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EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA

nr. 464/13/COL

frá 27. nóvember 2013

um nítugustu og fyrstu breytingu á málsmeðferðar- og efnisreglum á sviði 
ríkisaðstoðar; við bætist nýr kafli um hvernig reglum um ríkisaðstoð skuli beitt 

eftir 1. desember 2013 gagnvart ráðstöfunum sem gerðar eru til stuðnings bönkum í 
tengslum við yfirstandandi fjármálakreppu

(„Leiðbeinandi reglur um bankastarfsemi 2013“)

Eftirlitsstofnun EFTA hefur tekið neðangreinda ákvörðun

með vísan til stafl. b) í 2. mgr. 5. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Eftirlitsstofnun EFTA telur nauðsynlegt að gefa út leiðbeinandi reglur um hvernig reglum um ríkisaðstoð 
skuli beitt gagnvart ráðstöfunum sem gerðar eru til stuðnings bönkum í tengslum við yfirstandandi 
fjármálakreppu.

Í júlímánuði 2013 samþykkti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins orðsendingu um hvernig reglum 
um ríkisaðstoð skuli beitt eftir 1. ágúst 2013 gagnvart ráðstöfunum sem gerðar eru til stuðnings bönkum í 
tengslum við yfirstandandi fjármálakreppu („orðsending um bankastarfsemi 2013”) (1).

Sú orðsending varðar einnig Evrópska efnahagssvæðið.

Tryggja ber að EES-reglum um ríkisaðstoð sé beitt á sama hátt hvarvetna á Evrópska efnahagssvæðinu í 
samræmi við það markmið um einsleitt efnahagssvæði sem sett er í 1. gr. EES-samningsins.

Samkvæmt ákvæðum II. liðar undir fyrirsögninni „ALMENNT“ á bls. 11 í XV. viðauka við EES-
samninginn ber Eftirlitsstofnun EFTA, að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina, að samþykkja gerðir 
sem samsvara þeim sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt.

Eftirlitsstofnun EFTA leitaði samráðs við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 14. ágúst 2013 og sendi 
stjórnvöldum í EFTA-ríkjunum bréf í sama tilgangi, dagsett 14. nóvember sama árs.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði leiðbeinandi reglna um ríkisaðstoð breytast þannig að inn er felldur nýr kafli um hvernig reglum 
um ríkisaðstoð skuli beitt eftir 1. desember 2013 gagnvart ráðstöfunum sem gerðar eru til stuðnings 
bönkum í tengslum við yfirstandandi fjármálakreppu („leiðbeinandi reglur um bankastarfsemi 2013“).

Nýi kaflinn er birtur í viðauka við ákvörðun þessa.

2. gr.

Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörðunar.

Gjört í Brussel 27. nóvember 2013.

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA

 Oda Helen Sletnes Sverrir Haukur Gunnlaugsson
 Forseti Stjórnarmaður

(1) Stjtíð. ESB C 216, 30.7.2013, bls. 1.

  2014/EES/50/01
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VIÐAUKI 

VII. hluti: TÍMABUNDNAR REGLUR SEM VARÐA FJÁRMÁLAKREPPUNA

Leiðbeinandi reglur um hvernig reglum um ríkisaðstoð skuli beitt eftir 1. desember 2013 gagnvart 
ráðstöfunum sem gerðar eru til stuðnings bönkum í tengslum við yfirstandandi fjármálakreppu

(„Leiðbeinandi reglur um bankastarfsemi 2013“) (2)

1. Inngangur

1) Frá upphafi fjármálakreppunnar hefur Eftirlitsstofnun EFTA sent frá sér fimm útgáfur
leiðbeinandi reglna um ríkisaðstoð („reglur um ráðstafanir í kreppu“), auk leiðbeinandi reglna
sem fela í sér framlengingu ákvæðanna árin 2011 og 2012 (3). Í reglunum hefur verið veitt
ítarleg leiðsögn um viðmiðin sem farið er eftir við ákvörðun á því hvort ríkisaðstoð skuli teljast
samrýmanleg reglum Evrópska efnahagssvæðisins („EES“) með vísan til stafl. b) í 3. mgr. 61. gr.
samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningsins“) þegar hún er veitt fyrirtækjum í
fjármálageiranum meðan á fjármálakreppunni stendur.

2) Reglur um ráðstafanir í kreppu hafa að geyma alhliða ákvæði um samhæfðar aðgerðir til
stuðnings fjármálafyrirtækjum sem hafa það að markmiði að tryggja fjármálastöðugleika
jafnframt því að raska sem minnst samkeppni milli banka og milli EES-ríkjanna. Talin eru upp
skilyrði fyrir því að veita megi ríkisaðstoð og hvað áskilið er til þess að slík aðstoð geti talist
samrýmanleg framkvæmd EES-samningsins með vísan til þeirra sjónarmiða um ríkisaðstoð sem
hann hefur að geyma. Fyrir tilstuðlan reglna um ráðstafanir í kreppu hafa reglur um opinberan
stuðning við fjármálafyrirtæki verið uppfærðar reglulega eftir því sem þörf hefur verið á til þess
að fylgja eftir framvindu kreppunnar. Nýlegir atburðir hafa gert það að verkum að nauðsynlegt er
að endurnýja reglur um ráðstafanir í kreppu enn frekar.

Lagaheimild

3) Reglur um ráðstafanir í kreppu, svo og allar einstakar ákvarðanir um aðstoðarráðstafanir og
aðstoðarkerfi sem undir þær falla, byggjast á ákvæðum stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins,
en samkvæmt þeim er heimilt að veita aðstoð í undantekningartilvikum til að ráða bót á alvarlegri
röskun á efnahagslífi EFTA-ríkis.

4) Frá því að kreppan hófst hefur verið gripið til margvíslegra ráða til þess að bregðast við erfiðleikum 
fjármálatækja. Framvinda kreppunnar hefur verið með þeim hætti að nauðsynlegt hefur reynst að
breyta sumum ákvæðum reglna um ríkisaðstoð sem snúa að björgun og endurskipulagningu
illa staddra fyrirtækja, þó á þann hátt að ekki væri með öllu tekið fyrir umtalsverðan opinberan
stuðning í undantekningartilvikum. Þó að gerðar hafi verið afar óvenjulegar ráðstafanir á sviði
ríkisfjármála og peningamála og þær hafi nýst til þess að koma í veg fyrir að kreppan græfi
um sig er efnahagsbatinn á Evrópska efnahagssvæðinu enn mjög óviss og ójafn. Þá glíma
fjármálafyrirtæki í sumum EES-ríkjanna við erfið úrlausnarefni á sviði langtímafjármögnunar
og virðisrýrnunar eigna af ástæðum sem rekja má til samdráttar í efnahagslífinu og viðleitni hins

(2) Leiðbeinandi reglurnar, sem hér birtast, svara til orðsendingar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um hvernig reglum um 
ríkisaðstoð skuli beitt eftir 1. ágúst 2013 gagnvart ráðstöfunum sem gerðar eru til stuðnings bönkum í tengslum við yfirstandandi 
fjármálakreppu („orðsending um bankastarfsemi 2013“), Stjtíð. ESB C 216, 30.7.2013, bls. 1–15.

(3) Leiðbeiningar um beitingu og túlkun 61. og 62. gr. EES-samningsins og 1. gr. bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun 
og dómstól („leiðbeiningar um ríkisaðstoð“) sem Eftirlitsstofnun EFTA samþykkti og gaf út 19. janúar 1994 og birtar voru í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna (nú Stjórnartíðindi Evrópusambandsins; hér eftir: Stjtíð. EB eða Stjtíð. ESB) L 231, 
3.9.1994, bls. 1, og EES-viðbæti nr. 32, 3.9.1994, bls. 1. Breytingar voru síðast gerðar á reglunum 23. október 2013. Dagrétta 
gerð leiðbeinandi reglna um ríkisaðstoð er að finna (á ensku) á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/
legal-framework/state-aid-guidelines. VIII. hluti leiðbeinandi reglna um ríkisaðstoð hefur að geyma tímabundin ákvæði sem varða 
fjármálakreppuna og skiptast þessar „reglur um ráðstafanir í kreppu“ í eftirtalda kafla:
1) Beiting ríkisaðstoðarreglna gagnvart ráðstöfunum vegna fjármálastofnana („leiðbeinandi reglur um bankastarfsemi), Stjtíð.

ESB L 17, 20.1.2011, bls. 1, og EES-viðbætir nr. 3, 20.1.2011, bls. 1.
2) Endurfjármögnun fjármálastofnana í yfirstandandi fjármálakreppu („leiðbeinandi reglur um endurfjármögnun“), Stjtíð. ESB

L 17, 20.1.2011, bls. 1, og EES-viðbætir nr. 3, 20.1.2011, bls. 1.
3) Tímabundnar reglur um ráðstafanir á sviði ríkisaðstoðar sem miðast að því að auðvelda fjármögnun í yfirstandandi fjármála- 

og efnahagskreppu („tímabundnu ákvæðin“), Stjtíð. ESB L 17, 20.1.2011, bls. 1, og EES-viðbætir nr. 3, 20.1.2011, bls. 1.
4) Meðferð virðisrýrnaðra eigna í bankakerfi EES-ríkjanna („leiðbeinandi reglur um virðisrýrnaðar eignir“), Stjtíð. ESB L 23,

27.1.2011, bls. 31, og EES-viðbætir nr. 4, 27.1.2011, bls. 1.
5) Endurnýjað rekstrarhæfi og mat á ráðstöfunum til endurskipulagningar í fjármálafyrirtækjum í yfirstandandi fjármálakreppu

samkvæmt reglum um ríkisaðstoð („leiðbeinandi reglur um endurskipulagningu“), Stjtíð. ESB L 282, 24.10.2013, bls. 72, og 
EES-viðbætir nr. 58, 24.10.2013, bls. 1.

Gildistími leiðbeinandi reglna um ráðstafanir í fjármálakreppu var síðan framlengdur tvisvar, þ.e. árið 2011 („leiðbeinandi reglur, 
framlenging 2011“), Stjtíð. ESB L 332, 15.12.2011, bls. 20, og EES-viðbætir nr. 67, 15.12.2011, bls. 7, og árið 2012 („leiðbeinandi 
reglur, framlenging 2012“), Stjtíð. ESB L 282, 24.10.2013, bls. 72, og EES-viðbætir nr. 58, 24.10.2013, bls. 1.

http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
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opinbera jafnt sem einkaaðila til að draga úr skuldsetningu. Fjármálamarkaðir búa enn við mikið 
álag og hættan á víðtækari óæskilegum smitáhrifum af völdum kreppunnar er enn fyrir hendi.

5) Þá einkennast lánamarkaðir fyrir ríkisskuldir enn af mikilli togstreitu og er það skýrt merki um 
viðvarandi óróa á fjármálamörkuðum. Náin tengsl fjármálafyrirtækja á Evrópska efnahagssvæðinu 
og hversu háð þau eru hvert öðru veldur markaðsaðilum áhyggjum um að þetta ástand muni 
breiðast út. Vegna óstöðugleika á fjármálamörkuðum og óvissu um efnahagshorfur, sem leitt hafa 
til þess að enn er hætta á umtalsverðri röskun á efnahagslífi EFTA-ríkjanna, telst rétt að viðhalda, 
í öryggisskyni, heimild stjórnvalda í EFTA-ríkjunum til að veita fyrirtækjum í fjármálageiranum 
sérstakan stuðning vegna kreppunnar með vísan til stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins.

6) Vegna þessara aðstæðna, sem eru fólgnar í viðvarandi álagi á fjármálamörkuðum, svo og 
hættunnar á víðtækari óæskilegum smitáhrifum, lítur Eftirlitsstofnun EFTA svo á að enn sé 
fullnægt skilyrðum fyrir því að beita megi ákvæði stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins 
gagnvart ríkisaðstoð við fjármálafyrirtæki. Því undanþáguákvæði verður þó aðeins beitt meðan 
enn er fyrir hendi kreppuástand, þ.e. aðstæður sem geta talist raunveruleg undantekning og stefna 
almennum fjármálastöðugleika í hættu.

Fjármálastöðugleiki sem yfirmarkmið

7) Viðbrögð Eftirlitsstofnunar EFTA við fjármálakreppunni, svo og ákvæði reglna um ráðstafanir 
í kreppu, hafa mótast af því yfirmarkmiði að viðhalda fjármálastöðugleika en halda jafnframt 
ríkisaðstoð í lágmarki og sporna af megni við röskun á samkeppni milli banka og milli EES-
ríkjanna. Til þess að viðhalda megi fjármálastöðugleika er nauðsynlegt að hindra að þrot 
einnar lánastofnunar hafi umtalsverð smitáhrif í öðrum hlutum bankakerfisins og tryggja að 
bankakerfið í heild geti áfram séð fyrirtækjum í almenna hagkerfinu fyrir lánsfé í nægilegum 
mæli. Fjármálastöðugleiki er eins og áður meðal veigamestu atriða sem Eftirlitsstofnun EFTA 
lítur til við mat á ríkisaðstoð við fjármálafyrirtæki samkvæmt þessum leiðbeinandi reglum. 
Stofnuninni ber að vinna slíkt mat að teknu tilliti til framvindu kreppunnar þar sem aðkallandi 
álagsaðstæður, sem snertu gervallt fjármálakerfið, hafa þróast í djúptækari efnahagsvanda sums 
staðar á Evrópska efnahagssvæðinu og aukið þannig hættuna á uppbroti EES-markaðarins.

8) Þetta yfirmarkmið endurspeglast ekki aðeins í því að bönkum, sem standa höllum fæti, er gefinn 
kostur á að sækja um ríkisaðstoð þegar slíkt er nauðsynlegt vegna fjármálastöðugleika, heldur 
einnig í því hvernig staðið er að mati á áætlunum um endurskipulagningu fyrirtækja. Í því 
tilliti verður að leggja áherslu á að fjármálastöðugleiki verður ekki tryggður nema rekstrarstaða 
fjár mála fyrirtækja sé traust. Mat á áætlunum um öflun eiginfjár verður því að eiga sér stað í 
nánu samráði við valdbæra eftirlitsstofnun með það fyrir augum að tryggja að hlutaðeigandi 
fyrirtæki verði rekstrarhæft á ný innan hæfilega langs tíma og rekstrargrundvöllur þess traustur 
og varanlegur; að öðrum kosti ber að taka fyrirtækið, sem komið er í þrot, til skipulegrar 
slitameðferðar.

9) Þegar reglum um ríkisaðstoð er beitt í einstökum málum tekur Eftirlitsstofnun EFTA þó mið 
af þjóðhagslegum þáttum sem skipta máli bæði að því er varðar rekstrarhæfi banka og þá þörf 
fyrirtækja í almennum rekstri í tilteknu EFTA-ríki að geta áfram tekið fé að láni í traustum 
bönkum. Í mati stofnunarinnar á áætlunum um endurskipulagningu banka verður áfram tekið 
tillit til sérstöðu hvers fjármálafyrirtækis og EFTA-ríkis: þar verður ekki síst hugað að mati 
á rekstrarhæfi bankanna til langs tíma, að teknu tilliti til sjónarmiða um meðalhóf, þegar 
þannig stendur á að þörfina á ríkisaðstoð má rekja til ríkisskuldakreppunnar en ekki óhóflegrar 
áhættutöku (4), og verður matið látið taka mið af þörfinni á að tryggja að fyrirtæki standi jöfnum 
fæti hvarvetna á Evrópska efnahagssvæðinu, en þar verður einkum horft til þróunar mála að því 
er varðar dreifingu útgjaldabyrða á efnahagssvæðinu.

10) Við þetta bætist að þegar stór hluti fjármálakerfisins í tilteknu EFTA-ríki þarfnast 
endurskipulagningar leitast Eftirlitsstofnun EFTA við að samræma mat sitt á áætlunum um 
endurskipulagningu einstakra banka til þess að geta á þann hátt brugðist við þörfum kerfisins í 
heild. Einkum hefur verið staðið þannig að málum í EFTA-ríkjum sem gengist hafa undir sérstaka 
áætlun um endurreisn efnahagslífsins. Stofnuninni ber í þessu samhengi að taka sérstakt tillit til 
heildaráhrifa endurskipulagningar í einstökum fyrirtækjum, bæði í greininni sjálfri (til að mynda 

(4) Sjá leiðbeinandi reglur, framlengingu 2011, 14. mgr.
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þegar litið er til uppbyggingar markaðarins) og í efnahagslífinu í heild, og skal þá ekki síst horft 
til þess að fyrirtæki í almennum atvinnurekstri hafi fullnægjandi aðgang að lánum á eðlilegum og 
sjálfbærum kjörum.

11) Mat Eftirlitsstofnunar EFTA á dreifingu útgjaldabyrða og ráðstöfunum, sem gerðar eru til að 
sporna við samkeppnisröskun, tekur einnig til þess hvort raunhæft er að ráðast í fyrirhugaðar 
ráðstafanir, m.a. eignasölu, og hver áhrifin af þeim verða með tilliti til uppbyggingar markaðarins 
og aðgangshindrana. Jafnframt þessu verður stofnunin að tryggja að lausnir, sem unnið er að 
vegna tiltekins máls eða í tilteknu EFTA-ríki, samræmist því markmiði að hindra að verulegt 
misræmi skapist milli EES-ríkjanna, en slíkt misræmi gæti haft í för með sér enn frekara uppbrot 
EES-markaðarins og valdið auknum óstöðugleika í fjármálum með þeim afleiðingum að bati á 
efnahagssvæðinu tefðist.

Þróun löggjafar og þörfin á að endurskoða reglur um ráðstafanir í kreppu

12) Frá því að kreppan hófst hafa ýmsar breytingar verið gerðar á stofnanakerfi og löggjöf 
Evrópusambandsins með það að markmiði að búa fjármálageirann betur undir áföll og efla varnir 
gegn bankakreppum, stýringu þeirra og úrlausn. Leiðtogaráð Evrópusambandsins hefur samþykkt 
að ráðast í enn frekari aðgerðir til þess að treysta grundvöll efnahags- og myntbandalagsins og 
verður það gert með því að setja á fót bankasamband, en fyrsti áfanginn á þeirri leið verður 
stofnun sameiginlegs eftirlitskerfis (single supervisory mechanism, SSM) svo og sameiginlegs 
slitameðferðarkerfis (single resolution mechanism, SRM) fyrir lánastofnanir sem hafa staðfestu 
í einu þeirra aðildarríkja Evrópusambandsins sem eiga aðild að SSM. Þá hafa aðildarríki 
sambandsins samþykkt að koma á fót stöðugleikakerfi sem er ætlað það hlutverk að veita 
aðildarríkjunum og bönkum innan þeirra vébanda aðgang að fjármunum ef þörf gerist. Þegar 
þessar leiðbeinandi reglur voru samþykktar hafði engin ákvörðun verið tekin um aðild EES/
EFTA-ríkjanna að ráðstöfunum sem leiða til stofnunar bankasambandsins (5).

13) Ráðstafanirnar, sem hér um ræðir, eru þess eðlis að þær hljóta að koma til framkvæmda í áföngum, 
og getur til að mynda þurft að bíða þess að ný löggjöf öðlist gildi eða að sjóður, sem nota á í 
tengslum við slitameðferð, sé byggður upp. Sumar þessara ráðstafana verða áfram takmarkaðar 
við evrusvæðið. Aðstæður, sem einkennast af því að sundur dregur með EES-ríkjunum þegar 
litið er til batamerkja í efnahagslífinu, að þörf er á að greiða niður og endurfjármagna skuldir 
hins opinbera og einkaaðila og að fjármálageirinn er sums staðar mjög veikur fyrir, valda hins 
vegar sífelldri togstreitu á fjármálamörkuðum og stuðla að uppbroti þeirra með þeim afleiðingum 
að æ meiri röskunar verður vart á markaði EES-ríkjanna. Af þessum sökum er nauðsynlegt að 
verja EES-markaðinn sem heildstæðan markað, meðal annars með því að styrkja lagaumgjörð 
ríkisaðstoðar. Viðeigandi breytingar á reglum um ráðstafanir í kreppu geta stuðlað að snurðulausri 
upptöku nýrrar lagaumgjarðar á grundvelli frumvarps framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 
til tilskipunar um endurreisn og slit lánastofnana (6) („BRRD“) á þann hátt að mörkuðum 
séu settar skýrari reglur. Þessar breyttu reglur um ráðstafanir í kreppu geta einnig stuðlað að 
markvissari endurskipulagningu og traustari dreifingu útgjaldabyrða hjá bönkum sem þiggja 
ríkisaðstoð hvarvetna á EES-markaðnum.

