28.11.2013 Athugasemd 3 Liðinn 
(28.11.2013)

EN 60335-2-40:2003/A12:2005 28.11.2013 Athugasemd 3 Liðinn 
(28.11.2013)

EN 60335-2-40:2003/A1:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Breytt) 

28.11.2013 Athugasemd 3 Liðinn 
(28.11.2013)

EN 60335-2-40:2003/A2:2009
IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Breytt) 

28.11.2013 Athugasemd 3 Liðinn 
(28.11.2013)

EN 60335-2-40:2003/A13:2012 28.11.2013 Athugasemd 3 11.7.2014

EN 60335-2-40:2003/AC:2010 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013 

CENELEC EN 60335-2-42:2003 
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – 
Hluti 2-42: Sérstakar kröfur vegna rafknúinna 
blástursofna, gufueldavéla og gufublástursofna 
til annarra nota en heimilisnota 
IEC 60335-2-42:2002 

5.4.2013

EN 60335-2-42:2003/A11:2012 5.4.2013 Athugasemd 3 21.12.2014

EN 60335-2-42:2003/AC:2007 

CENELEC EN 60335-2-47:2003 
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 
2-47: Sérstakar kröfur vegna rafmagnssuðupotta 
til nota í atvinnuskyni 
IEC 60335-2-47:2002 

5.4.2013

EN 60335-2-47:2003/A11:2012 5.4.2013 Athugasemd 3 21.12.2014

EN 60335-2-47:2003/AC:2007 
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Síðasti dagur ætlaðs 
sam ræmis staðalsins 

sem leystur er af hólmi

Athuga semd 1

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 

5.4.2013

EN 60335-2-48:2003/A11:2012 5.4.2013 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 

5.4.2013

EN 60335-2-49:2003/A11:2012 5.4.2013 Athugasemd 3 21.12.2014

EN 60335-2-49:2003/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 

5.4.2013

EN 60335-2-65:2003/A11:2012 5.4.2013 Athugasemd 3 21.12.2014

CENELEC EN 60335-2-67:2009 
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 
2-67. hluti: Sérstök ákvæði um tæki sem eru 
notuð við gólfhreinsun eða aðra gólfmeðhöndlun, 
í iðnaðar- og atvinnuskyni
IEC 60335-2-67:2002 (Breytt) + A1:2005 
(Breytt)  

18.12.2009

CENELEC EN 60335-2-67:2012 
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 
2-67: Sérstök ákvæði um tæki sem eru notuð 
við gólfhreinsun eða aðra gólfmeðhöndlun, í 
iðnaðar- og atvinnuskyni 
IEC 60335-2-67:2012 (Breytt)

15.11.2012 EN 60335-2-67:2009

Athugasemd 2.1

3.5.2015

CENELEC EN 60335-2-68:2009
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 
2-68: Sérstök ákvæði um úðasogtæki, í iðnaðar- 
og atvinnuskyni
IEC 60335-2-68:2002 (Breytt) + A1:2005 
(Breytt) + A2:2007 (Breytt) 

18.12.2009 

CENELEC EN 60335-2-68:2012
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 
2-68: Sérstök ákvæði um úðasogtæki, í iðnaðar- 
og atvinnuskyni 
IEC 60335-2-68:2012 (Breytt)

15.11.2012 EN 60335-2-68:2009

Athuga semd 2.1

3.5.2015

CENELEC EN 60335-2-69:2009
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – 
Hluti 2-69: Sérstakar kröfur vegna ryksuga 
og vatnsryksuga, að meðtöldum afldrifnum 
burstum, til nota í iðnaði og í atvinnuskyni
IEC 60335-2-69:2002 (Breytt) + A1:2004 
(Breytt) + A2:2007 (Breytt) 

18.12.2009 

CENELEC EN 60335-2-69:2012
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – 
Hluti 2-69: Sérstakar kröfur vegna ryksuga 
og vatnsryksuga, að meðtöldum afldrifnum 
burstum, til nota í iðnaði og í atvinnuskyni 
IEC 60335-2-69:2012 (Breytt)

15.11.2012 EN 60335-2-69:2009

Athuga semd 2.1

28.3.2015
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Síðasti dagur ætlaðs 
sam ræmis staðalsins 

sem leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CENELEC EN 60335-2-72:2009
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 
2-72: Sérstakar kröfur vegna sjálfvirkra véla til 
að meðhöndla gólf í iðnaðar- eða við skipta hús-
næði
IEC 60335-2-72:2002 (Breytt) + A1:2005 
(Breytt) 

18.12.2009 

CENELEC EN 60335-2-72:2012
Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 
2-72: Sérstakar kröfur vegna sjálfvirkra véla til 
að meðhöndla gólf í iðnaðar- eða við skipta hús-
næði 
IEC 60335-2-72:2012 (Breytt)