14) Framkvæmd eftirlits með ríkisaðstoð við fjármálafyrirtæki tvinnast stundum saman við verkefni 
eftirlitsyfirvalda í EFTA-ríkjunum. Þannig kunna eftirlitsstofnanir í vissum tilvikum að krefjast 
breytinga á þáttum á borð við stjórnarhætti fyrirtækja og launastefnu og er oft kveðið á um þessi 
atriði í áætlunum um endurskipulagningu banka sem þegið hafa ríkisaðstoð. Í slíkum tilvikum 
skiptir miklu að samræma viðbrögð Eftirlitsstofnunar EFTA og valdbærra eftirlitsstofnana í 
hverju landi, enda þótt virða þurfi óskiptar valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA á sviði eftirlits 
með ríkisaðstoð. Með vísan til þeirra breytinga á löggjöf og eftirliti á þessu sviði sem nú eiga sér 
stað á Evrópska efnahagssvæðinu, og þó einkum á evrusvæðinu, hyggst Eftirlitsstofnun EFTA 

(5) Ráðstafanir til stofnunar bankasambandsins voru fyrst og fremst sniðnar að þörfum evrusvæðisins, enda starfrækja aðildarríki þess 
ýmsar sameiginlegar fjármögnunarleiðir en ekkert sameiginlegt eftirlitskerfi. Þeim aðildarríkjum Evrópusambandsins, sem standa 
utan evrusvæðisins, verður þó heimil þátttaka ef þau svo kjósa. Sem stendur er óvíst hversu mikil þessi þátttaka aðildarríkja utan 
evrusvæðisins getur orðið. Að því er varðar EES/EFTA-ríkin hefur starfshópur EFTA um fjármálaþjónustu fylgst af miklum áhuga 
með framvindu mála í Evrópusambandinu og fengið þaðan upplýsingar um bankasambandið. Engar viðræður um hugsanlega 
þátttöku EFTA-ríkjanna hafa þó átt sér stað enn sem komið er.

(6) Frumvarp til tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins um lagaumgjörð um endurreisn og slit lánastofnana og fjárfestingarfélaga 
[bráðabirgðaþýðing titils, aths. þýðanda] frá 6. júní 2012, COM(2012) 0280 lokaútg. Starfshópur EFTA um fjármálaþjónustu 
fylgist náið með framvindu mála í Evrópusambandinu. Ætla má að þetta frumvarp muni teljast varða Evrópska efnahagssvæðið og 
ákvæðin verði því felld inn í EES-samninginn þegar þau hafa verið tekin upp á vettvangi Evrópusambandsins.



4.9.2014 Nr. 50/5EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

hafa náið samstarf við eftirlitsyfirvöld í einstökum ríkjum – eins og þegar er gert – til þess að 
tryggja snurðulausa samverkan mismunandi hlutverka og ábyrgðarsviða allra yfirvalda sem málið 
varðar.

Dreifing útgjaldabyrða

15) Í reglum um ráðstafanir í kreppu kemur skýrt fram að þó að við kreppuástand sé að glíma standi 
meginreglur eftirlits með ríkisaðstoð óhaggaðar. Hér er einkum að nefna að til þess að sporna 
megi við röskun á samkeppni milli banka og EES-ríkja og vinna gegn freistnivanda verður aðstoð 
að takmarkast við lægstu fjárhæð sem unnt er að komast af með, jafnframt því sem hæfilega hátt 
framlag til endurskipulagningarinnar verður að koma frá aðstoðarþeganum sjálfum. Bankinn 
og hluthafar hans verða að leggja sitt af mörkum til endurskipulagningarinnar eftir því sem við 
verður komið (7). Stuðning hins opinbera verður að binda skilyrðum sem leiða til þess að hæfilega 
stór hluti útgjaldabyrðanna falli á þá sem fjárfest hafa í bankanum.

16) Við athugun á því hvort aðstoð við banka skuli teljast samrýmanleg gildandi reglum hefur 
Eftirlitsstofnun EFTA frá upphafi kreppunnar áskilið að fjárfestarnir taki að minnsta kosti á sig 
útgjaldabyrðar í réttu hlutfalli við aðstoðina sem runnið hefur til bankanna, einkum á þann hátt að 
tiltækt eiginfé nýtist til að mæta tapi og innt sé af hendi hæfilegt endurgjald fyrir stuðning ríkisins. 
Til þess að stemma stigu við útstreymi fjár hefur stofnunin jafnframt sett reglur um endurkaup á 
blendingsgerningum eiginfjár, auk banns við greiðslu vaxtamiða og arðs. Aftur á móti voru hvorki 
settar reglur um fyrirframákveðið lágmark eigin framlags bankanna né nokkur önnur skilyrði 
umfram þetta (8).

17) Á fyrstu stigum kreppunnar gengu stjórnvöld í EES-ríkjunum að jafnaði ekki lengra að því 
er varðaði fyrirframákveðna dreifingu útgjaldabyrða en sem nam lágmarksáskilnaði gildandi 
ríkisaðstoðarreglna, og kröfuhöfum var hlíft við að reiða af hendi framlög til björgunar 
lánastofnunum, með vísan til fjármálastöðugleika.

18) Ríkisskuldakreppan hefur hins vegar leitt í ljós að slík framkvæmd nægir ekki til þess að tryggja 
fjármálastöðugleika til frambúðar og á það einkum við í EES-ríkjum þar sem svo háttar til 
að útgjöld vegna björgunar banka hafa veikt stöðu ríkissjóðs til muna. Í sumum EES-ríkjum 
sáu stjórnvöld sig raunar til neydd að ganga lengra en sem nam lágmarksáskilnaði gildandi 
ríkisaðstoðarreglna og gera strangari kröfur um fyrirframákveðna dreifingu útgjaldabyrða á 
grundvelli nýrrar löggjafar. Sú þróun varð til þess að tekið var á dreifingu útgjaldabyrða með 
mismunandi hætti í EES-ríkjunum: sum ríki hafa haldið sig við lágmarksáskilnað samkvæmt 
reglum um ríkisaðstoð en önnur hafa gengið lengra en sem því nemur og krafist fjárframlaga 
frá fjárfestum eða lánardrottnum. Þessi munur á því hvernig tekið hefur verið á dreifingu 
útgjaldabyrða í EES-ríkjunum hefur gert það að verkum að fjármagnskostnaður banka er 
breytilegur eftir því hversu líklegt hefur talist að til fjárframlags kröfuhafa þyrfti að koma, með 
vísan til stöðu ríkissjóðs í hlutaðeigandi EES-ríki. Með þessu er vegið að styrk EES-markaðarins 
og hætt er við að fyrirtæki standi ekki lengur jöfnum fæti á þann hátt sem stefnt er að með eftirliti 
með ríkisaðstoð.

19) Með hliðsjón af ofangreindri þróun mála þykir rétt að herða lágmarksáskilnað um dreifingu 
útgjaldabyrða. Áður en banka er veitt nokkur aðstoð til endurskipulagningar, hvort sem þar 
er um að ræða endurfjármögnun eða ráðstöfun vegna virðisrýrnunar eigna, ber að leita allra 
leiða til að afla eiginfjár, meðal annars með því að breyta víkjandi lánum í hlutafé, enda séu 
grundvallarréttindi virt og ekki vegið að fjármálastöðugleika. Sé aðstoðar til endurskipulagningar 
af einhverju tagi þörf í því skyni að forðast hugsanlegt óskipulegt gjaldþrot banka ber að virða 
ofangreind sjónarmið um dreifingu útgjaldabyrða til þess að aðstoðin geti orðið sem minnst, 
óháð því hvert gjaldþol bankans var í upphafi. Af þessu leiðir að áður en banki hlýtur aðstoð til 
endurskipulagningar verða stjórnvöld í EFTA-ríkjunum að sjá til þess að hluthafar bankans og 
eigendur víkjandi krafna reiði af hendi áskilið framlag eða koma í lög þeim ákvæðum sem þörf 
er á til þess að afla megi slíkra framlaga.

20) Hvaða ráðstöfunum nauðsynlegt er að beita til þess að sporna við samkeppnisröskun ræðst í 
meginatriðum af því hversu miklar útgjaldabyrðar hluthafar og kröfuhafar taka á sig, en jafnframt 

(7) Sbr. til dæmis 22. mgr. leiðbeinandi reglna um endurskipulagningu.
(8) Sama, 24. mgr.
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þarf að líta til breytinga sem verða á dreifingu útgjaldabyrða hjá bönkum sem hljóta aðstoð annars 
staðar á Evrópska efnahagssvæðinu. Að öðru jöfnu hefur betri dreifing útgjaldabyrða þannig í 
för með sér að minni þörf er á ráðstöfunum sem beinast gegn samkeppnisröskun. Hvað sem því 
líður ber að ákveða umfang ráðstafana til að sporna við samkeppnisröskun á þann hátt að fyrir 
tilstuðlan þeirra komist á markaðsaðstæður sem líkastar þeim sem ríkt hefðu ef fyrirtækið, sem 
nýtur aðstoðar, hefði horfið af markaði án þess að hljóta aðstoð.

Árangursrík framkvæmd endurskipulagningar og frekari endurnýjun löggjafar

21) Þó að nauðsynlegt sé að viðhalda vissum stuðningsráðstöfunum fyrir banka til þess að vinna 
gegn þeim óróa sem enn er á fjármálamörkuðum þykir rétt að endurbæta og þróa áfram tiltekin 
atriði er snúa að málsmeðferð og skilmálum slíks stuðnings. Jafnframt þarf að vinna áfram 
að endurskoðun löggjafar til samræmis við þróun á mörkuðum sem hófst í júnímánuði 2010 
með útgáfu reglna um hærra gjald vegna útgefinna ábyrgða (9) og haldið var áfram með útgáfu 
leiðbeinandi reglna, framlengingu 2011 (10).

22) Með leiðbeinandi reglum um bankastarfsemi frá 2008 var stjórnvöldum í EFTA-ríkjunum gert 
kleift að koma á fót björgunaráætlunum, en jafnframt var þeirri leið haldið opinni að hlutast mætti 
sérstaklega til um málefni einstakra banka. Með hliðsjón af því hversu víðtæk kreppan var orðin og 
að grafið hafði undan almennu trausti á fjármálafyrirtækjum á öllu Evrópska efnahagssvæðisinu, 
m.a. með þeim afleiðingum að millibankamarkaður lokaðist, ákvað Eftirlitsstofnun EFTA að 
samþykkja allar ráðstafanir stjórnvalda í EFTA-ríkjunum sem nauðsynlegar teldust til að verja 
stöðugleika fjármálakerfisins, m.a. björgunarráðstafanir og endurfjármögnunarkerfi. Með því að 
veita tímabundið samþykki fyrir aðstoð til björgunar, hvort sem hún var fólgin í útgáfu ábyrgða 
eða endurfjármögnun og ráðstöfunum vegna virðisrýrnunar eigna, var unnt að koma í veg fyrir 
felmtursviðbrögð og endurvekja traust á mörkuðum.

23) Við þær breyttu markaðsaðstæður, sem nú ríkja, er þó minni þörf á björgunarráðstöfunum 
sem snúa að starfskipulagi og ráðist er í eingöngu með vísan til bráðabirgðamats, á þeirri 
forsendu að nær allir bankar þurfi á björgun að halda og á þann hátt að slegið er á frest ítarlegu 
mati á endurskipulagningaráætluninni. Enda þótt tekist hafi með slíkum aðferðum að forða 
fjármálageiranum í heild frá hruni, með óbætanlegum afleiðingum, hefur þetta oft leitt til tafa á 
endurskipulagningu einstakra fyrirtækja sem notið hafa aðstoðar. Þegar dregist hefur að bregðast 
við vanda bankanna hefur afleiðingin stundum verið hærri útgjöld skattgreiðenda. Í þessum 
leiðbeinandi reglum er komið á þeirri meginreglu að ekki skuli heimila endurskipulagningu eða 
ráðstafanir vegna virðisrýrnunar eigna fyrr en áætlun um endurskipulagningu bankans hefur 
verið samþykkt. Með þessu er tryggt að ákveðið verði með nákvæmari hætti hversu mikillar 
aðstoðar er þörf, að ástæður vandans, sem bankinn glímir við, séu greindar og við þeim brugðist 
snemma og að stöðugleiki fjármálakerfisins sé varinn. Ábyrgðakerfi verða áfram starfrækt í þeim 
tilgangi að tryggja bönkum lausafé. Slík kerfi má þó einvörðungu nota til þess að koma lausafé 
til banka sem glíma ekki við ófullnægjandi eiginfjárstöðu samkvæmt skilgreiningu valdbærrar 
eftirlitsstofnunar (11).

24) Í þessum leiðbeinandi reglum er lýst nauðsynlegum breytingum á viðmiðum sem ráða því hvort 
ríkisaðstoð við banka í tengslum við kreppuna telst samrýmanleg gildandi reglum, og gilda þær 
breytingar frá 1. desember 2013. Nánar tiltekið gildir eftirtalið um þessar leiðbeinandi reglur:

a) Þær koma í stað leiðbeinandi reglna um bankastarfsemi frá árinu 2008 og fela í sér leiðsögn 
um viðmiðin sem beitt er við mat á því hvort lausafjárstuðningur skuli teljast samrýmanlegur 
gildandi reglum.

(9) Sbr. undirkafla 1.2 í leiðbeinandi reglum Eftirlitsstofnunar EFTA, „tímabundnu ákvæðunum“, og tilvísun sem þar er að finna til 
vinnuskjals aðalskrifstofu samkeppnismála hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins frá 30. apríl 2010: „The application of state 
aid rules to government guarantee schemes covering bank debt to be issued after 30 June 2010“.

(10) Samkvæmt þeim reglum ber að leggja fram áætlun um endurskipulagningu sérhvers banka sem ríkisvaldið styður með 
eiginfjárframlagi eða ráðstöfunum vegna virðisrýrnunar eigna, óháð því hversu háum fjárhæðum sú aðstoð nemur.

(11) Með hugtakinu „valdbær eftirlitsstofnun“ er átt við lögbær landsyfirvöld sem tilgreind eru sem slík af hálfu stjórnvalda í EES-
ríkjum sem taka þátt í samstarfinu, í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/48/EB frá 14. júní 2006 um stofnun og 
rekstur lánastofnana (endursamin) (Stjtíð. ESB L 177, 30.6.2006, bls. 1) með þeim breytingum sem gerðar voru þegar hún var felld 
inn í EES-samninginn samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2008 (Stjtíð. ESB L 257, 25.9.2008, bls. 27, 
og EES-viðbætir nr. 58, 25.9.2008, bls. 9) eða Seðlabanka Evrópu með tilliti til eftirlitshlutverksins sem honum er fengið skv. 
1. gr. frumvarps framkvæmdastjórnarinnar til reglugerðar ráðsins um að fela Seðlabanka Evrópu sérstök verkefni í tengslum við 
stefnumörkun á sviði varfærniseftirlits með lánastofnunum [bráðabirgðaþýðing titils, aths. þýðanda] að því er varðar lánastofnanir 
sem hafa staðfestu í aðildarríki sem á aðild að SSM. Að því er varðar frumvarp framkvæmdastjórnarinnar til reglugerðar ráðsins, 
sem vísað er til hér á undan, fylgist starfshópur EFTA um fjármálaþjónustu náið með framvindu mála í Evrópusambandinu.
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b) Þær fela í sér breytingar á leiðbeinandi reglum um endurfjármögnun og virðisrýrnaðar eignir 
og viðbætur við þær.

c) Þær koma til fyllingar ákvæðum leiðbeinandi reglna um endurskipulagningu með því að veita 
ítarlegri leiðsögn um hversu miklar útgjaldabyrðar hæfilegt er að fella á hluthafa og eigendur 
víkjandi krafna.

d) Í þeim er sett sú regla að ekki megi ráðast í endurskipulagningu eða gera ráðstafanir til að 
verja eignir nema afla samþykkis fyrir endurskipulagningaráætlun fyrirfram, og kynnt er til 
sögunnar málsmeðferð sem fylgt verður þegar veitt er varanleg heimild til slíkra ráðstafana.

e) Þær fela í sér leiðsögn um skilyrði sem fullnægja verður til þess að aðstoð í tengslum við 
slitameðferð geti talist samrýmanleg gildandi reglum.

2. Gildissvið

25) Ákvæðum þessara leiðbeinandi reglna og allra reglna um ráðstafanir í kreppu (12) verður beitt 
af hálfu Eftirlitsstofnunar EFTA gagnvart „lánastofnunum“ (öðru nafni „bönkum“) (13). Milli 
lánastofnana eru mjög náin tengsl og kemur það fram í því að óskipulegt gjaldþrot einnar slíkrar 
stofnunar getur bitnað mjög harkalega á fjármálakerfinu í heild. Tiltrú á lánastofnunum getur 
brugðist skyndilega með afar alvarlegum afleiðingum að því er varðar lausafjárstöðu þeirra 
og gjaldþol. Erfiðleikar einnar stofnunar með fjölbreytta starfsemi getur valdið kerfisálagi í 
fjármálageiranum sem getur síðan einnig komið mjög harkalega niður á efnahagslífinu í heild, 
til að mynda í tengslum við það hlutverk lánastofnana að stunda lánveitingar til fyrirtækja í 
almennum atvinnurekstri, og vegið á þann hátt að fjármálastöðugleika.

26) Ákvæðum þessara leiðbeinandi reglna og allra reglna um ráðstafanir í kreppu, að breyttu breytanda 
þar sem við á, verður beitt af hálfu Eftirlitsstofnunar EFTA gagnvart vátryggingafélögum í þeirri 
merkingu sem hugtakið hefur í 6. gr. tilskipunar 73/239/EBE (14), 4. gr. tilskipunar 2002/83/
EB (15) eða stafl. b) í 1. gr. tilskipunar 98/78/EB (16).

27) Hvers kyns aðstoð við slíkar stofnanir, svo og dótturfélög þeirra, sem eru lögaðilar í EFTA-ríki og 
hafa með höndum umtalsverða starfsemi í EFTA-ríki eða aðildarríki Evrópusambandsins, verður 
rannsökuð samkvæmt þeim leiðbeinandi reglum sem hér birtast.

3. Endurfjármögnun og ráðstafanir vegna virðisrýrnunar eigna

28) Ákvarðanir um að ráðast í endurfjármögnun og gera ráðstafanir vegna virðisrýrnunar eigna 
hafa venjulega þann tilgang að bregðast við ófullnægjandi eiginfjárstöðu. Í þessum leiðbeinandi 
reglum vísar hugtakið „ófullnægjandi eiginfjárstaða“ til eiginfjárskorts sem komið hefur í ljós við 
sérstaka úttekt á eiginfjárstöðu, álagsprófun, endurskoðun á gæðum eignasafns eða sambærilega 
úttekt sem fram fer á Evrópska efnahagssvæðinu, evrusvæðinu eða í einstökum löndum, eftir 
atvikum að fenginni staðfestingu valdbærrar eftirlitsstofnunar. Opinber stuðningur af þessu tagi 
er jafnan varanlegur í eðli sínu og erfiðleikum bundið að vinda ofan af honum.

29) Með vísan til þess að ráðstafanir af þessu tagi eru í reynd óafturkræfar og að þær hafa áhrif á 
ríkisfjármál hlutaðeigandi EFTA-ríkja, svo og með hliðsjón af þeirri venju sem mótast hefur 
um ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA í kreppunni, getur stofnunin vart heimilað þær fyrr en 
stjórnvöld í viðkomandi EFTA-ríki hafa sýnt fram á að þau hafi gert allt sem í þeirra valdi 
stendur til þess að takmarka aðstoðina við lægstu fjárhæðir sem unnt er að komast af með. Í því 
skyni er því beint til stjórnvalda í EFTA-ríkjunum að þau leggi fram áætlun um öflun eiginfjár, 
annaðhvort á undan áætlun um endurskipulagningu eða sem einn þátt slíkrar áætlunar. Áætlun um 

(12) Sjá 2. nmgr.
(13) Sbr. skilgreiningu í 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/48/EB frá 14. júní 2006 um stofnun og rekstur 

lánastofnana (endursamin), með þeim breytingum sem gerðar voru þegar hún var felld inn í EES-samninginn samkvæmt ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2008 (sjá birtingartilvísanir í 10. nmgr.).

(14) Fyrsta tilskipun ráðsins 73/239/EBE frá 24. júlí 1973 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum til að hefja og reka 
starfsemi á sviði frumtrygginga annarra en líftrygginga (Stjtíð. EB L 228, 16.8.1973, bls. 3), með þeim breytingum sem gerðar voru 
þegar hún var felld inn í EES-samninginn samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2011 (Stjtíð. ESB L 262, 
6.10.2011, bls. 45, og EES-viðbætir nr. 54, 6.10.2011, bls. 57).

(15) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/83/EB frá 5. nóvember 2002 um líftryggingar (Stjtíð. EB L 345, 19.12.2002, bls. 1), með 
þeim breytingum sem gerðar voru þegar hún var felld inn í EES-samninginn samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 
nr. 60/2004 (Stjtíð. ESB L 277, 26.8.2004, bls. 172, og EES-viðbætir nr. 43, 26.8.2004, bls. 156).

(16) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/78/EB frá 27. október 1998 um viðbótareftirlit með vátryggingafélögum í vátryggingahópi 
(Stjtíð. EB L 330, 5.12.1998, bls. 1), með þeim breytingum sem gerðar voru þegar hún var felld inn í EES-samninginn samkvæmt 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/1999 frá 16. júlí 1999 (Stjtíð. EB L 296, 23.11.2000, bls. 61, og EES-viðbætir 
nr. 55, 23.11.2000, bls. 160).
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öflun eiginfjár þarf einkum að hafa að geyma upplýsingar um ráðstafanir bankans til þess að afla 
sér eiginfjár svo og ráðstafanir sem hugsanlegt væri að ráðast í til þess að fella útgjaldabyrðar á 
hluthafa bankans og eigendur víkjandi krafna.

30) Áætlun um öflun eiginfjár, sem tengd er ítarlegri endurskoðun á gæðum eignasafns bankans og 
mati á því hvernig eiginfjárstaða hans muni þróast, á að geta gert stjórnvöldum í EFTA-ríkinu 
kleift, í samstarfi við Eftirlitsstofnun EFTA og hlutaðeigandi valdbæra eftirlitsstofnun, að ákvarða 
nákvæmlega hversu mikillar ríkisaðstoðar er þörf vegna þess sem (enn) vantar upp á fullnægjandi 
eiginfjárstöðu banka. Teljist eiginfjárstaða enn ófullnægjandi og ríkisaðstoðar þörf til að bæta þar 
úr er skylt að leggja fram áætlun um endurskipulagningu.

31) Endurskipulagningaráætlun, sem hefur í för með sér aðstoð til endurskipulagningar, verður 
eins og hingað til metin samkvæmt leiðbeinandi reglum um endurskipulagningu, að frátöldum 
ákvæðum um öflun eiginfjár og dreifingu útgjaldabyrða, en þau verður að fella undir áætlun um 
öflun eiginfjár samkvæmt 32.–34. mgr. sem lögð er fram á undan endurskipulagningaráætluninni 
eða sem einn þáttur hennar.

3.1 Viðbrögð við ófullnægjandi eiginfjárstöðu – samskipti í aðdraganda tilkynningar og tilkynning 
um aðstoð til endurskipulagningar

32) Um leið og greining hefur leitt í ljós ófullnægjandi eiginfjárstöðu sem líklegt má telja að leiði 
til þess að beiðni um ríkisaðstoð komi fram skal gera hvers kyns ráðstafanir til þess að sporna 
sem mest við kostnaði EFTA-ríkisins af að bæta úr þeirri stöðu. Í þessu skyni er því beint til 
stjórnvalda í EFTA-ríkjunum að þau ráðgist við Eftirlitsstofnun EFTA í aðdraganda tilkynningar 
um aðstoð. Í tengslum við slík frjáls samskipti í aðdraganda tilkynningar býður stofnunin fram 
hjálp til að tryggja að aðstoð til endurskipulagningar samrýmist gildandi reglum og umfram allt 
til að fullnægja megi áskilnaði um dreifingu útgjaldabyrða samkvæmt reglum um ríkisaðstoð. 
Samskipti í aðdraganda tilkynningar verða byggð á áætlun um öflun eiginfjár sem stjórnvöld 
í EFTA-ríkinu og bankinn hafa lagt fram og valdbær eftirlitsstofnun lýst stuðningi við. Í þeirri 
áætlun þarf eftirtalið að koma fram:

a) Hvaða ráðstafanir bankinn muni gera til þess að afla eiginfjár ásamt ráðstöfunum (sem 
hugsanlegt væri að gera) til þess að fella útgjaldabyrðar á hluthafa og eigendur víkjandi 
krafna.

b) Hvað gert verði til að stemma stigu við útstreymi fjár úr bankanum, til að mynda vegna kaupa 
hans á hlutum í öðrum fyrirtækjum eða vegna greiðslu arðs eða vaxtamiða.

33) Stjórnvöld í EFTA-ríkinu þurfa að lýsa ítarlega þeim aðferðum og gögnum sem byggt hefur 
verið á við ákvörðun á því hversu mikið vantar upp á fullnægjandi eiginfjárstöðu og leggja fram 
staðfestingu valdbærrar eftirlitsstofnunar. Upplýsingar um þessar aðferðir verður að greina frekar 
eftir atvinnugeirum.

34) Þegar áætlun um öflun eiginfjár hefur verið lögð fram og tillit hefur verið tekið til niðurstaðna 
endurskoðunar á gæðum eignasafns bankans og mats á því hvernig eiginfjárstaða hans 
muni þróast verða stjórnvöld í EFTA-ríkinu að ákvarða hversu mikið vantar enn á að 
eiginfjárstaða sé fullnægjandi og hversu mikillar ríkisaðstoðar er þörf vegna þess. Stjórnvöldum 
í EFTA-ríkinu verður boðið að ræða endurskipulagningaráætlunina við Eftirlitsstofnun EFTA 
áður en hún er tilkynnt. Þegar samkomulag hefur tekist um endurskipulagningaráætlunina 
geta stjórnvöld í EFTA-ríkinu tilkynnt hana formlega. Heimild til endurskipulagningar eða 
ráðstöfunar vegna virðisrýrnunar eigna verður aðeins gefin út þegar samkomulag hefur náðst um 
endurskipulagningaráætlunina.

3.1.1 Ráðstafanir bankans til þess að afla eiginfjár

35) Í áætlun um að afla eiginfjár, sem valdbær eftirlitsstofnun hefur lýst stuðningi við, þarf 
væntanlegur aðstoðarþegi að gera grein fyrir öllum ráðstöfunum sem hugsanlegt er að ráðast í til 
þess að afla eiginfjár, og koma þeim ráðstöfunum í framkvæmd eftir því sem við verður komið án 
þess að stefna rekstrarhæfi bankans í hættu. Meðal þess, sem helst ber að huga að, er eftirtalið:

a) Veiting forkaupsréttar að hlutafé

b) Áhættutengdir hvatar til að breyta víkjandi kröfum í hlutafé
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c) Ráðstafanir á sviði skuldastýringar, sem miða skal við nýtist að öllu leyti til að afla eiginfjár 
ef ekki reynist unnt að bæta að fullu úr ófullnægjandi eiginfjárstöðu með þeim afleiðingum 
að ríkisaðstoðar er þörf

d) Sala eigna og eignasafna til þess að afla eiginfjár

e) Verðbréfun eignasafna til þess að afla eiginfjár á grundvelli annarrar starfsemi en kjarna-
starfsemi

f) Ákvörðun um að greiða hagnað ekki út sem arð

g) Aðrar ráðstafanir sem draga úr þörfinni á að afla frekara eiginfjár

36) Ef fram kemur í áætlun um öflun eiginfjár að ráðstöfunum, sem þar er lýst, verði ekki komið í 
framkvæmd áður en sex mánuðir eru liðnir frá því að áætlunin er lögð fram metur Eftirlitsstofnun 
EFTA, í samráði við hlutaðeigandi valdbæra eftirlitsstofnun, hvort fyrirhugaðar ráðstafanir skuli 
teljast ráðstafanir til öflunar eiginfjár.

37) Stjórnendum banka þarf að búa hvata til að ráðast í víðtæka endurskipulagningu þegar vel árar til 
þess að minnka megi þörfina á að leita eftir stuðningi ríkisins. Þetta merkir að standi rök til þess 
að komast hefði mátt hjá því að leita eftir ríkisaðstoð ef stjórnendur hefðu gripið til viðeigandi 
aðgerða á réttum tíma er að jafnaði eðlilegt að rekstraraðili, sem nýtur ríkisaðstoðar í tengslum 
við endurskipulagningu eða skipuleg slit félags, ráði til sín nýjan forstjóra, og skipi jafnframt nýja 
stjórn eftir því sem við á.

38) Af sömu ástæðum þurfa slíkir rekstraraðilar að fylgja aðhaldssamri stefnu þegar kemur að 
starfskjörum stjórnenda. Þannig er nauðsynlegt að setja hámark á launagreiðslur til stjórnenda 
og koma upp hvötum sem tryggja að bankinn framfylgi endurskipulagningaráætlun sinni í 
samræmi við sjálfbær langtímamarkmið um reksturinn. Njóti banki ríkisaðstoðar, sem fólgin 
er í endurfjármögnun eða ráðstöfunum vegna virðisrýrnunar eigna, ber honum því að takmarka 
heildarlaunagreiðslur til starfsmanna, að meðtöldum stjórnarmönnum og helstu stjórnendum, 
þannig að þær geti talist hæfilegar. Undir þetta hámark á heildarlaunagreiðslum verða að falla 
hvers kyns fastir og breytilegir liðir og lífeyrisgreiðslur og gæta verður samræmis við ákvæði 
93. og 94. gr. tilskipunar Evrópusambandsins um eiginfjárhlutföll (CRD IV) (17).

 Heildarlaunagreiðslur einstaklinga í þessum hópi mega af þessum sökum ekki nema meira en 
15-földum meðallaunum í EFTA-ríkinu þar sem bankinn, sem þiggur aðstoðina, er lögaðili (18) 
eða 10-földum meðallaunum í þeim banka.

 Takmarkanir á launagreiðslum verða að gilda til loka endurskipulagningartímans eða þar til 
bankinn hefur endurgreitt ríkisaðstoðina, hvort sem verður fyrr.

39) Miða skal við að njóti banki ríkisaðstoðar, sem fólgin er í endurfjármögnun eða ráðstöfunum 
vegna virðisrýrnunar eigna, inni hann ekki af hendi starfslokagreiðslur umfram það sem skylt er 
samkvæmt lögum eða samningum.

3.1.2 Útgjaldabyrðar felldar á hluthafa og eigendur víkjandi krafna

40) Stuðningur hins opinbera getur skapað freistnivanda og grafið undan aga á markaði. Til þess að 
sneiða hjá freistnivanda skal ekki veita aðstoð nema með skilyrðum sem hafa í för með sér að 
hæfilega miklar útgjaldabyrðar falli á fjárfestana sem fyrir voru.

41) Til þess að fjárfestar geti talist hafa tekið á sig hæfilegar útgjaldabyrðar, eftir að hlutafé hefur 
runnið upp í tap, verða að jafnaði að bætast við framlög eigenda blendingsgerninga eiginfjár og 
víkjandi krafna. Framlag eigenda blendingsgerninga eiginfjár og víkjandi krafna til þess að bæta 
úr ófullnægjandi eiginfjárstöðu verður að vera eins hátt og mögulegt er. Það getur annaðhvort 
verið fólgið í umbreytingu krafna í almennt hlutafé í eiginfjárþætti A (19) eða í niðurfærslu 

(17) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærniseftirlit 
lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 
2006/49/EB [bráðabirgðaþýðing titils, aths. þýðanda] (Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 338). Sú gerð hefur ekki verið felld inn í 
EES-samninginn.

(18) Samkvæmt tölum á vefsetri OECD undir fyrirsögninni Average Annual Wages; miðað er við fast verðlag (constant prices) ársins 
sem síðustu tölur eru til um: http://stats.oecd.org/Index.aspx.

(19) Sbr. skilgreiningu í 26. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins um varfærniskröfur sem gerðar eru til lánastofnana og 
fjárfestingarfyrirtækja [bráðabirgðaþýðing titils, aths. þýðanda] (Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013). Undirbúningur að innleiðingu 
þessarar gerðar stendur yfir á vegum EFTA-ríkjanna.

http://stats.oecd.org/Index.aspx
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höfuðstóls krafnanna. Hvor leiðin sem farin er verður að hindra, eftir því sem lög leyfa, að 
eigendur þessara verðbréfa fái greidda fjármuni úr bankanum sem nýtur aðstoðar.

42) Það verður ekki ófrávíkjanlegt skilyrði af hálfu Eftirlitsstofnunar EFTA að eigendur forgangskrafna 
(fyrst og fremst þeir sem eiga tryggðar innstæður, ótryggðar innstæður, skuldabréf og hvers 
kyns aðrar forgangskröfur) verði krafðir um framlag til dreifingar útgjaldabyrða samkvæmt 
ríkisaðstoðarreglunum, hvorki á þann hátt að kröfum verði breytt í hlutafé né að höfuðstóll slíkra 
gerninga verði færður niður.

43) Ef eiginfjárhlutfall bankans, sem komið hefur í ljós að býr við ófullnægjandi eiginfjárstöðu, 
helst yfir lögbundnu lágmarki samkvæmt EES-reglum er ástæða til að ætla að hann geti byggt 
eiginfjárstöðu sína aftur upp af sjálfsdáðum, einkum með ráðstöfunum til að afla eiginfjár eins 
og þeim sem lýst er í 35. mgr. Séu engar aðrar leiðir færar, og þá ekki heldur nein önnur úrræði 
eftirlitsyfirvalda, svo sem að grípa snemma inn í atburðarás eða ráðast í aðrar aðgerðir til þess 
að bæta úr ófullnægjandi eiginfjárstöðu, samkvæmt staðfestingu valdbærrar eftirlitsstofnunar eða 
stofnunar sem hefur umsjón með félagaslitum, verður að breyta víkjandi kröfum í hlutafé, og skal 
miða við að það gerist áður en ríkisaðstoð er veitt.

44) Þegar þannig stendur á að bankinn fullnægir ekki lengur lágmarksáskilnaði um eiginfjárhlutföll 
verður að breyta víkjandi kröfum í hlutafé eða færa þær niður, og skal miða við að það gerist áður 
en ríkisaðstoð er veitt. Ríkisaðstoð má ekki veita fyrr en hlutafé, blendingsgerningar eiginfjár og 
víkjandi kröfur hafa gengið að fullu upp í tap.

45) Heimilt er að gera undantekningu frá áskilnaði 43. og 44. mgr. þegar ráðstafanir af því tagi, 
sem þar er getið, myndu stefna fjármálastöðugleika í hættu eða hafa óþarflega íþyngjandi 
afleiðingar. Þessi undantekning getur einnig átt við þegar væntanleg aðstoðarfjárhæð er óveruleg 
í samanburði við áhættuvegnar eignir bankans og umtalsverður árangur hefur náðst við að 
bæta úr ófullnægjandi eiginfjárstöðu, einkum með ráðstöfunum til að afla eiginfjár eins og 
þeim sem lýst er í 35. mgr. Önnur aðferð til að forðast óþarflega íþyngjandi afleiðingar eða að 
fjármálastöðugleika sé stefnt í hættu er að breyta því í hvaða röð ráðstafanir vegna ófullnægjandi 
eiginfjárstöðu skuli gerðar.

46) Við framkvæmd ákvæða 43. og 44. gr. ber að virða þá reglu að ekki skuli rýra stöðu neins 
kröfuhafa frá því sem verið hefði við gjaldþrotaskipti (20). Eigendur víkjandi krafna mega þannig 
ekki fá minna í sinn hlut en sem nemur verðmæti kröfunnar eins og það hefði verið ef engin 
ríkisaðstoð hefði verið veitt.

3.1.3 Útstreymi fjár stöðvað áður en ákvörðun um endurskipulagningu er tekin

47) Til þess að takmarka megi aðstoð við lægstu fjárhæð sem unnt er að komast af með verður 
að stöðva útstreymi fjár um leið og við verður komið. Eftirlitsstofnun EFTA lítur því svo á að 
stjórnendum bankans beri, allt frá því að þeim verður ljóst, eða ætti að vera ljóst, að nauðsynlegt 
sé að afla aukins eiginfjár, að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að halda fjármunum í 
bankanum. Nánar tiltekið gildir að frá þeim tíma að ljóst er orðið, eða ljóst hefði mátt vera, að 
aukins eiginfjár sé þörf mega hlutaðeigandi fjármálastofnanir

a) hvorki greiða arð af hlutabréfum né vaxtamiða af blendingsgerningum eiginfjár (né af neinum 
öðrum fjárgerningum sem ekki er skylt að greiða vaxtamiða af),

b) hvorki ráðast í endurkaup á eigin hlutum né innleysa blendingsgerninga eiginfjár fyrir 
lok endurskipulagningartímans, nema samþykkis Eftirlitsstofnunar EFTA hafi verið aflað 
fyrirfram,

c) ekki ráðast í endurkaup á blendingsgerningum eiginfjár nema slík ráðstöfun, ásamt öðrum 
eftir því sem við á, nægi til að leysa að fullu úr ófullnægjandi eiginfjárstöðu og endurkaupin 
eigi sér stað á verði sem er nægilega nærri því sem tíðkast á markaði (21) eða ekki meira 
en 10% yfir markaðsverði; sérhver ákvörðun um endurkaup er háð því að samþykkis 
Eftirlitsstofnunar EFTA hafi verið aflað fyrirfram,

(20) Ein leið að þessu markmiði er að setja á stofn eignarhaldsfélag. Eignarhlutir í bankanum eru þá skráðir á eignahlið 
eignarhaldsfélagsins en hlutafé, blendingsgerningar eiginfjár og víkjandi kröfur, sem voru til staðar áður en til íhlutunar ríkisins 
kom, mynda skuldahlið félagsins og kröfuröðin er hin sama og áður en til íhlutunar kom.

(21) Til dæmis ef endurkaup eiga sér stað með afslætti af markaðsverði (eða verði sem kemur í stað markaðsverðs þegar engum 
markaði er til að dreifa) sem nemur meira en 10 prósentustigum nafnverðs, í því skyni að ná fram hagnaði, eða ef þau eru þáttur í 
skiptasamningi sem færir lánastofnuninni traustara eiginfé og bætir þannig úr ófullnægjandi eiginfjárstöðu hennar.
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d) ekki stunda nein viðskipti í eiginfjárstýringarskyni nema samþykkis Eftirlitsstofnunar EFTA 
hafi verið aflað fyrirfram,

e) ekki taka upp óvægna viðskiptahætti,

f) ekki eignast hlut í nokkru fyrirtæki, hvorki með yfirtöku né kaupum á hlutafé; undanþegin 
þessum áskilnaði eru þó i) kaup sem eiga sér stað sem þáttur í reglulegri starfsemi bankans að 
því er varðar umsýslu eldri krafna á hendur fyrirtækjum sem standa höllum fæti og ii) kaup 
á hlut í fyrirtækjum ef kaupverðið nemur lægri fjárhæð en 0,01% af síðasta fyrirliggjandi 
efnahagsreikningi lánastofnunarinnar á þeim tíma og samanlagt kaupverð í öllum slíkum 
viðskiptum frá þeim tíma til loka endurskipulagningartímans nemur lægri fjárhæð en 0,025% 
af síðasta efnahagsreikningi sem fyrir liggur á þeim tíma, iii) kaup á öðrum fyrirtækjum, 
að fengnu samþykki Eftirlitsstofnunar EFTA, þegar þannig háttar til að vegna óvenjulegra 
aðstæðna teljast þau nauðsynleg til þess að endurreisa fjármálastöðugleika eða tryggja virka 
samkeppni,

g) hvorki birta auglýsingar þar sem vísað er til stuðnings hins opinbera né notast við óvægnar 
viðskiptaaðferðir sem ekki hefði verið beitt ef stuðningur EFTA-ríkisins hefði ekki komið til.

48) Þar eð tryggja þarf að aðstoðin takmarkist við lægstu fjárhæð sem unnt er að komast af með 
verður farin sú leið, hafist banki eitthvað að sem samræmist ekki áskilnaði 47. mgr. um sama 
leyti og þörf á auknu eiginfé hefði átt að blasa við stjórnendum velrekins félags, að bæta við 
aðstoðarfjárhæðina, sem byggt er á þegar metið er hvaða ráðstafanir þurfi að gera til að sporna 
við samkeppnisröskun, fjárhæð sem samsvarar því sem runnið hefur úr bankanum.

3.1.4 Aðstoð til endurskipulagningar nýtt til að bæta það sem enn vantar á fullnægjandi eiginfjárstöðu

49) Ef eitthvað vantar enn á fullnægjandi eiginfjárstöðu þegar ráðstafanir til að afla eiginfjár 
og dreifa útgjaldabyrðum hafa komist í framkvæmd má miða við að úr því verði bætt með 
endurfjármögnun af hálfu hins opinbera, ráðstöfunum vegna virðisrýrnunar eigna eða einhverri 
samsetningu af þessu tvennu. Til þess að slík aðstoð geti talist samrýmanleg gildandi reglum 
verður Eftirlitsstofnun EFTA að fá í hendur áætlun um endurskipulagningu sem samræmist 
ákvæðum viðeigandi kafla reglna um ráðstafanir í kreppu.