15.11.2012 EN 60335-2-72:2009

Athuga semd 2.1

3.5.2015

CENELEC EN 60335-2-77:2010 
Öryggi heimilisraftækja og ámóta raftæki – Hluti 
2-77: Sérstakar kröfur fyrir garðsláttuvélar sem 
gengið er með og ganga fyrir rafmagni frá 
rafveituheimtaug 
IEC 60335-2-77:2002 (Breytt)

8.4.2011

CENELEC EN 60335-2-79:2009
Heimilistæki og ámóta tæki – Öryggi – Hluti 
2-79: Sérstakar kröfur vegna háþrýstihreinsara og 
gufuhreinsara, til nota í iðnaði og í atvinnuskyni
IEC 60335-2-79:2002 (Breytt) + A1:2004 
(Breytt) + A2:2007 (Breytt) 

18.12.2009 

CENELEC EN 60335-2-79:2012
Heimilistæki og ámóta tæki – Öryggi – Hluti 
2-79: Sérstakar kröfur vegna háþrýstihreinsara og 
gufuhreinsara, til nota í iðnaði og í atvinnuskyni 
IEC 60335-2-79:2012 (Breytt)

15.11.2012 EN 60335-2-79:2009

Athuga semd 2.1

3.4.2015

CENELEC EN 60745-1:2009
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – 1. hluti: 
Almennar kröfur
IEC 60745-1:2006 (Breytt) 

18.12.2009 

EN 60745-1:2009/A11:2010 8.4.2011 Athuga semd 3 Liðinn
(1.10.2013)

EN 60745-1:2009/AC:2009

CENELEC EN 60745-2-1:2010
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-1: 
Sérstakar kröfur vegna borvéla og höggborvéla
IEC 60745-2-1:2003 (Breytt) + A1:2008

20.10.2010

CENELEC EN 60745-2-2:2010
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 
2-2: Sérstakar kröfur vegna skrúfvéla og 
höggskrúfvéla
IEC 60745-2-2:2003 (Breytt) + A1:2008 

20.10.2010

CENELEC EN 60745-2-3:2011 
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-3: 
Sérstakar kröfur til slípivéla, fægivéla og 
skífuslípivéla
IEC 60745-2-3:2006 (Breytt) + A1:2010 (Breytt)

18.11.2011

CENELEC EN 60745-2-4:2009
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-4: 
Sérstakar kröfur til slípivéla og fægivéla annarra 
en skífuslípivéla og skífufægivéla
IEC 60745-2-4:2002 (Breytt) + A1:2008 (Breytt) 

26.5.2010 

EN 60745-2-4:2009/A11:2011 29.2.2012 Athuga semd 3 14.11.2014 
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Síðasti dagur ætlaðs 
sam ræmis staðalsins 

sem leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CENELEC EN 60745-2-5:2010 
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-5: 
Sérstakar kröfur vegna hjólsaga 
IEC 60745-2-5:2010 (Breytt)

8.4.2011

CENELEC EN 60745-2-6:2010
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-6: 
Sérstakar kröfur vegna ham ra
IEC 60745-2-6:2003 (Breytt) + A1:2006 + 
A2:2008 

20.10.2010

CENELEC EN 60745-2-8:2009
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-8: 
Sérstakar kröfur vegna klippna og nagara
IEC 60745-2-8:2003 (Breytt) + A1:2008

18.12.2009 

CENELEC EN 60745-2-9:2009
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-9: 
Sérstakar kröfur vegna snittvéla
IEC 60745-2-9:2003 (Breytt) + A1:2008

18.12.2009 

CENELEC EN 60745-2-11:2010
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-11: 
Sérstakar kröfur vegna stingsaga (útskurðar- og 
sveðjusaga)
IEC 60745-2-11:2003 (Breytt) + A1:2008  

20.10.2010

CENELEC EN 60745-2-12:2009
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-12: 
Sérstakar kröfur vegna steinsteypuhrista
IEC 60745-2-12:2003 (Breytt) + A1:2008

18.12.2009 

CENELEC EN 60745-2-13:2009
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-13: 
Sérstakar kröfur vegna keðjusaga
IEC 60745-2-13:2006 (Breytt) 

18.12.2009 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010
IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011 Athuga semd 3 Liðinn
(1.12.2013)

CENELEC EN 60745-2-14:2009
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-14: 
Sérstakar kröfur vegna hefla
IEC 60745-2-14:2003 (Breytt) + A1:2006 
(Breytt) 

18.12.2009 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010
IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011 Athuga semd 3 Liðinn
(1.6.2013)

CENELEC EN 60745-2-15:2009
Öryggi vélknúinna handverkfæra – Öryggi – Hluti 
2-15: Sérstakar kröfur vegna limgerðisklippa
IEC 60745-2-15:2006 (Breytt) 