3.2 Björgunaraðstoð sem fólgin er í endurfjármögnun og ráðstöfunum vegna virðisrýrnunar 
eigna

50) Þegar Eftirlitsstofnun EFTA tekur að vinna í samræmi við þessar leiðbeinandi reglur verður 
stjórnvöldum í EFTA-ríki skylt að tilkynna stofnuninni áætlun um endurskipulagningu og 
afla samþykkis hennar fyrir ríkisaðstoð áður en ráðist er í endurskipulagningu eða ráðstafanir 
gerðar vegna virðisrýrnunar eigna. Stofnunin getur þó í undantekningartilvikum samþykkt 
ráðstafanir af því tagi þegar stjórnvöld í EFTA-ríki hyggjast beita þeim tímabundið sem 
björgunaraðstoð áður en áætlun um endurskipulagningu hefur verið samþykkt, enda séu 
ráðstafanirnar nauðsynlegar til þess að viðhalda fjármálastöðugleika. Vísi stjórnvöld í EFTA-
ríki til þessa ákvæðis um fjármálastöðugleika verður farið fram á að hlutaðeigandi valdbær 
eftirlitsstofnun láti Eftirlitsstofnun EFTA í té fyrirframgreiningu sem staðfestir að eiginfjárstaða 
sé ófullnægjandi á þeim tíma (en ekki að slík staða geti komið upp síðar) og eftirlitsaðilinn geti 
neyðst til að afturkalla bankaleyfi lánastofnunarinnar tafarlaust verði ekki gripið til ráðstafana af 
þessu tagi. Í sérhverri slíkri greiningu verður einnig að koma fram að sú óvenjulega hætta, sem 
fjármálastöðugleika er búin af þessum sökum, sé þess eðlis að ekki verði leyst nægilega skjótt úr 
henni með fjármunum sem aflað er frá einkaaðilum eða með öðrum tímabundnum ráðstöfunum 
sem valda minni samkeppnisröskun, svo sem ríkisábyrgð.

51) Tilkynna ber Eftirlitsstofnun EFTA allar björgunarráðstafanir sem falla undir ákvæði 50. mgr. 
Það er skilyrði fyrir tímabundnu samþykki stofnunarinnar að ráðstöfun af þessu tagi samræmist 
áskilnaði um hæfilegt endurgjald fyrir slíkar ráðstafanir og eðlilega dreifingu útgjaldabyrða 
samkvæmt leiðbeinandi reglum um endurfjármögnun, leiðbeinandi reglum, framlengingu 2011, 
og, eftir því sem við á, leiðbeinandi reglum um virðisrýrnaðar eignir.

52) Tilhögun björgunaraðstoðar, sem fólgin er í endurfjármögnun og ráðstöfunum vegna virðisrýrnunar 
eigna, má ekki heldur hindra að farið sé að áskilnaði um dreifingu útgjaldabyrða samkvæmt þessum 
leiðbeinandi reglum. Þetta merkir að annaðhvort verður að flétta nauðsynlegum ráðstöfunum 
til að tryggja slíka dreifingu saman við björgunaraðstoðina eða haga endurfjármögnun eða 
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ráðstöfunum vegna virðisrýrnunar eigna með þeim hætti að ráðstöfunum til að tryggja dreifingu 
útgjaldabyrða verði komið við eftirá. Þegar ráðstafanir af því tagi eru gerðar eftir á geta þær til 
að mynda verið fólgnar í því að nýtt eiginfjárframlag myndi hlutafjáreign sem stendur í kröfuröð 
framar eldra eiginfé og víkjandi kröfum, enda sé farið að gildandi löggjöf og eftirlitskröfum.

53) Þegar björgunaraðstoð hefur verið heimiluð verða stjórnvöld í EFTA-ríkinu að leggja fram 
áætlun um endurskipulagningu í samræmi við leiðbeinandi reglur um endurskipulagningu 
áður en tveir mánuðir eru liðnir frá útgáfudegi ákvörðunar um að heimila aðstoðina 
tímabundið. Endurskipulagningaráætlunin verður metin á grundvelli leiðbeinandi reglna um 
endurskipulagningu, að teknu tilliti til sjónarmiða um dreifingu útgjaldabyrða samkvæmt þessum 
leiðbeinandi reglum.

3.3 Aðstoðarkerfi sem sett eru á fót vegna endurfjármögnunar og endurskipulagningar lítilla 
lánastofnana

54) Aðstoð við litla banka hefur að jafnaði minni áhrif á samkeppni en aðstoð sem rennur til stærri 
banka. Af þeim sökum, og til þess að tryggja að stjórnsýsla verði ekki óþarflega íþyngjandi, þykir 
eðlilegt að fella málefni lítilla banka undir einfaldari málsmeðferð jafnframt því sem ráðstafanir 
eru gerðar til þess að sporna við samkeppnisröskun. Eftirlitsstofnun EFTA er því reiðubúin að 
heimila aðstoðarkerfi sem sett eru á fót vegna endurfjármögnunar og endurskipulagningar lítilla 
lánastofnana þegar hlutverk þeirra er skýrt skilgreint og gildistíminn takmarkaður við sex mánuði, 
enda samræmist þau meginsjónarmiðunum sem fram koma í reglum um ráðstafanir í kreppu og 
þó einkum áskilnaði um dreifingu útgjaldabyrða samkvæmt þessum leiðbeinandi reglum. Slíku 
aðstoðarkerfi má jafnframt aðeins beita í þágu banka með efnahagsreikning sem er minni en 
100 milljónir evra. Samanlagður efnahagsreikningur banka, sem hljóta aðstoð samkvæmt kerfinu, 
má ekki nema hærra hlutfalli en 1,5% af heildareignum banka á innanlandsmarkaði í viðkomandi 
EFTA-ríki.

55) Kerfi af þessu tagi verða metin með tilliti til þess hvort markmið þeirra hafa nást og hvort 
framkvæmd þeirra er rétt. Í því skyni verða stjórnvöld í EFTA-ríkinu að leggja fram skýrslu um 
not af slíku kerfi þegar sex mánuðir eru liðnir frá því að það var heimilað.

4. Ábyrgðir og lausafjárstuðningur utan lausafjárfyrirgreiðslu seðlabanka

56) Með lausafjárfyrirgreiðslu og útgáfu ábyrgða vegna skulda má koma tímabundið á stöðugleika 
á skuldahlið efnahagsreiknings banka. Þetta merkir að ólíkt því sem gildir um endurfjármögnun 
og ráðstafanir vegna virðisrýrnunar eigna, sem að jafnaði geta ekki komist til framkvæmda fyrr 
en stjórnvöld í viðkomandi EFTA-ríki hafa lagt fram áætlun um endurskipulagningu og fengið 
samþykki Eftirlitsstofnunar EFTA fyrir henni, getur stofnunin fallist á að stjórnvöld í EFTA-
ríkjunum tilkynni, áður en áætlun um endurskipulagningu hefur verið samþykkt, ábyrgðir og 
lausafjárstuðning sem fyrirhugað er að veita eftir að slíkar ráðstafanir hafa verið samþykktar sem 
tímabundin björgunaraðstoð.

57) Senda má Eftirlitsstofnun EFTA sérstaka tilkynningu um hverja slíka ábyrgð og 
lausafjárfyrirgreiðslu, en að auki getur stofnunin heimilað aðstoðarkerfi sem gera ráð fyrir 
lausafjárstuðningi til sex mánaða lengst.

58) Kerfi af því tagi verða að takmarkast við banka sem búa ekki við ófullnægjandi eiginfjárstöðu. Ef 
brýn lausafjárþörf myndast hjá banka sem býr við ófullnægjandi eiginfjárstöðu er skylt að senda 
Eftirlitsstofnun EFTA sérstaka tilkynningu um stuðning við hann (22). Við þær aðstæður verður 
beitt málsmeðferðinni sem lýst er í 32.–34. mgr., að breyttu breytanda, að meðtöldum áskilnaði 
um endurskipulagningu eða félagsslit, nema því aðeins að aðstoðin sé endurgreidd áður en tveir 
mánuðir eru liðnir.

59) Til þess að Eftirlitsstofnun EFTA geti samþykkt ábyrgðir og lausafjárfyrirgreiðslu verður 
eftirtöldum skilyrðum að vera fullnægt:

a) Ábyrgðir má aðeins veita vegna útgáfu lánastofnana á nýjum forgangsskuldum (víkjandi lán 
koma ekki til greina).

(22) Hafi bankar þegar hlotið björgunaraðstoð, sem samþykkt hafði verið fyrir gildistöku þessara leiðbeinandi reglna þó að endanlegt 
samþykki fyrir endurskipulagningaraðstoð hafi ekki enn fengist, er heimilt að veita þeim lausafjárstuðning samkvæmt aðstoðarkerfi 
þess efnis án þess að slíkt sé tilkynnt sérstaklega.
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b) Ábyrgðir má aðeins veita vegna skuldagerninga með lokagjalddaga eftir þrjá mánuði til 
fimm ár (eða sjö ár lengst þegar um sértryggð skuldabréf er að ræða). Þegar ábyrgð varðar 
skuldbindingu með lokagjalddaga eftir meira en þrjú ár verður hún að takmarkast við þriðjung 
útistandandi ábyrgða sem veittar hafa verið einstökum banka, nema gildar ástæður séu til 
annars.

c) Endurgjald vegna ríkisábyrgða má ekki ákvarða lægra en samkvæmt reiknireglunni sem lýst 
er í leiðbeinandi reglum, framlengingu 2011.

d) Áður en tveir mánuðir eru liðnir verður að láta Eftirlitsstofnun EFTA í té áætlun um 
endurskipulagningu fyrir hverja þá lánastofnun sem fær útgefnar ábyrgðir vegna nýrra eða 
endurnýjaðra skuldbindinga ef þannig stendur á að á þeim tíma sem nýja ábyrgðin er veitt 
nemi heildarábyrgðir vegna útistandandi skuldbindinga (að meðtöldum ábyrgðum sem veittar 
voru fyrir þann tíma) hærri fjárhæð en sem nemur bæði 5% af heildarskuldbindingum og 500 
milljónum evra samtals.

e) Hverju sinni sem nauðsynlegt reynist að virkja ábyrgðina vegna tiltekinnar lánastofnunar 
verður að leggja fram áætlun um endurskipulagningu eða slit þeirrar stofnunar innan tveggja 
mánaða frá því að ábyrgðin er virkjuð.

f) Fyrirtæki, sem njóta ábyrgða og lausafjárfyrirgreiðslu, mega hvorki birta auglýsingar sem 
vísa til stuðnings ríkisins né notast við óvægnar viðskiptaaðferðir sem ekki hefði verið beitt 
ef stuðningur EFTA-ríkisins hefði ekki komið til.

60) Þegar ábyrgðir eru gefnar út og lausafjárfyrirgreiðsla veitt á grundvelli aðstoðarkerfis verður að 
fullnægja eftirtöldum skilyrðum að auki:

a) Kerfið verður að takmarkast við banka sem búa ekki við ófullnægjandi eiginfjárstöðu 
samkvæmt vottun valdbærrar eftirlitsstofnunar eins og mælt er fyrir um í 28. mgr.

b) Þegar ábyrgð varðar skuldbindingu með lokagjalddaga eftir meira en þrjú ár verður hún að 
takmarkast við þriðjung allra ábyrgða sem veittar hafa verið einstökum banka.

c) Stjórnvöld í EFTA-ríkjunum verða að senda Eftirlitsstofnun EFTA skýrslu á þriggja mánaða 
fresti um i) rekstur kerfisins, ii) útgefnar skuldbindingar sem njóta ábyrgðar og iii) gjöld og 
þóknanir sem innheimtar hafa verið í reynd.

d) Stjórnvöld verða að láta fylgja hverri skýrslu um rekstur kerfisins uppfærðar upplýsingar, 
eftir því sem þær eru fyrirliggjandi, um kostnað við hliðstæðar skuldaútgáfur sem njóta ekki 
ábyrgðar (eðli útgáfunnar, umfang, lánshæfi, gjaldmiðil).

61) Í undantekningartilvikum er einnig unnt að samþykkja ábyrgðir vegna lána sem Fjárfestingabanki 
Evrópu veitir bönkum í því skyni að koma aftur af stað útlánum til fyrirtækja í almennum 
atvinnurekstri í löndum sem búa við mjög erfið lántökuskilyrði í samanburði við meðaltal EES-
ríkjanna. Við mat á slíkum ráðstöfunum verður einkum litið til þess af hálfu Eftirlitsstofnunar 
EFTA að þær færi viðkomandi bönkum ekki ótilhlýðilegan ávinning sem þeir gætu til dæmis nýtt 
til uppbyggingar í öðrum rekstrareiningum. Ábyrgðir af þessu tagi má ekki gefa út til lengri tíma 
en sjö ára. Samþykki Eftirlitsstofnunar EFTA, sé það veitt, felur ekki í sér að hlutaðeigandi banka 
sé skylt að leggja fram áætlun um endurskipulagningu.

5. Lausafjárfyrirgreiðsla seðlabanka og þáttur innlánstryggingakerfa og slitasjóða

62) Venjubundnar athafnir seðlabanka í tengslum við framkvæmd peningastefnu, svo sem að stunda 
viðskipti á opnum markaði og veita fastar lánalínur, falla ekki undir reglur um ríkisaðstoð. 
Stuðningur við tiltekna lánastofnun sérstaklega (oft nefndur „lausafjárstuðningur í neyð“) getur 
talist aðstoð nema því aðeins að eftirtöldum skilyrðum sé öllum fullnægt (23):

a) Lánastofnunin búi við tímabundna lausafjárþurrð en sé engu að síður gjaldfær á þeim tíma 
sem lausafjárfyrirgreiðslan er veitt, enda eigi fyrirgreiðslan sér stað við óvenjulegar aðstæður 
og sé ekki þáttur í umfangsmeiri aðstoðarráðstöfun.

b) Fyrirgreiðslan sé að fullu tryggð með veðum sem metin eru með hæfilegum afslætti, að teknu 
tilliti til þess hversu örugg þau teljast og hvert markaðsvirði þeirra er.

c) Seðlabankinn innheimti hærri vexti en almennt tíðkast af þeim sem njóta fyrirgreiðslunnar.

d) Ráðstöfunin sé gerð að frumkvæði seðlabankans sjálfs, og fyrst og fremst njóti hún engrar 
mótábyrgðar ríkisins.

(23) Í slíkum tilvikum verða ráðstafanirnar í kjölfarið teknar til mats sem þáttur í endurskipulagningaráætluninni.
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63) Íhlutun innlánstryggingarsjóða í því skyni að endurgreiða innlánseigendum í samræmi við 
skuldbindingar EFTA-ríkjanna samkvæmt tilskipun 94/19/EB um innlánatryggingakerfi (24) 
teljast ekki ríkisaðstoð (25). Ef fé úr slíkum sjóðum eða aðrir sambærilegir fjármunir eru nýttir 
til þess að aðstoða lánastofnanir við endurskipulagningu getur það aftur á móti talist ríkisaðstoð. 
Þó að fjármunirnir geti átt uppsprettu sína í einkageiranum kunna þeir að fela í sér aðstoð að 
því leyti sem ríkisvaldið hefur umráð yfir þeim og ákvörðun um ráðstöfun þeirra er í höndum 
ríkisins (26). Mat Eftirlitsstofnunar EFTA á því hvort ríkisaðstoð, sem fólgin er í íhlutun af þessu 
tagi, samræmist EES-samningnum fer fram samkvæmt þessum leiðbeinandi reglum.

64) Ríkisaðstoð, sem fólgin er í íhlutun slitasjóðs, verður metin samkvæmt þessum leiðbeinandi 
reglum með tilliti til þess hvort hún geti talist samrýmanleg EES-samningnum.

6. Sérstök sjónarmið sem tengjast aðstoð vegna slitameðferðar

6.1 Almennar reglur

65) Stjórnvöld í EFTA-ríkjunum skulu stuðla að því að órekstrarhæfir bankar hætti starfsemi, en 
þó ber að standa beri að slíkum breytingum með skipulegum hætti til þess að standa vörð um 
stöðugleika fjármálakerfisins. Ef lánastofnun glímir við rekstrarörðugleika skal jafnan huga að 
þeim kosti að hefja skipulega slitameðferð þegar engin trúverðug leið finnst til að endurreisa 
rekstrarhæfi hennar til frambúðar.

66) Eftirlitsstofnun EFTA tekur undir það sjónarmið að vegna sérstöðu lánastofnana og þeirrar stöðu 
mála að engum aðferðum hefur verið komið upp til þess að slíta rekstri lánastofnana án þess að 
stefna fjármálastöðugleika í hættu geti verið óheppilegt að beita venjulegri gjaldþrotameðferð við 
slit lánastofnunar. Af þeirri ástæðu geta ráðstafanir hins opinbera til að styðja slit lánastofnana 
sem standa höllum fæti talist aðstoð sem samrýmist gildandi reglum, enda sé áskilnaði 44. mgr. 
fullnægt.

67) Skipuleg slitameðferð verður að beinast að því markmiði að hin illa stadda lánastofnun leggi 
niður starfsemi innan tiltekins tíma. Af þessu leiðir að óheimilt er að stofna til nýrra viðskipta 
við þriðja aðila. Aftur á móti hindrar það ekki að viðskipti, sem þegar hefur verið stofnað til, séu 
stunduð áfram ef með því er unnt að minnka slitakostnaðinn. Slitameðferðin verður jafnframt að 
stefna að því, eftir því sem kostur er, að afla samkeppnistilboða í einstakar rekstrareiningar eða 
eignir búsins. Skipulegri slitameðferð fylgir óhjákvæmilega að allar tekjur af sölu eigna séu nýttar 
til þess að standa undir slitakostnaðinum.

68) Stjórnvöld í EFTA-ríkjunum geta hagað slitum illa staddra lánastofnana með ýmsum hætti. Hvers 
kyns ríkisaðstoð, sem veitt er til að styðja slíka slitameðferð, verður að samræmast reglunum sem 
lýst er í 69.–82. mgr.

6.2 Skilyrði fyrir því að heimila aðstoð í tengslum við slitameðferð

69) Stjórnvöld í EFTA-ríkjunum verða að leggja fram áætlun um skipuleg slit lánastofnunarinnar.

70) Mat Eftirlitsstofnunar EFTA á því hvort fyrirhugaðar aðstoðarráðstafanir vegna slita lánastofnana 
eru samrýmanlegar gildandi reglum fer fram, að breyttu breytanda, með sama hætti og mat á aðstoð 
til endurskipulagningar samkvæmt 2., 3. og 4. kafla leiðbeinandi reglna um endurskipulagningu.

71) Skipuleg slitameðferð hefur ýmis sérstök einkenni sem eru tilefni sjónarmiðanna sem fjallað er 
um í 72.–78. mgr.

6.2.1 Ráðstafanir til að sporna við háum slitakostnaði

72) Stjórnvöldum í EFTA-ríkjunum ber að sýna fram á að aðstoðin geri í reynd kleift að slíta 
lánastofnuninni á skipulegan hátt, jafnframt því að takmarka aðstoðina við lægstu fjárhæð 
sem unnt er að komast af með til þess að halda rekstrinum áfram meðan slit standa yfir, með 
hliðsjón af settu markmiði, og fullnægja áskilnaði um dreifingu útgjaldabyrða samkvæmt þessum 
leiðbeinandi reglum.

(24) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/19/EB um innlánatryggingakerfi, Stjtíð. EB L 135, 31.5.1994, bls. 5, sjá tölulið 19a í 
undirlið ii) í II. kafla IX. viðauka við EES-samninginn.

(25) Sbr. hliðstæð málsatvik í máli T-351/02 Deutsche Bahn gegn framkvæmdastjórn, dómasafn 2006, bls. II-1047, 114. mgr., og máli 
C-460/07 Puffer, dómasafn 2009, bls. I-3251, 70. mgr.

(26) Sbr. danskt aðstoðarkerfi vegna slita lánastofnana, Stjtíð. ESB C 312, 17.11.2010, bls. 5.
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6.2.2 Spornað við samkeppnisröskun

73) Til þess að forðast óeðlilega mikla samkeppnisröskun má slitameðferð ekki standa lengur en 
óhjákvæmilegt er til að ljúka skipulegum slitum félagsins.

74) Meðan lánastofnunin, sem nýtur fyrirgreiðslunnar, heldur áfram rekstri má hún hvorki stunda 
virka samkeppni á markaði né stofna til nýrrar starfsemi af nokkru tagi. Miða skal við að 
reksturinn takmarkist við að halda áfram og ljúka starfsemi sem rekin er fyrir þá sem þegar eru 
í viðskiptum við bankann. Ný starfsemi vegna slíkra viðskiptavina verður að takmarkast við 
breytingar á skilmálum gildandi samninga og endurskipulagningu útistandandi lána, enda auki 
slíkar breytingar núvirði viðkomandi eigna.

75) Verðstefna lánastofnunarinnar, sem tekin hefur verið til slitameðferðar, verður að vera sniðin að 
því markmiði að hvetja viðskiptavini til að leita annarra og vænlegri kosta.

76) Þegar nauðsynlegt reynist að gefa út bankaleyfi, til að mynda þegar sett er á fót yfirtökufélag 
(bad bank/rump bank) eða stofnun sem ætlað er að starfa tímabundið í þeim eina tilgangi að 
annast skipuleg slit lánastofnunar (bridge bank), ber að takmarka það leyfi við starfsemi sem 
óhjákvæmilegt er að stunda til þess að ljúka slitameðferðinni. Valdbær eftirlitsstofnun skal 
afturkalla leyfi til bankarekstrar svo skjótt sem unnt er.

6.2.3 Dreifing útgjaldabyrða

77) Þegar unnið er að skipulegri slitameðferð verður að gæta þess að sporna sem mest við 
freistnivanda, einkum með því að koma í veg fyrir að hluthafar og eigendur víkjandi krafna njóti 
viðbótaraðstoðar af nokkru tagi. Kröfur hluthafa og eigenda víkjandi krafna má því ekki færa 
undir neina þá rekstrareiningu sem heldur áfram starfsemi.

78) Hlíta verður ákvæðum undirkafla 3.1.2 og 3.1.3, að breyttu breytanda.

6.3 Lánastofnun seld meðan á skipulegri slitameðferð stendur

79) Þegar lánastofnun er seld meðan á skipulegri slitameðferð stendur getur það haft í för með sér 
að kaupandinn hljóti ríkisaðstoð ef ekki er staðið að sölunni á grundvelli opins og skilyrðislauss 
samkeppnisútboðs og eignir seldar hæstbjóðanda. Í slíku samkeppnisútboði skal eftir því sem við 
á gert ráð fyrir að mismunandi bjóðendur geti keypt einstakar rekstrareiningar lánastofnunarinnar.

80) Mat Eftirlitsstofnunar EFTA á því hvort kaupandi lánastofnunar eða einstakra rekstrareininga 
hennar hefur hlotið ríkisaðstoð beinist einkum að því hvort

a) söluferlið er opið, skilyrðislaust og byggt á jafnræðisgrundvelli,

b) salan fer fram á markaðskjörum,

c) lánastofnunin eða hið opinbera, eftir því hvaða tilhögun hefur verið valin, sér til þess að sem 
hæst verð fáist fyrir viðkomandi eignir og skuldbindingar.

81) Sé það niðurstaða Eftirlitsstofnunar EFTA að kaupandi hafi hlotið ríkisaðstoð fer fram sérstakt 
mat á því hvort sú aðstoð er samrýmanleg gildandi reglum.

82) Ef aðstoð rennur til rekstrareiningar sem fyrirhugað er að selja (fremur en til kaupanda þeirrar 
einingar) verður athugað sérstaklega hvort sú aðstoð er samrýmanleg gildandi reglum með 
hliðsjón af þessum leiðbeinandi reglum. Ef slitameðferðin felur í sér að selja þarf rekstrareiningu 
með verulega markaðshlutdeild verður metið hvort gera þarf ráðstafanir til að sporna við 
samkeppnisröskun vegna aðstoðar sem runnið hefur til þeirrar einingar, og sannreynt að hin 
selda rekstrareining sé rekstrarhæf sem slík. Í mati Eftirlitsstofnunar EFTA á rekstrarhæfi verður 
tilhlýðilegt tillit tekið til rekstrarumfangs og styrks kaupanda í samanburði við rekstrarumfang og 
styrk einingarinnar sem keypt er.

6.4 Skilyrði fyrir því að heimila aðstoðarkerfi sem sett eru á fót vegna skipulegrar slitameðferðar

83) Þegar stjórnvöld í EFTA-ríkjunum taka upp í landslög ákvæði um meðferð lánastofnana sem 
glíma við rekstrarörðugleika geta þau fellt undir það heimild til að veita aðstoð til að tryggja 
skipuleg slit slíkra stofnana, jafnframt því sem haldið verði í skefjum óæskilegum smitáhrifum 
slíks í greininni og í atvinnulífinu í heild.
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84) Eftirlitsstofnun EFTA lítur svo á að samþykkja megi aðstoðarkerfi sem sett eru á fót vegna 
slitameðferðar lánastofnana undir tilteknum stærðarmörkum (27), enda sé nægilega vandað til 
þeirra til þess að tryggja að farið sé að áskilnaði 44. mgr. um að fella útgjaldabyrðar á hluthafa og 
eigendur víkjandi krafna og sneiða hjá freistnivanda og öðrum samkeppnisvandkvæðum.

85) Mat á því hvort slík kerfi séu samrýmanleg gildandi ákvæðum fer fram í ljósi skilyrðanna 
sem sett eru í 3. undirkafla. Þegar stjórnvöld í EFTA-ríkjunum tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA 
aðstoðarkerfi verða þau því að leggja fram ítarlegar upplýsingar um málsmeðferðina sem fylgt 
verður og skilyrðin sem sett verða fyrir því að lánastofnanir geti notið fyrirgreiðslu.

86) Þar eð mismikil röskun getur orðið á samkeppni eftir eðli lánastofnunarinnar sem nýtur 
fyrirgreiðslu og stöðu hennar á markaðnum er hugsanlegt að meta þurfi tiltekin mál sérstaklega til 
þess að tryggja að málsmeðferðin valdi ekki óeðlilega mikilli samkeppnisröskun. Þó að aðstoð sé 
veitt samkvæmt samþykktu aðstoðarkerfi verður af þessum sökum að leita samþykkis fyrir henni 
með sérstakri tilkynningu ef eignir lánastofnananna, sem um ræðir, nema samtals hærri fjárhæð 
en 3 000 milljónum evra.

6.5 Eftirlit

87) Stjórnvöld í EFTA-ríkjunum verða að leggja fram skýrslur með reglulegu millibili, eða eigi 
sjaldnar en árlega, um rekstur allra aðstoðarkerfa sem samþykkt hafa verið í samræmi við 
undirkafla 6.4. Í skýrslunum verða einnig að koma fram upplýsingar um hverja þá lánastofnun 
sem tekin hefur verið til slitameðferðar í samræmi við undirkafla 6.4.

88) Til þess að Eftirlitsstofnun EFTA geti haft eftirlit með framgangi skipulegrar slitameðferðar og 
áhrifum hennar á samkeppni verða stjórnvöld í EFTA-ríkjunum að láta henni í té skýrslur með 
reglulegu millibili (eða eigi sjaldnar en árlega) um framvindu slitameðferðar sérhvers banka 
sem gengist hefur undir slíka meðferð, ásamt lokaskýrslu sem skila ber þegar félagsslitunum 
lýkur. Í vissum tilvikum geta stjórnvöld skipað annaðhvort, eða bæði, fulltrúa til að sinna eftirliti 
og fulltrúa til að annast sölu eigna til þess að tryggja að virt séu öll skilyrði og farið að öllum 
skuldbindingum sem voru forsenda þess að aðstoðin var samþykkt.

7. Gildistökudagur og gildistími

89) Ákvæðum þessara leiðbeinandi reglna verður beitt af hálfu Eftirlitsstofnunar EFTA frá 
1. desember 2013 að telja.

90) Tilkynningar, sem skráðar eru hjá stofnuninni fyrir 1. desember 2013, verða þó teknar til 
rannsóknar á grundvelli þeirra viðmiða sem eru í gildi á tilkynningardegi.

91) Þegar aðstoð hefur verið veitt án heimildar Eftirlitsstofnunar EFTA, og felur því í sér brot á 
3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samninginn milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar 
og dómstóls, verður rannsókn stofnunarinnar á því hvort aðstoðin geti talist samrýmanleg EES-
samningnum byggð á þessum leiðbeinandi reglum ef aðstoðin hefur verið veitt að einhverju eða 
öllu leyti eftir að þessar leiðbeinandi reglur birtast í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og 
EES-viðbæti við þau.

92) Í öllum öðrum tilvikum verður rannsóknin byggð á þeim reglum um ráðstafanir í kreppu sem voru 
í gildi þegar aðstoðin var veitt.

93) Þessar leiðbeinandi reglur verða endurskoðaðar af hálfu Eftirlitsstofnunar EFTA eftir því sem 
við þykir eiga, og þá einkum þegar þess er þörf með tilliti til breyttra aðstæðna á markaði eða 
lagabreytinga sem geta haft áhrif á ákvæði reglnanna.

94) Leiðbeinandi reglur um bankastarfsemi frá árinu 2008 falla brott 30. nóvember 2013.

95) Ákvæði 47. mgr. og 5. viðauka leiðbeinandi reglna um virðisrýrnaðar eignir falla brott.

(27) Sbr. til dæmis N 407/2010 Danskt aðstoðarkerfi vegna slita lánastofnana, Stjtíð. ESB C 312, 17.11.2010, bls. 7.
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96) Ákvæði leiðbeinandi reglna um endurskipulagningu breytast sem hér segir:

 Fyrsti málsliður 4. mgr. hljóði svo: „Ef fjármálafyrirtæki hefur fengið ríkisaðstoð ber stjórn-
völdum í hlutaðeigandi EFTA-ríki að leggja fram áætlun um endurskipulagningu til þess að skýra 
hvernig treysta megi eða endurreisa rekstrarhæfi einstakra banka til frambúðar og gera þá óháða 
opinberum stuðningi.“

 Efni 6. neðanmálsgreinar, sem varðar 4. mgr., fellur brott.

 Þriðji undirliður 7. mgr. hljóði svo: „Við beitingu grundvallarreglunnar um eðlilega dreifingu 
útgjaldabyrða milli EFTA-ríkjanna og banka, sem njóta fyrirgreiðslu, verður af hálfu 
Eftirlitsstofnunar EFTA tekið mið af almennu ástandi fjármálageirans.“

 Ákvæði 8. mgr. falla brott.

 Fyrsti málsliður 28. neðanmálsgreinar, sem varðar 21. mgr., hljóði svo: „Sjá 6. undirkafla 
leiðbeinandi reglna um bankastarfsemi frá 2013“.

 Ákvæði 25. mgr. hljóði svo: „Þegar svo stendur á, í undantekningartilvikum, að undanþága hefur 
verið veitt frá áskilnaði um hæfilega, fyrirframákveðna dreifingu útgjaldabyrða áður en áætlun um 
endurskipulagningu var samþykkt, í því skyni að standa vörð um stöðugleika fjármálakerfisins, 
verður að vega það upp með viðbótarframlagi á síðari stigum endurskipulagningarinnar, en 
þetta má tryggja til að mynda með ákvæðum um endurgreiðsluskyldu og/eða með enn víðtækari 
endurskipulagningu, meðal annars viðbótaraðgerðum til að sporna við samkeppnisröskun.“
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7217 – Facebook/WhatsApp)

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. ágúst 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) og í kjölfar vísunar samkvæmt 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar um fyrirhugaða 
samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Facebook, Inc. („Facebook“) öðlast með hlutafjárkaupum 
að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í bandaríska 
fyrirtækinu WhatsApp Inc. („WhatsApp“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Facebook: vefsetur og farforrit fyrir samfélagsmiðla, tilkynningar til almennings og til að deila 
ljósmyndum og hreyfimyndum, auk þess sem boðið er upp á auglýsingapláss

– WhatsApp: farforrit sem gera kleift að senda tilkynningar til almennings

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 297, 4. september 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 
M.7217 – Facebook/WhatsApp, á eftirfarandi póstfang:

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

ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

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

  2014/EES/50/02
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4.9.2014 Nr. 50/19EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7277 – Eli Lilly/Novartis Animal Health)

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. ágúst 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Eli Lilly and Company 
(„Eli Lilly“) öðlast með hlutafjár- og eignakaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 
3. gr. samrunareglugerðarinnar, í svissneska fyrirtækinu Novartis Animal Health („NAH“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Eli Lilly: vinnur að uppgötvun, þróun, framleiðslu og sölu á margvíslegum lyfjavörum fyrir 
mannfólk og dýr

– NAH: vinnur að uppgötvun, þróun, framleiðslu og sölu á lyfjavörum fyrir dýr til að koma í veg 
fyrir og lækna sjúkdóma í gæludýrum, húsdýrum og eldisfiski

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 299, 5. september 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 
M.7277 – Eli Lilly/Novartis Animal Health, á eftirfarandi póstfang:

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

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

  2014/EES/50/03
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 50/20 4.9.2014

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7299 – COFCO/Nidera)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 25. ágúst 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem kínverska fyrirtækið COFCO Corporation 
(„COFCO“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. 
samrunareglugerðarinnar, í hollenska fyrirtækinu Nidera Capital B.V. („Nidera“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– COFCO: stór seljandi margvíslegra vara og þjónustu á sviði landbúnaðarafurða og matvæla í 
Kína

– Nidera: upprunamerking, vinnsla, viðskipti, meðhöndlun og flutningar á landbúnaðarhrávörum 
og líforkuvörum. Að auki dreifir Nidera landbúnaðaraðföngum (fræjum, næringarefnum og 
plöntuvarnarefnum), fjárfestir í rannsóknum og þróun og framleiðir fræ fyrir landbúnað

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (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 293, 2. september 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 
M.7299 – COFCO/Nidera, á eftirfarandi póstfang:

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

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

  2014/EES/50/04
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4.9.2014 Nr. 50/21EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7304 – Danone/ID Logistics/JV)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 28. ágúst 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem franska fyrirtækið Société Anonyme des Eaux 
Minérales d‘Evian („S.A.E.M.E.“), dótturfélag frönsku Danone-samsteypunnar, og ID Logistics SAS, 
dótturfélag frönsku ID Logistics-samsteypunnar, öðlast með hlutafjárkaupum í nýju, sameiginlegu 
fyrirtæki í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í 
sameiginlegu fyrirtæki sem starfar sem sjálfstæð eining.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– S.A.E.M.E.: franskt fyrirtæki, dótturfélag Danone-samsteypunnar (sem sérhæfir sig í matvæla-
framleiðslu), sem stundar framleiðslu og markaðssetningu drykkjarvatns

– ID Logistics: þjónusta á sviði vöruferlisstjórnunar í Frakklandi og á alþjóðavísu. Samsteypan 
veitir samþætta vöruferlisstjórnun, m.a. flutninga, geymslu og virðisaukandi þjónustu, einkum 
fyrir stærstu viðskiptavini sína

– Tilgangurinn með sjálfstæða, sameiginlega fyrirtækinu (í skilningi reglugerðar (EB)  
nr. 139/2004) verður að veita þjónustu á sviði vöruferlisstjórnunar, einkum fyrir drykkjarvatn

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (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 297, 4. september 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 
M.7304 – Danone/ID Logistics/JV, á eftirfarandi póstfang:

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

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 50/22 4.9.2014

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7341 – MVD/Postcon/ADVO o.fl.)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 25. ágúst 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem þýska fyrirtækið Postcon Deutschland B.V. 
& Co GmbH („Postcon“), sem lýtur yfirráðum hollenska fyrirtækisins PostNL N.V., og þýska 
fyrirtækið Märkische Verlags- und Druckgesellschaft mbH Potsdam („MVD“), sem lýtur yfirráðum 
þýska útgáfufyrirtækisins Madsack GmbH & Co. KG, öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu 
yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í þýsku, sameiginlegu 
fyrirtæki, ADVO-Sansula GmbH („AVDO“), sem lýtur yfirráðum Postcon og þýska fyrirtækisins 
Holtzbrinck GmbH & Co. KG.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Postcon: fyrirtæki sem er hluti fyrirtækjasamstæðu sem veitir póstþjónustu, nær eingöngu fyrir 
fyrirtæki í Þýskalandi

– MVD: gefur út prentaðar og stafrænar upplýsingar. MVD sinnir einnig bréfaútburði fyrir 
milligöngu dótturfélagsins MAZMAIL GmbH

– ADVO: eignarhaldsfélag sem sinnir póstdreifingu á héraðsvísu fyrir milligöngu dótturfélaga

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (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 291, 30. ágúst 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 mál 
M.7341 – MVD/Postcon/ADVO o.fl., á eftirfarandi póstfang:

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

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

  2014/EES/50/06
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4.9.2014 Nr. 50/23EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7351 – Henkel/Spotless Group)

1. Framkvæmdastjórninni barst 25. ágúst 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem þýska fyrirtækið Henkel AG & Co. KGaA 
(„Henkel“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. 
samrunareglugerðarinnar, í franska fyrirtækinu Spotless Group SAS („Spotless“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Henkel: framleiðir og selur þvotta- og hreinlætisvörur fyrir heimili, með áherslu á þvottaefni, 
mýkingarefni og hreinsivörur, framleiðir einnig og selur snyrtivörur og límtæknivörur

– Spotless: framleiðir þvottaefni, hreinlætisvörur til heimilisnota, skóhirðuvörur, varnarefni, 
glerlinsuhreinsiefni, umhirðuefni fyrir rotþrær og umhirðuefni fyrir plöntur og gæludýr

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 293, 2. september 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 
M.7351 – Henkel/Spotless Group, á eftirfarandi póstfang:

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

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

  2014/EES/50/07
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 50/24 4.9.2014

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7354 – ADM/WILD Flavors/WDI)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. ágúst 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Archer-Daniels-Midland 
Company („ADM“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 
3. gr. samrunareglugerðarinnar, í svissneska fyrirtækinu WILD Flavors GmbH(„WILD Flavors“) og 
þýska fyrirtækinu WILD Dairy Ingredients GmbH („WDI“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– ADM: vinnsla á olíufræjum, maís, hveiti, kókó og öðrum landbúnaðarhrávörum og framleiðsla 
á prótínmjöli, grænmetisolíu, sætuefni úr maís, lífdísil, etanóli og öðrum virðisaukandi 
innihaldsefnum í matvæli og fóður

– WILD Flavors: framleiðsla á, viðskipti með og sala á innihaldsefnum fyrir matvæla- og 
drykkjarvöruframleiðendur í formi „bragðkerfa“

– WDI: framleiðsla á unnum ávöxtum sem veita tilbúnar lausnir til nota í mjólkurvörum, rjómaís 
og bakstri

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (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 299, 5. september 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 
M.7354 – ADM/WILD Flavors/WDI, á eftirfarandi póstfang:

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

  2014/EES/50/08
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4.9.2014 Nr. 50/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7371 – Nordic Capital/Lindorff)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. ágúst 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Nordic Capital VIII Limited 
(„Nordic Capital“) frá Jersey öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) 
í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í sænsku fyrirtækjunum Indif AB, Lindorff Institutional 
Management AB, Lindorff Coinvest AB og Lindorff AB (einu nafni „Lindorff Group“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Nordic Capital: sjóður sem fjárfestir í óskráðum félögum í ýmsum atvinnugreinum

– Lindorff Group: þjónusta á sviði kröfukaupa

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (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 293, 2. september 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 
M.7371 – Nordic Capital/Lindorff, á eftirfarandi póstfang:

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

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

  2014/EES/50/09
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 50/26 4.9.2014

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7376 – Droege/Weltbild)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 25. ágúst 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem þýska fyrirtækið Special Purpose Eins 
Holding GmbH, sem lýtur endanlegum yfirráðum þýska fyrirtækisins Droege International Group 
AG („Droege AG “), öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 
3. gr. samrunareglugerðarinnar, í þýska fyrirtækinu Weltbild Holding GmbH („Weltbild Holding“), 
fyrirtæki sem nú heitir Weltbild Logistik Besitzgesellschaft mbH. Áður en af yfirfærslunni verður mun 
skiptastjóri Verlagsgruppe Weltbild GmbH i.L. („Weltbild“) yfirfæra umtalsverðar eignir Weltbild 
(að frátalinnri vöruferlisstjórnunareiningunni) til Weltbild Holding. Síðar mun þýska fyrirtækið 
ALSO IS, sem einnig lýtur endanlegum yfirráðum Droege AG, eignast vöruferlisstjórnunareiningu 
Weltbild.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Droege AG: Droege-samsteypan er ráðgjafar- og fjárfestingarfyrirtæki. Hún ræður yfir 
fyrirtækjum sem stunda margvíslega starfsemi, svo sem á sviði ráðgjafar, lyfjaframleiðslu, 
heildsölu, ásamt upplýsingatækni- og fjarskiptaþjónustu

– Weltbild: Verlagsgruppe Weltbild GmbH i.L. er útgáfufyrirtæki og stundar margþætta smásölu. 
Fyrirtækið selur bækur úr vörulista á netinu og á smásöluverslanir í Þýskalandi, Austurríki 
og Sviss. Vöruúrvalið samanstendur af bókum og rafbókum, svo og öðrum vöruflokkum (t.d. 
geisladiskum, DVD-diskum, leikföngum, skartgripum og fylgihlutum, húsmunum og gjafavöru, 
rafeindatækjum fyrir einstaklinga)

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (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 291, 30. ágúst 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 
M.7376 – Droege/Weltbild, á eftirfarandi póstfang:

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

  2014/EES/50/10

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7386 – KKR/Riverstone/Trinity)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. ágúst 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandarísku fyrirtækin KKR & 
Co. L.P. („KKR“) og Riverstone Holdings LLC („Riverstone“), öðlast með hlutafjárkaupum í 
nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. 
samrunareglugerðarinnar, í bandaríska fyrirtækinu Trinity River Energy LLC („Trinity“). Trinity 
mun verða samsett úr fyrirliggjandi eignum bandaríska fyrirtækisins KKR Natural Resources Funds 
(„KNR“), sem lýtur yfirráðum KKR, og fyrirliggjandi eignum bandaríska fyrirtækisins Legend 
Production Holdings LLC („Legend“), sem lýtur yfirráðum Riverstone.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– KKR: fjölbreytt þjónusta á sviði eignastýringar

– KNR: fjárfestingarvettvangur KKR sem sérhæfir sig í fjárfestingum í óhefðbundnum eignum á 
sviði olíu og gass

– Riverstone: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum félögum, með áherslu á fjárfestingar sem tengjast 
orku

– Legend: kaup og þróun á langtímaeignum á sviði olíu og jarðgass, einkum á vinnslusvæðum í 
Texas

– Trinity: mun halda utan um sameinaðar eignir og viðskiptastarfsemi KNR og Legend

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (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 293, 2. september 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 
M.7386 – KKR/Riverstone/Trinity, á eftirfarandi póstfang:

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

Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum  
frá 1. til 31. júlí 2014

Birt hefur verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins yfirlit um ákvarðanir um markaðsleyfi fyrir 
lyfjum sem teknar voru í júlí 2014, sjá Stjtíð. ESB C 290, 29.8.2014, bls. 1 og 10.