18.12.2009 

EN 60745-2-15:2009/A1:2010
IEC 60745-2-15:2006/A1:2009 28.11.2013 Athugasemd 3 Liðinn 

(28.11.2013)

CENELEC EN 60745-2-16:2010 
Vélknúin handverkfæra – Hluti 2-16: Sérstakar 
kröfur varð andi neglibyssur
IEC 60745-2-16:2008 (Breytt)

8.4.2011

CENELEC EN 60745-2-17:2010 
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-17: 
Sérstakar kröfur vegna fræsara og kantskera 
IEC 60745-2-17:2010 (Breytt)

8.4.2011
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Síðasti dagur ætlaðs 
sam ræmis staðalsins 

sem leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CENELEC EN 60745-2-18:2009
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-18: 
Sérstakar kröfur fyrir bindiverkfæri
IEC 60745-2-18:2003 (Breytt) + A1:2008

18.12.2009 

CENELEC EN 60745-2-19:2009
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-19: 
Sérstakar kröfur vegna afréttara
IEC 60745-2-19:2005 (Breytt) 

18.12.2009 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010
IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011 Athuga semd 3 Liðinn
(1.6.2013)

CENELEC EN 60745-2-20:2009
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-20: 
Sérstakar kröfur vegna bandsaga
IEC 60745-2-20:2003 (Breytt) + A1:2008

18.12.2009 

CENELEC EN 60745-2-21:2009
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-21: 
Sérstakar kröfur fyrir niðurfallshreinsibúnað
IEC 60745-2-21:2002 (Breytt) 

18.12.2009 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010
IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011 Athuga semd 3 Liðinn
(1.12.2013)

CENELEC EN 60745-2-22:2011 
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-22: 
Sérstakar kröfur vegna skurðvéla 
IEC 60745-2-22:2011 (Breytt)

18.11.2011

EN 60745-2-22:2011/A11:2013 28.11.2013 Athugasemd 3 (28.11.2013)

CENELEC EN 60745-2-23:2013 
Vélknúin handverkfæri – Öryggi – Hluti 2-23: 
Sérstakar kröfur varðandi slípivélar til nota með 
slípitöppum og lítil snúningsverkfæri 
IEC 60745-2-23:2012 (Breytt)

28.11.2013

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 

28.11.2013

EN 60947-5-5:1997/A1:2005 
IEC 60947-5-5:1997/A1:2005 

28.11.2013 Athugasemd 3 Liðinn
(28.11.2013)

EN 60947-5-5:1997/A11:2013 28.11.2013 Athugasemd 3 3.12.2015

CENELEC EN 61029-1:2009
Öryggi færanlegra vélknúinna rafmagnsverkfæra 
– Hluti 1: Almennar kröfur
IEC 61029-1:1990 (Breytt) 

18.12.2009 

EN 61029-1:2009/A11:2010 8.4.2011 Athuga semd 3 Liðinn
(1.11.2013)

EN 61029-1:2009/AC:2009

CENELEC EN 61029-2-1:2010
Öryggi færanlegra vélknúinna rafmagnsverkfæra 
– Hluti 2-1: Sérstakar kröfur vegna
hjólsagarborða IEC 61029-2-1:1993 (Breytt) + 
A1:1999 + A2:2001 

20.10.2010
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Síðasti dagur ætlaðs 
sam ræmis staðalsins 

sem leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CENELEC EN 61029-2-1:2012 
Öryggi færanlegra vélknúinna rafmagnsverkfæra 
– Hluti 2-1: Sérstakar kröfur vegna hjólsagarborða 
IEC 61029-2-1:1993 (Breytt) + A1:1999 + 
A2:2001 

5.4.2013 EN 61029-2-1:2010

Athugasemd 2.1  

3.9.2015

CENELEC EN 61029-2-3:2011 
Öryggi færanlegra vélknúinna rafmagnsverkfæra 
– Hluti 2-3: Sérstakar kröfur vegna hefla og
þykktarhefla 
IEC 61029-2-3:1993 (Breytt) + A1:2001

18.11.2011

CENELEC EN 61029-2-4:2011 
Öryggi færanlegra vélknúinna rafmagnsverkfæra 
– Hluti 2-4: Sérstakar kröfur vegna bekkslípivéla 
IEC 61029-2-4:1993 (Breytt) + A1:2001 (Breytt)

18.11.2011

CENELEC EN 61029-2-6:2010
Öryggi færanlegra vélknúinna rafmagnsverkfæra 
– Hluti 2-6: Sérstakar kröfur varð andi
demantsbora með vatnsveitu
IEC 61029-2-6:1993 (Breytt) 

20.10.2010

CENELEC EN 61029-2-8:2010
Öryggi færanlegra vélknúinna rafmagnsverkfæra 
– Hluti 2-8: Sérstakar kröfur vegna borðfræsara
IEC 61029-2-8:1995 (Breytt) + A1:1999 + 
A2:2001 

20.10.2010

CENELEC EN 61029-2-9:2009
Öryggi færanlegra vélknúinna rafmagnsverkfæra 
– Hluti 2-9: Sérstakar kröfur vegna
geirskurðarsaga
IEC 61029-2-9:1995 (Breytt) 

18.12.2009 

CENELEC EN 61029-2-9:2012 
Öryggi færanlegra vélknúinna rafmagnsverkfæra 
– Hluti 2-9: Sérstakar kröfur vegna
geirskurðarsaga 
IEC 61029-2-9:1995 (Breytt) 

5.4.2013 EN 61029-2-9:2009

Athugasemd 2.1  

3.9.2015

EN 61029-2-9:2012/A11:2013 28.11.2013  Athugasemd 3 12.8.2016

CENELEC EN 61029-2-10:2010 
Öryggi færanlegra vélknúinna rafmagnsverkfæra 
– Hluti 2-10: Sérstakar kröfur vegna
skurðslípivéla 
IEC 61029-2-10:1998 (Breytt) 

20.10.2010

EN 61029-2-10:2010/A11:2013 28.11.2013 Athugasemd 3 22.7.2016

CENELEC EN 61029-2-11:2009
Öryggi færanlegra vélknúinna rafmagnsverkfæra 
– Hluti 2-11: Sérstakar kröfur vegna sambyggðra 
geirskurðar- og bekksaga
IEC 61029-2-11:2001 (Breytt) 

18.12.2009 

CENELEC EN 61029-2-11:2012 
Öryggi færanlegra vélknúinna rafmagnsverkfæra 
– Hluti 2-11: Sérstakar kröfur vegna sambyggðra 
geirskurðar- og bekksaga
IEC 61029-2-11:2001 (Breytt) 

5.4.2013 EN 61029-2-11:2009

Athugasemd 2.1  

3.9.2015

EN 61029-2-11:2012/A11:2013 28.11.2013 Athugasemd 3 12.8.2016

CENELEC EN 61029-2-12:2011 
Öryggi færanlegra vélknúinna rafmagnsverkfæra 
– Hluti 2-12: Sérstakar kröfur vegna snittvéla
IEC 61029-2-12:2010 (Breytt)

18.11.2011
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Birtist fyrst í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Síðasti dagur ætlaðs 
sam ræmis staðalsins 

sem leystur er af hólmi

Athuga semd 1

CENELEC EN 61310-1:2008
Öryggi véla – Ábend ingar, merkingar og stýringar 
– Hluti 1: Kröfur til sýnilegra, heyranlegra og
áþreifanlegra merkja
IEC 61310-1:2007

18.12.2009 

CENELEC EN 61310-2:2008
Öryggi véla – Ábend ingar, merkingar og 
stýringar – Hluti 2: Kröfur til merkinga
IEC 61310-2:2007

18.12.2009 

CENELEC EN 61310-3:2008
Öryggi véla – Vísun, merkingar og stýringar 
– Hluti 3: Kröfur um staðsetningu og virkni
stýringa
IEC 61310-3:2007

18.12.2009 

CENELEC EN 61496-1:2004
Öryggi véla – Rafn æmur hlífðarbúnaður – Hluti 
1: Almennar kröfur og prófanir
IEC 61496-1:2004 (Breytt) 

26.5.2010 

EN 61496-1:2004/A1:2008
IEC 61496-1:2004/A1:2007 

26.5.2010 Athuga semd 3 Liðinn
(1.6.2011)

EN 61496-1:2004/AC:2010

CENELEC EN 61800-5-2:2007
Rafknúin drifkerfi með stillanlegum hraða – 
Hluti 5-2: Öryggiskröfur – Virkni
IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009 

CENELEC EN 62061:2005
Öryggi véla – Notkunaröryggi öryggistengdra 
rafmagns-, rafeinda- og forritanlegra 
rafeindastýrikerfa
IEC 62061:2005

26.5.2010 

EN 62061:2005/A1:2013
IEC 62061:2005/A1:2012 28.11.2013 Athugasemd 3 18.12.2015

EN 62061:2005/AC:2010

(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)

http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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Athuga semd 1: Síðasti dagur ætlaðs sam ræmis er yfirleitt sami dagur og aftur köllunardagurinn (date of withdrawal 
eða „dow“) sem evrópsku staðlasamtökin ákveða, en athygli notenda þessara staðla skal vakin á að 
sérstakar undan tekn ingar geta verið frá þessu.

Athuga semd 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.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm