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

  2014/EES/50/11

  2014/EES/50/12

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2014:290:TOC
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 frá 9. mars 2011 um samræmd 

skilyrði fyrir markaðssetningu byggingarvara og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 
89/106/EBE

(Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samhæfðra staðla samkvæmt samhæfingarlöggjöf Sambandsins)

Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 1:1998  
Olíuofnar með ýribrennurum

1.1.2008 1.1.2009

EN 1:1998/A1:2007 Athugasemd 3 1.1.2008 1.1.2009

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

1.10.2006 1.10.2007

EN 40-4:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

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

1.2.2003 1.2.2005

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

1.2.2003 1.2.2005

CEN EN 40-7:2002
Ljósastaurar – 7. hluti: Kröfur til ljósastaura úr trefjastyrktum 
fjölliðublöndum

1.10.2003 1.10.2004

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

1.1.2008 1.8.2009

EN 54-2:1997/A1:2006 Athugasemd 3 1.1.2008 1.8.2009

EN 54-2:1997/AC:1999 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 54-3:2001
Brunaviðvörunarkerfi – 3. hluti: Brunaviðvörunarbúnaður – 
Hljóðgjafar

1.4.2003 1.6.2009

EN 54-3:2001/A1:2002 Athugasemd 3 1.4.2003 30.6.2005

EN 54-3:2001/A2:2006 Athugasemd 3 1.3.2007 1.6.2009

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

1.10.2003 1.8.2009

EN 54-4:1997/A1:2002 Athugasemd 3 1.10.2003 1.8.2009

EN 54-4:1997/A2:2006 Athugasemd 3 1.6.2007 1.8.2009

EN 54-4:1997/AC:1999 1.6.2005 1.6.2005

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

1.4.2003 30.6.2005

EN 54-5:2000/A1:2002 Athugasemd 3 1.4.2003 30.6.2005

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

1.4.2003 1.8.2009

EN 54-7:2000/A1:2002 Athugasemd 3 1.4.2003 30.6.2005

EN 54-7:2000/A2:2006 Athugasemd 3 1.5.2007 1.8.2009

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

1.9.2006 1.9.2008

EN 54-10:2002/A1:2005 Athugasemd 3 1.9.2006 1.9.2008

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

1.9.2006 1.9.2008

EN 54-11:2001/A1:2005 Athugasemd 3 1.9.2006 1.9.2008

CEN EN 54-12:2002
Brunaviðvörunarkerfi – 12. hluti: Reykskynjarar – 
Línuskynjarar sem nota ljósgeisla

1.10.2003 31.12.2005

  2014/EES/50/13
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 54-16:2008
Brunaviðvörunarkerfi – Hluti 16: Stýri- og aflestrarbúnaður 
fyrir talviðvörunarkerfi

1.1.2009 1.4.2011

CEN EN 54-17:2005
Brunaviðvörunarkerfi – Hluti 17: Skammhlaupseinangrarar

1.10.2006 1.12.2008

EN 54-17:2005/AC:2007 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 54-18:2005
Brunaviðvörunarkerfi – Hluti 18: sendi- og móttökubúnaður

1.10.2006 1.12.2008

EN 54-18:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

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

1.4.2007 1.7.2009

EN 54-20:2006/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009

CEN EN 54-21:2006
Brunaviðvörunarkerfi – Hluti 21: Beiningarbúnaður fyrir 
neyðarboð og bilunarviðvaranir

1.3.2007 1.6.2009

CEN EN 54-23:2010
Brunaviðvörunarkerfi – Hluti 23: Brunaviðvörunarbúnaður – 
Sjónviðvörunarbúnaður

1.12.2010 31.12.2013

CEN EN 54-24:2008
Brunaviðvörunarkerfi – Hluti 24: Hlutir í talviðvörunarkerfi 
– Hátalarar

1.1.2009 1.4.2011

CEN EN 54-25:2008
Brunaviðvörunarkerfi – Hluti 25: Kerfisþættir sem nota 
þráðlausar fjarskiptaleiðir

1.1.2009 1.4.2011

EN 54-25:2008/AC:2012 1.7.2012 1.7.2012

CEN EN 179:2008
Járnvara í byggingar – Neyðarútgangsbúnaður sem stjórnað 
er með handfangi eða þrýstiplötu til notkunar við flóttaleiðir – 
Kröfur og prófunaraðferðir

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 197-1:2011
Sement – Hluti 1: Samsetning, eiginleikar og samræmiskröfur 
fyrir venjulegt sement

1.7.2012 1.7.2013

CEN EN 295-1:2013
Frárennslislagnir úr brenndum leir – Hluti 1: Kröfur sem 
varða rör, festingar og tengi

1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 295-4:2013
Frárennslislagnir úr brenndum leir – Hluti 4: Kröfur fyrir 
breytistykki, tengibúnað og sveigjanleg tengi

1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 295-5:2013
Frárennslislagnir úr brenndum leir – Hluti 5: Kröfur fyrir 
götuð rör og tengi

1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 295-6:2013
Frárennslislagnir úr brenndum leir – Hluti 6: Kröfur fyrir 
samsetningarhluta mannopa og eftirlitsbrunna

1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 295-7:2013
Frárennslislagnir úr brenndum leir – Hluti 7: Kröfur varðandi 
rör og tengingar til nota við undirrekstur

1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 331:1998
Handstýrðir kúlulokar og keilulokar með lokuðum botni til 
nota í gasleiðslum í byggingum

1.9.2011 1.9.2012

EN 331:1998/A1:2010 Athugasemd 3 1.9.2011 1.9.2012

CEN EN 413-1:2011
Sement til nota í múrvirki – Hluti 1: Samsetning, eiginleikar 
og samræmiskröfur

1.2.2012 1.2.2013

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

1.12.2009 1.12.2010
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

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

1.11.2005 1.11.2006

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

1.12.2004 1.12.2005

EN 442-1:1995/A1:2003 Athugasemd 3 1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 450-1:2012
Svifaska í steinsteypu – Hluti 1: Skilgreining, eiginleikar og 
samræmisskilyrði

1.5.2013 1.5.2014

CEN EN 459-1:2010
Kalksteinsméla – Hluti 1: Skilgreiningar, eiginleikar og 
samræmisskilyrði

1.6.2011 1.6.2012

CEN EN 490:2011
Þakskífur úr steinsteypu og festingar til þak- og 
veggklæðningar – Eiginleikar vöru

1.8.2012 1.8.2012

CEN EN 492:2012
Þakplötur úr trefjasteypu og fylgihlutir – Eiginleikar og 
prófunaraðferðir

1.7.2013 1.7.2013

CEN EN 494:2012
Bylgjulaga þakplötur úr trefjasteypu og fylgihlutir – 
Eiginleikar og prófunaraðferðir

1.8.2013 1.8.2013

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

1.11.2006 1.11.2007

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

1.12.2006 1.12.2007

CEN EN 520:2004+A1:2009
Gifsplötur – Skilgreiningar, kröfur og prófunaraðferðir

1.6.2010 1.12.2010

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

1.6.2004 1.6.2005

CEN EN 534:2006+A1:2010
Bárulaga jarðbiksplötur – Framleiðslukröfur og 
prófunaraðferðir

1.1.2011 1.1.2011

CEN EN 544:2011
Jarðbiksþakflögur styrktar með steinefnum og/eða gerviefnum 
– Eiginleikar og prófunaraðferðir

1.4.2012 1.4.2012

CEN EN 572-9:2004
Gler í byggingar – Almennar glervörur úr natríumkalksilíkati 
– 9. hluti: Samræmismat

1.9.2005 1.9.2006

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

1.10.2002 1.10.2003

CEN EN 598:2007+A1:2009
Rör, tengi og fylgihlutir úr seigu járni ásamt samsetningum 
þeirra til nota við fráveitur – Kröfur og prófunaraðferðir

1.4.2010 1.4.2011

CEN EN 621:2009
Gaskyntir iðuhitarar til hitunar á rými annarsstaðar en á 
heimilum þar sem tilgreint varmainnstreymi er ekki meira en 
300 kW, án viftu til að flytja brunaloft og/eða afgangsgas

1.8.2010 1.8.2011

CEN EN 671-1:2012
Föst slökkvikerfi – Slöngukerfi – Hluti 1: Slöngukefli með 
hálfstífum slöngum

1.3.2013 1.7.2013
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 671-2:2012
Föst slökkvikerfi – Slöngukerfi – Hluti 2: Slöngukerfi með 
samanbrotnum slöngum

1.3.2013 1.7.2013

CEN EN 681-1:1996
Gúmmíkenndar þéttingar – Efniskröfur varðandi 
rörtengiþéttingar sem notaðar eru í vatns- og frárennslislagnir 
– 1. hluti: Hitahert gúmmí

1.1.2003 1.1.2009

EN 681-1:1996/A1:1998 Athugasemd 3 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-1:1996/A2:2002 Athugasemd 3 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-1:1996/A3:2005 Athugasemd 3 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 681-2:2000
Gúmmíkenndar þéttingar – Efniskröfur varðandi 
rörtengiþéttingar sem notaðar eru í vatns- og frárennslislagnir 
– 2. hluti: Hitadeigt gúmmíkennt efni

1.1.2003 1.1.2004

EN 681-2:2000/A1:2002 Athugasemd 3 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-2:2000/A2:2005 Athugasemd 3 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 681-3:2000
Gúmmíkenndar þéttingar – Efniskröfur varðandi 
rörtengiþéttingar sem notaðar eru í vatns- og frárennslislagnir 
– 3. hluti: Blöðrótt efni úr hitahertu gúmmíi

1.1.2003 1.1.2004

EN 681-3:2000/A1:2002 Athugasemd 3 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-3:2000/A2:2005 Athugasemd 3 1.7.2012 1.7.2012

CEN EN 681-4:2000
Gúmmíkenndar þéttingar – Efniskröfur varðandi 
rörtengiþéttingar sem notaðar eru í vatns- og frárennslislagnir 
– 4. hluti: Þéttingar úr steyptu pólýúretani

1.1.2003 1.1.2004

EN 681-4:2000/A1:2002 Athugasemd 3 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-4:2000/A2:2005 Athugasemd 3 1.7.2012 1.7.2012

CEN EN 682:2002
Gúmmíkenndar þéttingar – Efniskröfur varðandi þéttingar 
sem notaðar eru á rör og festingar sem flytja gas og 
kolvetnisvökva

1.10.2002 1.12.2003

EN 682:2002/A1:2005 Athugasemd 3 1.7.2012 1.7.2012

CEN EN 771-1:2011
Kröfur til múrsteina – 1. hluti: Múrsteinar úr leir

1.2.2012 1.2.2013

CEN EN 771-2:2011
Kröfur til múrsteina – 2. hluti: Múrsteinar úr kalsíumsílikati

1.2.2012 1.2.2013

CEN EN 771-3:2011
Kröfur til múrsteina – 3. hluti: Múrsteinar úr steinsteypu 
(þung og létt fylliefni) 

1.2.2012 1.2.2013

CEN EN 771-4:2011
Kröfur til múrsteina – 4. hluti: Múrsteinar úr hita- og 
þrýstihertri frauðsteypu

1.2.2012 1.2.2013

CEN EN 771-5:2011
Kröfur til múrsteina – 5. hluti: Sérframleiddir múrsteinar úr 
steinsteypu

1.2.2012 1.2.2013

CEN EN 771-6:2011
Kröfur til múrsteina – Hluti 6: Múrsteinar úr náttúrulegum 
steini

1.2.2012 1.2.2013

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

1.11.2009 1.11.2010

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

1.11.2009 1.11.2010
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

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

1.11.2009 1.11.2010

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

1.11.2009 1.11.2010

CEN EN 778:2009
Gasknúnir iðuhitarar til hitunar á rými á heimilum þar sem 
tilgreint varmainnstreymi er meira en 70 kW, án viftu til að 
flytja brunaloft og/eða afgangsgas

1.8.2010 1.8.2011

CEN EN 845-1:2013
Skilgreining stoðþátta fyrir múrvirki – Hluti 1: Bindingar, 
togbönd, upphengi og knegti

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 845-2:2013
Skilgreining stoðþátta fyrir múrvirki – Hluti 2: Burðarbitar 
yfir dyrum og gluggum

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 845-3:2013
Skilgreining stoðþátta fyrir múrvirki – Hluti 3: Fúgustyrking 
úr stálneti

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 858-1:2002
Skiljukerfi fyrir létta vökva (t.d. olíu og bensín) – 1. hluti: 
Grunnatriði vöruhönnunar, skilvirkni og prófunar, merking og 
gæðaeftirlit

1.9.2005 1.9.2006

EN 858-1:2002/A1:2004 Athugasemd 3 1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 877:1999
Steypujárnsrör og -tengi, samskeyti og aukahlutir fyrir 
fráveitur – Kröfur, prófunaraðferðir og gæðatrygging

1.1.2008 1.9.2009

EN 877:1999/A1:2006 Athugasemd 3 1.1.2008 1.9.2009

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 934-2:2009+A1:2012
Íblöndunarefni í steinsteypu, múr og þunnfljótandi múr – 
Hluti 2: Íblöndunarefni í steinsteypu – Skilgreiningar, kröfur, 
samræmisauðkenningar og merkingar

1.3.2013 1.9.2013

CEN EN 934-3:2009+A1:2012
Íblöndunarefni í steinsteypu, múr og þunnfljótandi 
múr – Hluti 3: Íblöndunarefni í múr til nota í múrvirki – 
Skilgreiningar, kröfur, samræmi, auðkenning og merking

1.3.2013 1.9.2013

CEN EN 934-4:2009
Íblöndunarefni í steinsteypu, múr og þunnfljótandi 
múr – 4. hluti: Íblöndunarefni í þunnfljótandi múr til 
nota með forspennustrengjum – Skilgreiningar, kröfur, 
samræmisauðkenningar og merkingar

1.3.2010 1.3.2011

CEN EN 934-5:2007
Íblöndunarefni í steinsteypu, múr og þunnfljótandi múr  
– 5. hluti: Íblöndunarefni til nota í sprautusteypu  
– Skilgreiningar, kröfur, samræmi, auðkenning og merking

1.1.2009 1.1.2010

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

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 997:2012
Salernisskálar og salerni með vatnslás

1.12.2012 1.6.2013

EN 997:2012/AC:2012 1.3.2013 1.3.2013

CEN EN 998-1:2010
Kröfur til múrs til nota í múrvirki – Hluti 1: Pússningarmúr

1.6.2011 1.6.2012

CEN EN 998-2:2010
Kröfur til múrs til nota í múrvirki – Hluti 2: Múr til nota í 
múrvirki

1.6.2011 1.6.2012
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 1013:2012
Ljóshleypin, mótuð plastklæðning til innri og ytri nota á 
einföld þök, veggi og loft – Kröfur og prófunaraðferðir

1.9.2013 1.9.2014

CEN EN 1020:2009
Gaskyntir iðuhitarar til hitunar á rými annarsstaðar en á 
heimilum þar sem tilgreint varmainnstreymi er ekki meira en 
300 kW, með viftu til að flytja brunaloft eða afgangsgas

1.8.2010 1.8.2011

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

1.1.2009 1.1.2010

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

1.1.2009 1.1.2010

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

1.12.2010 1.12.2010

CEN EN 1090-1:2009+A1:2011
Byggingareiningar úr stáli og áli – Almenn 
afhendingarskilyrði

1.9.2012 1.7.2014

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

1.9.2005 1.9.2006

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

1.6.2005 1.6.2006

EN 1123-1:1999/A1:2004 Athugasemd 3 1.6.2005 1.6.2006

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

1.6.2005 1.6.2006

EN 1124-1:1999/A1:2004 Athugasemd 3 1.6.2005 1.6.2006

CEN EN 1125:2008
Járnvara í byggingar – Neyðarútgangsbúnaður stjórnað með 
slá til notkunar við flóttaleiðir – Kröfur og prófunaraðferðir

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 1154:1996
Járnvara í byggingar – Stýrður dyralokunarbúnaður – Kröfur 
og prófunaraðferðir

1.10.2003 1.10.2004

EN 1154:1996/A1:2002 Athugasemd 3 1.10.2003 1.10.2004

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 1155:1997
Járnvara í byggingar – Rafknúinn festibúnaður til að halda 
vængjahurðum opnum – Kröfur og prófunaraðferðir

1.10.2003 1.10.2004

EN 1155:1997/A1:2002 Athugasemd 3 1.10.2003 1.10.2004

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 1158:1997
Járnvara í byggingar – Samstillingarbúnaður fyrir hurðir – 
Kröfur og prófunaraðferðir

1.10.2003 1.10.2004

EN 1158:1997/A1:2002 Athugasemd 3 1.10.2003 1.10.2004

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 1168:2005+A3:2011
Forsteyptar steinsteypuvörur – Holplötur

1.7.2012 1.7.2013

CEN EN 1279-5:2005+A2:2010
Gler í byggingar – Einangrunargler – 5. hluti: Samræmismat

1.2.2011 1.2.2012

CEN EN 1304:2005
Þakskífur úr leir og festingar – Skilgreiningar og eiginleikar 
vöru

1.2.2006 1.2.2007
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 1317-5:2007+A2:2012
Öryggisbúnaður vega – Hluti 5: Vörukröfur og samræmismat 
fyrir vegahindranir

1.1.2013 1.1.2013

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 1.3.2013 1.3.2013

CEN EN 1319:2009
Gasknúnir iðuhitarar til hitunar á rými á heimilum þar sem 
tilgreint varmainnstreymi er ekki meira en 70 kW, með viftu

1.10.2010 1.10.2011

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

1.1.2006 1.1.2007

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

1.2.2005 1.2.2006

EN 1337-4:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

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

1.1.2006 1.1.2007

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

1.2.2005 1.2.2006

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

1.12.2004 1.6.2005

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

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 1338:2003
Steinar úr steinsteypu til steinlagna – Kröfur og 
prófunaraðferðir

1.3.2004 1.3.2005

EN 1338:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 1339:2003
Hellur úr steinsteypu til hellulagna – Kröfur og 
prófunaraðferðir

1.3.2004 1.3.2005

EN 1339:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 1340:2003
Kantsteinar úr steinsteypu – Kröfur og prófunaraðferðir

1.2.2004 1.2.2005

EN 1340:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 1341:2012
Hellur úr náttúrulegum steini fyrir steinlögn utanhúss – 
Kröfur og prófunaraðferðir

1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 1342:2012
Götusteinar úr náttúrulegum steini fyrir steinlögn utanhúss – 
Kröfur og prófunaraðferðir

1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 1343:2012
Kantsteinar úr náttúrulegum steini fyrir steinlögn utanhúss – 
Kröfur og prófunaraðferðir

1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 1344:2013
Götusteinar úr leir – Kröfur og prófunaraðferðir

EN 1344:2002 8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 1423:2012
Efni til vegmerkinga – Sáldurefni – Glerperlur, 
viðnámsaukandi korn og blöndur af hvoru tveggja

1.11.2012 1.11.2012

EN 1423:2012/AC:2013 1.7.2013 1.7.2013

CEN EN 1433:2002
Frárennslisrör á svæðum sem ætluð eru akandi og gangandi 
vegfarendum – Flokkun, hönnun og prófunarkröfur, merking 
og mat á samræmi

1.8.2003 1.8.2004

EN 1433:2002/A1:2005 Athugasemd 3 1.1.2006 1.1.2006

CEN EN 1457-1:2012
Reykháfar – Reykrör í loftrásir úr leir eða keramik – Hluti 
1: Reykrör sem starfa við þurrar aðstæður – Kröfur og 
prófunaraðferðir

1.11.2012 1.11.2013
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 1457-2:2012
Reykháfar – Reykrör í loftrásir úr leir eða keramik  
– Hluti 2: Reykrör sem starfa við blautar aðstæður – Kröfur 
og prófunaraðferðir

1.11.2012 1.11.2013

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

1.1.2010 1.1.2011

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

1.7.2005 1.7.2006

CEN EN 1504-2:2004
Vörur og kerfi til verndar og viðgerðar á steinsteypuvirkjum – 
Skilgreiningar, kröfur, gæðaeftirlit og mat á samræmi  
– 2. hluti: Yfirborðsverndarkerfi fyrir steinsteypu

1.9.2005 1.1.2009

CEN EN 1504-3:2005
Vörur og kerfi til verndar og viðgerðar á steinsteypuvirkjum – 
Skilgreiningar, kröfur, gæðaeftirlit og mat á samræmi  
– 3. hluti: Viðgerðir á steinsteypu með og án burðarhlutverks

1.10.2006 1.1.2009

CEN EN 1504-4:2004
Vörur og kerfi til verndar og viðgerðar á steinsteypuvirkjum – 
Skilgreiningar, kröfur, gæðaeftirlit og mat á samræmi  
– 4. hluti: Lím til byggingarnota

1.9.2005 1.1.2009

CEN EN 1504-5:2004
Vörur og kerfi til verndar og viðgerðar á steinsteypuvirkjum – 
Skilgreiningar, kröfur, gæðaeftirlit og mat á samræmi  
– 5. hluti: Innsprautun í steinsteypuvirki

1.10.2005 1.1.2009

CEN EN 1504-6:2006
Vörur og kerfi til verndar og viðgerðar á steinsteypuvirkjum – 
Skilgreiningar, kröfur, gæðaeftirlit og mat á samræmi  
– Hluti 6: Festing bendistáls

1.6.2007 1.1.2009

CEN EN 1504-7:2006
Vörur og kerfi til verndar og viðgerðar á steinsteypuvirkjum – 
Skilgreiningar, kröfur, gæðaeftirlit og mat á samræmi  
– Hluti 7: Tæringarvarnir bendingar

1.6.2007 1.1.2009

CEN EN 1520:2011
Forsteyptar bentar einingar með opnum léttum fylliefnum

1.1.2012 1.1.2013

CEN EN 1748-1-2:2004
Gler í byggingar – Sérstakar grunnvörur – Hluti 1-2: 
Bórsilíkatgler – Samræmismat/vörustaðall

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 1748-2-2:2004
Gler í byggingar – Sérstakar grunnvörur – Hluti 2-2: 
Keramíkgler – Samræmismat

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 1806:2006
Reykháfar – Reykrörseiningar úr leir eða keramík fyrir 
einfalda reykháfa – Kröfur og prófunaraðferðir

1.5.2007 1.5.2008

CEN EN 1825-1:2004
Smurolíuskiljur – 1. hluti: Grunnatriði hönnunar, skilvirkni og 
prófun, merking og gæðaeftirlit

1.9.2005 1.9.2006

EN 1825-1:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 1856-1:2009
Reykháfar – Kröfur til reykháfa úr málmi – 
1. hluti: Hlutar í reykháfakerfi

1.3.2010 1.3.2011

CEN EN 1856-2:2009
Reykháfar – Nothæfiskröfur til reykháfa úr málmi – 2. hluti: 
Málmfóðringar og reykrör til tenginga

1.3.2010 1.3.2011

CEN EN 1857:2010
Reykháfar – Einingar – Reykrörsfóðringar úr steinsteypu

1.1.2011 1.1.2012

CEN EN 1858:2008+A1:2011
Reykháfar – Einingar – Reykrörseiningar úr steinsteypu

1.4.2012 1.4.2013
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 1863-2:2004
Gler í byggingar – Hitahert gler úr natríumkalksilíkati  
– 2. hluti: Samræmismat

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 1873:2005
Raðframleiddir fylgihlutir fyrir þök – Ofanljós úr plasti  
– Eiginleikar og prófunaraðferðir

1.10.2006 1.10.2009

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

1.8.2003 23.11.2004

EN 1916:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

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

1.8.2003 23.11.2004

EN 1917:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 1935:2002
Járnvara í byggingar – Einása lamir – Kröfur og 
prófunaraðferðir

1.10.2002 1.12.2003

EN 1935:2002/AC:2003 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 10025-1:2004
Heitvalsað efni úr óblönduðu byggingarstáli – 
1. hluti: Almenn skilyrði fyrir afhendingu

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 10088-4:2009
Ryðfrítt stál – Hluti 4: Tæknileg afhendingarskilyrði fyrir 
plötur/þynnur úr tæringarþolnu stáli til nota í byggingum

1.2.2010 1.2.2011

CEN EN 10088-5:2009
Ryðfrítt stál – Hluti 5: Tæknileg afhendingarskilyrði fyrir 
teina, stangir, vír og vörur úr björtu tæringarþolnu stáli til 
nota í byggingum

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 10210-1:2006
Holar burðareiningar framleiddar við hita úr óblönduðu stáli 
og fínkorna stáli – Hluti 1: Tæknileg afhendingarskilyrði

1.2.2007 1.2.2008

CEN EN 10219-1:2006
Kaldformaðar soðnar holar burðareiningar úr óblönduðu stáli 
og fínkorna stáli – Hluti 1: Tæknileg afhendingarskilyrði

1.2.2007 1.2.2008

CEN EN 10224:2002
Rör og tengihlutir úr stáli fyrir flutning á vatnsríkum vökvum, 
svo sem neysluvatni – Tæknileg afhendingarskilyrði

1.4.2006 1.4.2007

EN 10224:2002/A1:2005 Athugasemd 3 1.4.2006 1.4.2007

CEN EN 10255:2004+A1:2007
Rör úr óblönduðu stáli sem henta til rafsuðu og snittunar – 
Tæknileg afhendingarskilyrði

1.1.2010 1.1.2011

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

1.3.2006 1.3.2007

CEN EN 10312:2002
Soðin rör úr ryðfríu stáli til flutnings á vatnsríkum vökvum, 
svo sem neysluvatni – Tæknileg afhendingarskilyrði

1.4.2006 1.4.2007

EN 10312:2002/A1:2005 Athugasemd 3 1.4.2006 1.4.2007

CEN EN 10340:2007
Steypujárnvörur til mannvirkjagerðar

1.1.2010 1.1.2011

EN 10340:2007/AC:2008 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 10343:2009
Stál til snöggkælingar og temprunar til nota í byggingum – 
Tæknileg afhendingarskilyrði

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 12004:2007+A1:2012
Flísalím – Kröfur, samræmismat, flokkun og merking

1.4.2013 1.7.2013
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

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

1.11.2001 1.11.2002

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

1.10.2001 1.10.2002

CEN EN 12050-3:2000
Fráveitudælubúnaður til nota í byggingum og á lóðum – 
Meginreglur um gerð og prófun – 
3. hluti: Dælubúnaður til takmarkaðra nota að dæla 
fráveituvatni með seyru

1.10.2001 1.10.2002

CEN EN 12050-4:2000
Fráveitudælubúnaður til nota í byggingum og á lóðum – 
Meginreglur um gerð og prófun – 
4. hluti: Einstreymislokar fyrir fráveituvatn með eða án seyru

1.10.2001 1.10.2002

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

1.9.2005 1.9.2006

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

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 12094-1:2003
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 
1. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir rafknúinn sjálfvirkan 
stjórn- og seinkunarbúnað

1.2.2004 1.5.2006

CEN EN 12094-2:2003
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 
2. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir órafknúinn 
sjálfvirkan stjórn- og seinkunarbúnað

1.2.2004 1.5.2006

CEN EN 12094-3:2003
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 
3. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir handvirkan 
gangsetningar- og stöðvunarbúnað

1.1.2004 1.9.2005

CEN EN 12094-4:2004
Föst slökkvikerfi – Hlutir í CO2-kerfi – 4. hluti: Kröfur og 
prófunaraðferðir fyrir loka á háþrýstihylki og opnunarbúnað 
þeirra

1.5.2005 1.8.2007

CEN EN 12094-5:2006
Föst slökkvikerfi – Hlutir í CO2-kerfi – 5. hluti: Kröfur 
og prófunaraðferðir fyrir há- og lágþrýstistýriloka og 
opnunarbúnað þeirra

1.2.2007 1.5.2009

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

1.2.2007 1.5.2009

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

1.10.2001 1.4.2004

EN 12094-7:2000/A1:2005 Athugasemd 3 1.11.2005 1.11.2006

CEN EN 12094-8:2006
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi  
– Hluti 8: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir tengi

1.2.2007 1.5.2009

CEN EN 12094-9:2003
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 
9. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir sérhæfða 
brunaskynjara

1.1.2004 1.9.2005

CEN EN 12094-10:2003
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 
10. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir þrýstimæla og 
þrýstirofa

1.2.2004 1.5.2006
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 12094-11:2003
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 
11. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir vogir

1.1.2004 1.9.2005

CEN EN 12094-12:2003
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 
12. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir loftknúinn 
viðvörunarbúnað

1.1.2004 1.9.2005

CEN EN 12094-13:2001
Föst slökkvikerfi – Hlutir í gasslökkvikerfi – 
13. hluti: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir eftirlits- og 
einstreymisloka

1.1.2002 1.4.2004

EN 12094-13:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010

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

1.6.2006 1.9.2008

EN 12101-1:2005/A1:2006 Athugasemd 3 1.12.2006 1.9.2008

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

1.4.2004 1.9.2006

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

1.4.2004 1.4.2005

EN 12101-3:2002/AC:2005 1.1.2006 1.1.2006

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

1.4.2006 1.4.2007

EN 12101-6:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 12101-7:2011
Reyk- og hitastýribúnaður – Hluti 7: Reykstýrirásir

1.2.2012 1.2.2013

CEN EN 12101-8:2011
Reyk- og hitastýribúnaður – Hluti 8: Reykstýrilokur

1.2.2012 1.2.2013

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

1.10.2006 1.5.2012

EN 12101-10:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 12150-2:2004
Gler í byggingar – Hitahert öryggisgler úr natríumkalksilíkati 
– 2. hluti: Samræmismat

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 12209:2003
Járnvara í byggingar – Lásar og læsingar – Handvirkir lásar 
og læsingar – Kröfur og prófunaraðferðir

1.12.2004 1.6.2006

EN 12209:2003/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006

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

1.4.2002 1.9.2005

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 Athugasemd 3 1.3.2005 1.3.2006

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 Athugasemd 3 1.11.2006 1.11.2007

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

1.1.2002 1.8.2007

EN 12259-2:1999/A1:2001 Athugasemd 3 1.1.2002 1.8.2007

EN 12259-2:1999/A2:2005 Athugasemd 3 1.9.2006 1.8.2007

EN 12259-2:1999/AC:2002 1.6.2005 1.6.2005

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

1.1.2002 1.8.2007

EN 12259-3:2000/A1:2001 Athugasemd 3 1.1.2002 1.8.2007

EN 12259-3:2000/A2:2005 Athugasemd 3 1.9.2006 1.8.2007
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

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

1.1.2002 1.4.2004

EN 12259-4:2000/A1:2001 Athugasemd 3 1.1.2002 1.4.2004

CEN EN 12259-5:2002
Föst slökkvikerfi – Hlutir í úðakerfi – 5. hluti: 
Vatnsflæðisnemar

1.7.2003 1.9.2005

CEN EN 12271:2006
Yfirborðsþekja – Kröfur

1.1.2008 1.1.2011

CEN EN 12273:2008
Klæðning með flotbiki – Kröfur

1.1.2009 1.1.2011

CEN EN 12285-2:2005
Verkstæðisframleiddir stáltankar – 2. hluti: Láréttir 
sívalir tankar með einfaldri eða tvöfaldri klæðningu til 
ofanjarðargeymslu á eldfimum og óeldfimum vatnsmengandi 
vökvum

1.1.2006 1.1.2008

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

1.5.2005 1.5.2008

CEN EN 12337-2:2004
Gler í byggingar – Efnahert gler úr natríumkalksilíkati  
– 2. hluti: Samræmismat/vörustaðall

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 12352:2006
Umferðarstjórnbúnaður – Viðvörunar- og öryggisljósabúnaður

1.2.2007 1.2.2008

CEN EN 12368:2006
Umferðarstjórnbúnaður – Umferðarljós

1.2.2007 1.2.2008

CEN EN 12380:2002
Undirþrýstingslokar fyrir frárennsliskerfi – Kröfur, 
prófunaraðferðir og mat á samræmi

1.10.2003 1.10.2004

CEN EN 12446:2011
Reykháfar – Einingar – Ytri veggeiningar úr steinsteypu

1.4.2012 1.4.2013

CEN EN 12467:2012
Plötur úr trefjasteypu – Eiginleikar og prófunaraðferðir

1.7.2013 1.7.2013

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

1.12.2004 1.12.2005

EN 12566-1:2000/A1:2003 Athugasemd 3 1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 12566-3:2005+A2:2013
Skólphreinsibúnaður fyrir lítil kerfi fyrir allt að 50 íbúa – 
Hluti 3: Samsettar og/eða ósamsettar skólphreinsistöðvar fyrir 
íbúabyggð

31.12.2013

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

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 12566-6:2013
Skólphreinsibúnaður fyrir lítil kerfi fyrir allt að 50 íbúa – 
Hluti 6: Tilbúnar hreinsieiningar fyrir skólp úr rotþróm

1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 12566-7:2013
Skólphreinsibúnaður fyrir lítil kerfi fyrir allt að 50 íbúa – 
Hluti 7: Einingar fyrir lokahreinsun

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 12591:2009
Jarðbik og jarðbiksbindiefni – Eiginleikar jarðbiks til nota í 
slitlög

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 12602:2008+A1:2013
Forsteyptir styrktir byggingarhlutar úr hita- og þrýstihertri 
frauðsteypu

8.8.2014 8.8.2015
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

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

1.1.2009 1.1.2010

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

1.2.2004 1.2.2006

EN 12676-1:2000/A1:2003 Athugasemd 3 1.2.2004 1.2.2006

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

1.1.2009 1.1.2010

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

1.1.2009 1.1.2010

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

1.2.2008 1.2.2009

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009

CEN EN 12809:2001
Sjálfstæðir katlar í heimahús sem nota fast eldsneyti – 
Nafnvarmagjöf allt að 50 kW – Kröfur og prófunaraðferðir

1.7.2005 1.7.2007

EN 12809:2001/A1:2004 Athugasemd 3 1.7.2005 1.7.2007

EN 12809:2001/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 12815:2001
Sjálfstæðar eldavélar í heimahúsum sem nota fast eldsneyti – 
Kröfur og prófunaraðferðir

1.7.2005 1.7.2007

EN 12815:2001/A1:2004 Athugasemd 3 1.7.2005 1.7.2007

EN 12815:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 12839:2012
Forsteyptar einingar úr steinsteypu – Einingar í girðingar

1.10.2012 1.10.2013

CEN EN 12843:2004
Forsteyptar steinsteypuvörur – Möstur og staurar

1.9.2005 1.9.2007

CEN EN 12859:2011
Gifsblokkir – Skilgreiningar, kröfur og prófunaraðferðir

1.12.2011 1.12.2012

CEN EN 12860:2001
Gifslím fyrir gifsblokkir – Skilgreiningar, kröfur og 
prófunaraðferðir

1.4.2002 1.4.2003

EN 12860:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 12878:2005
Litarefni fyrir byggingarefni úr sementi og/eða kalki – 
Eiginleikar og prófunaraðferðir

1.3.2006 1.3.2007

EN 12878:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

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

1.1.2009 1.1.2013

CEN EN 12899-2:2007
Föst, lóðrétt umferðarmerki – Hluti 2: Upplýstir 
umferðarpollar (TTB) 

1.1.2009 1.1.2013

CEN EN 12899-3:2007
Föst, lóðrétt umferðarmerki – Hluti 3: Aðgreiningarstaurar og 
endurskinsfletir

1.1.2009 1.1.2013

CEN EN 12951:2004
Raðframleiddir fylgihlutir fyrir þök – Fastir þakstigar – 
Eiginleikar og prófunaraðferðir

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 12966-1:2005+A1:2009
Lóðrétt vegaskilti – Skilti með breytanlegum skilaboðum  
– 1. hluti: Vörustaðall

1.8.2010 1.8.2010

CEN EN 13024-2:2004
Gler í byggingar – Hitahert öryggisgler úr bórsilíkati  
– 2. hluti: Samræmismat

1.9.2005 1.9.2006
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 13043:2002
Steinefni í malbik og klæðningar á vegi, flugvelli og önnur 
umferðarsvæði

1.7.2003 1.6.2004

EN 13043:2002/AC:2004 1.6.2006 1.6.2006

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

1.3.2003 1.6.2004

EN 13055-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010

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

1.5.2005 1.5.2006

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

1.5.2008 1.5.2009

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

1.5.2008 1.5.2009

CEN EN 13063-3:2007
Reykháfar – Reykháfakerfi með reykrörsfóðringum úr leir 
eða keramik – Hluti 3: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir 
loftrásarreykháfa

1.5.2008 1.5.2009

CEN EN 13069:2005
Reykháfar – Ytri veggir úr leir eða keramík fyrir 
reykháfakerfi – Kröfur og prófunaraðferðir

1.5.2006 1.5.2007

CEN EN 13084-5:2005
Frístandandi verksmiðjureykháfar – 5. hluti: Efni í 
múrsteinsfóðringar – Eiginleikar

1.4.2006 1.4.2007

EN 13084-5:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 13084-7:2012
Frístandandi reykháfar – Hluti 7: Eiginleikar sívalra stálsmíða 
til nota í einföldum stálreykháfum og stálfóðringum

1.9.2013 1.9.2013

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

1.8.2003 1.8.2004

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

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

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

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-2:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

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

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-3:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 13108-4:2006
Malbiksblöndur – Efnislýsingar – Hluti 4: Ívaltað malbik

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-4:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

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

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-5:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

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

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-6:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

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

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-7:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 13139:2002
Fylliefni í múr

1.3.2003 1.6.2004

EN 13139:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 13160-1:2003
Lekagreiningarkerfi – 1. hluti: Almennar reglur

1.3.2004 1.3.2005

CEN EN 13162:2012
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
glerullar- eða steinullarvörur (MW) – Kröfur

1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 13163:2012
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr þöndu pólýstýreni (EPS ) – Kröfur

1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 13164:2012
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr þrýstimótuðu pólýstýrenfrauði (XPS) – Kröfur

1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 13165:2012
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr stífu pólýúretanfrauði (PUR) – Kröfur

1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 13166:2012
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr fenólfrauði (PF) – Kröfur

1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 13167:2012
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr frauðgleri (CG) – Kröfur

1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 13168:2012
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr tréull (WW) – Kröfur

1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 13169:2012
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr þöndum perlusteini (EPS) – Kröfur

1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 13170:2012
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr þöndum korki (ICB) – Kröfur

1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 13171:2012
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr viðartrefjum (WF) – Kröfur

1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 13224:2011
Forsteyptar steinsteypuvörur – Rifjaplötu

1.8.2012 1.8.2013

CEN EN 13225:2013
Forsteyptar steinsteypuvörur – Bita- og súlueiningar í 
byggingar

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 13229:2001
Innfelld tæki, þ.m.t. opin eldstæði, sem nota fast eldsneyti – 
Kröfur og prófunaraðferðir

1.7.2005 1.7.2007

EN 13229:2001/A1:2003 Athugasemd 3 1.6.2006 1.6.2007

EN 13229:2001/A2:2004 Athugasemd 3 1.7.2005 1.7.2007

EN 13229:2001/AC:2006 1.7.2007 1.7.2007

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 13240:2001
Rýmishitarar sem nota fast eldsneyti – Kröfur og 
prófunaraðferðir

1.7.2005 1.7.2007

EN 13240:2001/A2:2004 Athugasemd 3 1.7.2005 1.7.2007

EN 13240:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

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

1.1.2012 1.1.2013

CEN EN 13242:2002+A1:2007
Óbundin fylliefni og fylliefni bundin með vatnshverfum 
bindiefnum til notkunar í mannvirki og vegagerð

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 13245-2:2008
Plastefni – Prófílar úr ómýktu pólývinýlklóríði (PVC-U) 
til nota í byggingar – Hluti 2: Prófílar til nota utanhúss og 
innanhúss á veggi og í loft

1.7.2010 1.7.2012

EN 13245-2:2008/AC:2009 1.7.2010 1.7.2010

CEN EN 13263-1:2005+A1:2009
Kísilryk í steinsteypu – Hluti 1: Skilgreiningar, kröfur og 
samræmisskilyrði

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 13279-1:2008
Yfirborðsefni úr gifsi og gifsblöndum – 1. hluti: 
Skilgreiningar og kröfur

1.10.2009 1.10.2010

CEN EN 13282-1:2013
Rakavirk bindiefni til vegagerðar – Hluti 1: Rakavirk 
bindiefni til vegagerðar með hraðherslu – Samsetning, 
eiginleikar og samræmiskröfur

1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 13310:2003
Eldhúsvaskar – Kröfur og prófunaraðferðir

1.2.2004 1.2.2006

CEN EN 13341:2005+A1:2011
Hitadeigir fastir tankar til ofanjarðargeymslu á húshitunarolíu, 
steinolíu og dísilolíu – Tankar úr blástursmótuðu pólýetýleni, 
snúningsmótuðu pólýetýleni og pólýamíð 6 sem framleitt er 
með anjónískri fjölliðun – Kröfur og prófunaraðferðir

1.10.2011 1.10.2011

CEN EN 13361:2004
Þéttilög úr blöndu af jarðvegi og gerviefnum – Eiginleikar 
sem krafist er vegna nota við gerð uppistöðulóna og 
jarðstíflna. 

1.9.2005 1.9.2006

EN 13361:2004/A1:2006 Athugasemd 3 1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 13362:2005
Þéttilög úr blöndu af jarðvegi og gerviefnum – Eiginleikar 
sem krafist er við gerð vatnsvega

1.2.2006 1.2.2007

CEN EN 13383-1:2002
Grjótvörn – 1. hluti: Eiginleikar

1.3.2003 1.6.2004

EN 13383-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 13407:2006
Vegghengdar þvagskálar – Kröfur og prófunaraðferðir

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 13450:2002
Fylliefni til nota í brautarteinastæði

1.10.2003 1.6.2004

EN 13450:2002/AC:2004 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 13454-1:2004
Bindiefni, samsett bindiefni og verksmiðjuframleiddar 
blöndur með kalsíumsúlfati til nota í gólfílagnir – 1. hluti: 
Skilgreiningar og kröfur

1.7.2005 1.7.2006

CEN EN 13479:2004
Suðufylliefni – Almennur vörustaðall um fyllimálma og 
fylliduft til nota við samsuðu málmefna

1.10.2005 1.10.2006

CEN EN 13491:2004
Þéttilög úr blöndu af jarðvegi gerviefnum – Eiginleikar 
sem krafist er vegna þéttingar við gerð gangna og 
neðanjarðarmannvirkja

1.9.2005 1.9.2006

EN 13491:2004/A1:2006 Athugasemd 3 1.6.2007 1.6.2008
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 13492:2004
Þéttilög úr blöndu af jarðvegi og gerviefnum – Eiginleikar 
sem krafist er við notkun til smíði á förgunarstöðvum 
fljótandi úrgangs eða flutningsstöðvum eða til lekavarnar

1.9.2005 1.9.2006

EN 13492:2004/A1:2006 Athugasemd 3 1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 13493:2005
Þéttilög úr blöndu af jarðvegi og gerviefnum – Eiginleikar 
sem krafist er vegna nota við gerð geymslusvæða fyrir úrgang 
í föstu formi og förgunarstöðva

1.3.2006 1.3.2007

CEN EN 13502:2002
Reykháfar – Kröfur og prófunaraðferðir fyrir hettur úr 
keramik á reykháfa

1.8.2003 1.8.2004

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

1.8.2009 1.8.2010

CEN EN 13564-1:2002
Vatnstjónavarnanemar í byggingar – 1. hluti: Kröfur

1.5.2003 1.5.2004

CEN EN 13616:2004
Búnaður til að koma í veg fyrir yfirfyllingu fastra 
olíueldsneytistanka

1.5.2005 1.5.2006

EN 13616:2004/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 13658-1:2005
Bendinet og styrkingar úr málmi – Skilgreiningar, kröfur og 
prófunaraðferðir – 1. hluti: Gifshúðun innanhúss

1.3.2006 1.3.2007

CEN EN 13658-2:2005
Bendinet og styrkingar úr málmi – Skilgreiningar, kröfur og 
prófunaraðferðir – 2. hluti: Gifshúðun utanhúss

1.3.2006 1.3.2007

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

1.8.2009 1.8.2010

CEN EN 13693:2004+A1:2009
Forsteyptar steinsteypuvörur – Sérstakar þakeiningar

1.5.2010 1.5.2011

CEN EN 13707:2004+A2:2009
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Styrktur þakpappi til 
vatnsþéttingar – Skilgreiningar og eiginleikar

1.4.2010 1.10.2010

CEN EN 13747:2005+A2:2010
Forsteyptar steinsteypuvörur – Forsteyptar gólfaplötur

1.1.2011 1.1.2011

CEN EN 13748-1:2004
Terrazzoflísar – 1. hluti: Terrazzoflísar til nota innanhúss

1.6.2005 1.10.2006

EN 13748-1:2004/A1:2005 Athugasemd 3 1.4.2006 1.10.2006

EN 13748-1:2004/AC:2005 1.6.2005 1.6.2005

CEN EN 13748-2:2004
Terrrazzoflísar – 2. hluti: Terrazzoflísar til nota utanhúss

1.4.2005 1.4.2006

CEN EN 13808:2013
Jarðbik og jarðbiksbindiefni – Grunnur til nota við 
skilgreiningar á jákvætt hlöðnum jarðbiksblöndum

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 13813:2002
Ílagnarefni og gólfílögn – Ílagnarefni – Eiginleikar og kröfur

1.8.2003 1.8.2004

CEN EN 13815:2006
Mót úr trefjastyrktu gifsi – Skilgreiningar, kröfur og 
prófunaraðferðir

1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 13830:2003
Ekki berandi útveggir – Vörustaðall

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 13859-1:2010
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Skilgreiningar og 
eiginleikar undirlaga – 1. hluti: Undirlög undir þakklæðningar

1.4.2011 1.4.2012

CEN EN 13859-2:2010
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Skilgreiningar og 
eiginleikar undirlaga – 2. hluti: Undirlög fyrir veggi

1.4.2011 1.4.2012
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 13877-3:2004
Slitlög úr steinsteypu – 3. hluti: Eiginleikar blindingja til nota 
í steinsteypuslitlögum

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 13915:2007
Verksmiðjuframleiddar veggplötueiningar úr gifsi með 
pappakjarna – Skilgreiningar, kröfur og prófunaraðferðir

1.6.2008 1.6.2009

CEN EN 13924:2006
Jarðbik og jarðbiksbindiefni – Eiginleikar harðs jarðbiks til 
nota í slitlög

1.1.2010 1.1.2011

EN 13924:2006/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 13950:2005
Gifsplötur með áföstum efnum til varma- og hljóðeinangrunar 
– Skilgreiningar, kröfur og prófunaraðferðir

1.9.2006 1.9.2007

CEN EN 13956:2012
Sveigjanlegar plötur til vatnsþéttingar – Plast- og gúmmídúkar 
til vatnsþéttingar þaka – Skilgreiningar og eiginleikar

1.10.2013 1.10.2013

CEN EN 13963:2005
Fylliefni til nota í gifsplötuskeyti – Skilgreiningar, kröfur og 
prófunaraðferðir

1.3.2006 1.3.2007

EN 13963:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 13967:2012
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Rakavarnarlög úr plasti og 
gúmmí, þ.m.t. plast- og gúmmíklæðningar til vatnsþéttingar í 
kjöllurum – Skilgreiningar og eiginleikar

1.3.2013 1.7.2013

CEN EN 13969:2004
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Rakavarnarlög úr 
jarðbiki, þ.m.t. jarðbiksdúkar til vatnsþéttingar í kjöllurum – 
Skilgreiningar og eiginleikar

1.9.2005 1.9.2006

EN 13969:2004/A1:2006 Athugasemd 3 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 13970:2004
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Jarðbikslög til að þétta 
gegn rakaflæði – Skilgreiningar og eiginleikar

1.9.2005 1.9.2006

EN 13970:2004/A1:2006 Athugasemd 3 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 13978-1:2005
Forsteyptar steinsteypuvörur – Forsteyptir bílskúrar – 1. hluti: 
Kröfur varðandi benta bílskúra, heilsteypta eða úr steyptum 
einingum í rýmisstærð

1.3.2006 1.3.2008

CEN EN 13984:2013
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Plast- og gúmmílög til að 
þétta gegn rakaflæði – Skilgreiningar og eiginleikar

1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 13986:2004
Trétrefjaplötur til nota í byggingum – Eiginleikar, 
samræmismat og merking

1.6.2005 1.6.2006

CEN EN 14016-1:2004
Bindiefni í magnesítílagnir – Brennd magnesínefni og 
magnesínklóríð – 1. hluti: Skilgreiningar, kröfur

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 14023:2010
Jarðbik og jarðbiksbindiefni – Almennar kröfur um 
fjölliðublandað jarðbik

1.1.2011 1.1.2012

CEN EN 14037-1:2003
Geislahitunarplötur í loft fyrir vatn undir 120°C – 1. hluti: 
Tæknilýsing og kröfur

1.2.2004 1.2.2005

CEN EN 14041:2004
Fjaðrandi gólfefni úr textíl- og dúkefnum – Heilbrigðis-, 
öryggis- og orkusparnaðarkröfur

1.1.2006 1.1.2007

EN 14041:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 14055:2010
Vatnskassar fyrir salernis- og þvagskálar

1.9.2011 1.9.2012
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 14063-1:2004
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Varmaeinangrun sem 
mótuð er á notkunarstað úr léttum fylliefnum úr þöndum leir 
– 1. hluti: Eiginleikar ómótaðs efnis fyrir uppsetningu

1.6.2005 1.6.2006

EN 14063-1:2004/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 14064-1:2010
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Varmaeinangrun sem 
mótuð er á notkunarstað úr lausri glerull eða steinull (MW) – 
Hluti 1: Eiginleikar lausullar fyrir uppsetningu

1.12.2010 1.12.2011

CEN EN 14080:2013
Timburvirki – Límtré og gegnheilt límtré

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 14081-1:2005+A1:2011
Timburvirki – Styrkleikaflokkað timbur í burðarvirki með 
rétthyrndu þversniði – Hluti 1: Almennar kröfur

1.10.2011 31.12.2011

CEN EN 14178-2:2004
Gler í byggingar – Almennar jarðalkalínatríumsilíkatvörur – 
2. hluti: Samræmismat/vörustaðall

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 14179-2:2005
Gler í byggingar – Hitahert og gegnhitað öryggisgler úr 
natríumkalksilíkati – 2. hluti: Samræmismat/vörustaðall

1.3.2006 1.3.2007

CEN EN 14188-1:2004
Fylli- og þéttiefni í samskeyti – 1. hluti: Kröfur fyrir hituð 
þéttiefni

1.7.2005 1.1.2007

CEN EN 14188-2:2004
Fylli- og þéttiefni í samskeyti – 2. hluti: Kröfur fyrir óhituð 
þéttiefni

1.10.2005 1.1.2007

CEN EN 14188-3:2006
Fylli- og þéttiefni í samskeyti – Hluti 3: Eiginleikar tilbúinna 
fúguþéttinga

1.11.2006 1.11.2007

CEN EN 14190:2005
Sérunnar gifsplötur – Skilgreiningar, kröfur og 
prófunaraðferðir

1.4.2006 1.4.2007

CEN EN 14195:2005
Málmgrindarhlutar fyrir gifsplötukerfi – Skilgreiningar, kröfur 
og prófunaraðferðir

1.1.2006 1.1.2007

EN 14195:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 14209:2005
Tilsniðnir vegglistar úr gifsi – Skilgreiningar, kröfur og 
prófunaraðferðir

1.9.2006 1.9.2007

CEN EN 14216:2004
Sement – Samsetning, eiginleikar og samræmiskröfur fyrir 
sérframleitt lághitasement

1.2.2005 1.2.2006

CEN EN 14229:2010
Burðartimbur – Timburstaurar fyrir loftlínur

1.9.2011 1.9.2012

CEN EN 14246:2006
Gifseiningar í niðurhengd loft – Skilgreiningar, kröfur og 
prófunaraðferðir

1.4.2007 1.4.2008

EN 14246:2006/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 14250:2010
Timburvirki – Kröfur til raðframleiddra grinda með 
gataplötufestingum

1.11.2010 1.11.2010

CEN EN 14296:2005
Hreinlætistæki – Þvottarennur

1.3.2006 1.3.2008

CEN EN 14303:2009+A1:2013
Varmaeinangrunarvörur fyrir búnað í byggingar og til 
iðnaðarnota – Verksmiðjuframleiddar glerullar- eða 
steinullarvörur (MW) – Eiginleikar

1.11.2013 1.11.2013
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Athugasemd 4

CEN EN 14304:2009+A1:2013
Varmaeinangrunarkröfur fyrir búnað í byggingar og til 
iðnaðarnota – Verksmiðjuframleiddar vörur úr sveigjanlegu 
elastómerfrauði (FEF) – Eiginleikar

1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14305:2009+A1:2013
Varmaeinangrunarkröfur fyrir búnað í byggingar og til 
iðnaðarnota – Verksmiðjuframleiddar vörur úr frauðgleri (CG) 
– Eiginleikar

1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14306:2009+A1:2013
Varmaeinangrunarkröfur fyrir búnað í byggingar og til 
iðnaðarnota – Verksmiðjuframleiddar vörur úr kalsíumsílíkati 
(CS) – Eiginleikar

1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14307:2009+A1:2013
Varmaeinangrunarvörur fyrir búnað í byggingar og til 
iðnaðarnota – Verksmiðjuframleiddar vörur úr þrýstimótuðu 
pólýstýrenfrauði (XPS) – Eiginleikar

1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14308:2009+A1:2013
Varmaeinangrunarkröfur fyrir búnað í byggingar og 
til iðnaðarnota – Verksmiðjuframleiddar vörur úr stífu 
pólýúretanfrauði (PUR) og pólýísósýanúratfrauði (PIR) – 
Eiginleikar

1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14309:2009+A1:2013
Varmaeinangrunarkröfur fyrir búnað í byggingar og til 
iðnaðarnota – Verksmiðjuframleiddar vörur úr þöndu 
pólýstýreni (EPS) – Eiginleikar

1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14313:2009+A1:2013
Varmaeinangrunarkröfur fyrir búnað í byggingar og 
til iðnaðarnota – Verksmiðjuframleiddar vörur úr 
pólýetýlenfrauði (PEF) – Eiginleikar

1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14314:2009+A1:2013
Varmaeinangrunarkröfur fyrir búnað í byggingar og til 
iðnaðarnota – Verksmiðjuframleiddar vörur úr fenólfrauði 
(PF) – Eiginleikar

1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14315-1:2013
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Frauðvörur, sem er 
sprautað til mótunar á staðnum, úr stífu pólýúretanfrauði 
(PUR) og pólýísósýanúratfrauði (PIR) 

1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 14316-1:2004
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Varmaeinangrun sem 
mótuð er á notkunarstað úr þöndum perlusteini (EP)  
– 1. hluti: Eiginleikar mótaðs og ómótaðs efnis fyrir notkun

1.6.2005 1.6.2006

CEN EN 14317-1:2004
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Varmaeinangrun sem 
mótuð er á notkunarstað úr vermíkúlítflögum (EP) – 1. hluti: 
Eiginleikar mótaðs og ómótaðs efnis fyrir notkun

1.6.2005 1.6.2006

CEN EN 14318-1:2013
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Frauðvörur, sem er dreift 
til mótunar á staðnum, úr stífu pólýúretanfrauði (PUR) og 
pólýísósýanúratfrauði (PIR) – Hluti 1: Eiginleikar frauðkerfis 
fyrir uppsetningu

1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 14319-1:2013
Varmaeinangrunarvörur fyrir búnað í byggingar og til 
iðnaðarnota – Frauðvörur, sem er dreift til mótunar á staðnum, 
úr stífu pólýúretanfrauði (PUR) og pólýísósýanúratfrauði 
(PIR) – Hluti 1: Eiginleikar frauðkerfis fyrir uppsetningu

1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 14320-1:2013
Varmaeinangrunarvörur fyrir búnað í byggingar og 
til iðnaðarnota – Frauðvörur, sem er sprautað til 
mótunar á staðnum, úr stífu pólýúretanfrauði (PUR) og 
pólýísósýanúratfrauði (PIR) – Hluti 1: Eiginleikar frauðkerfis 
fyrir uppsetningu

1.11.2013 1.11.2014
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 14321-2:2005
Gler í byggingar – Hitahert öryggisgler úr 
jarðalkalínatríumsílikati – Hluti 2: Samræmismat/vörustaðall

1.6.2006 1.6.2007

CEN EN 14339:2005
Kranar – Öryggi – Turnkranar

1.5.2006 1.5.2007

CEN EN 14342:2013
Gólfefni úr timbri – Eiginleikar, samræmismat og merking

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 14351-1:2006+A1:2010
Gluggar og útgöngudyr – Vörustaðall, eiginleikar í notkun 
– Hluti 1: Gluggar og útidyrasamstæður sem ekki eru með 
eldvarnar- eða reyklekaeiginleika en með ytri brunaeiginleika 
fyrir þakglugga

1.12.2010 1.12.2010

CEN EN 14353:2007+A1:2010
Skraut- og styrktarlistar úr málmi til nota með gifsplötum – 
Skilgreiningar, kröfur og prófunaraðferðir

1.11.2010 1.11.2010

CEN EN 14374:2004
Timburvirki – Límtré (LVL) til nota í byggingum – Kröfur

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 14384:2005
Brunahanar

1.5.2006 1.5.2007

CEN EN 14388:2005
Hljóðtálmar vegna umferðar – Eiginleikar

1.5.2006 1.5.2007

EN 14388:2005/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 14396:2004
Fastir stigar í mannop

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 14399-1:2005
Hástyrksboltar til nota við forspenningu í mannvirkjum 1. 
hluti: Almennar kröfur

1.1.2006 1.10.2007

CEN EN 14411:2012
Keramikflísar – Skilgreiningar, flokkun, eiginleikar og 
merkingar

1.7.2013 1.7.2014

CEN EN 14428:2004+A1:2008
Sturtuskilrúm – Kröfur og prófunaraðferðir

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 14449:2005
Gler í byggingar – Lagskipt gler og lagskipt öryggisgler – 
Samræmismat/vörustaðall

1.3.2006 1.3.2007

EN 14449:2005/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 14471:2005
Reykháfar – Reykháfakerfi með reykrörsfóðringum úr plasti – 
Kröfur og prófunaraðferðir

1.6.2006 1.6.2007

CEN EN 14496:2005
Gifslím fyrir plötur úr samsettum efnum og gifsplötur til 
varma- og hljóðeinangrunar – Skilgreiningar, kröfur og 
prófunaraðferðir

1.9.2006 1.9.2007

CEN EN 14509:2013
Sjálfberandi samlokueiningar úr málmi með einangrun – 
Verksmiðjuframleiddar vörur – Eiginleikar

EN 14509:2006 8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 14516:2006+A1:2010
Baðkör til heimilisnota

1.5.2011 1.5.2012

CEN EN 14527:2006+A1:2010
Sturtubotnar til heimilisnota

1.5.2011 1.5.2012

CEN EN 14528:2007
Skolskálar – Kröfur og prófunaraðferðir

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14545:2008
Timburvirki – Tenglar – Kröfur

1.8.2009 1.8.2010

CEN EN 14566:2008+A1:2009
Festingar fyrir gifsplötukerfi – Skilgreiningar, kröfur og 
prófunaraðferðir

1.5.2010 1.11.2010
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 14592:2008+A1:2012
Timburvirki – Festingar – Kröfur

1.3.2013 1.7.2013

CEN EN 14604:2005
Reykskynjarar með hljóðgjafa

1.5.2006 1.8.2008

EN 14604:2005/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009

CEN EN 14647:2005
Kalsíumálsement – Samsetning, eiginleikar og 
samræmiskröfur

1.8.2006 1.8.2007

EN 14647:2005/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 14680:2006
Lím fyrir þrýstingslausar lagnir úr hitadeigu plasti – 
Eiginleikar

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14688:2006
Hreinlætistæki – Handlaugar – Kröfur og prófunaraðferðir

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14695:2010
Sveigjanleg rakavarnarlög – Styrkt rakavarnarlög úr biki fyrir 
steyptar brýr og önnur steypt yfirborð sem ætluð eru fyrir 
umferð – Skilgreiningar og eiginleikar

1.10.2010 1.10.2011

CEN EN 14716:2004
Strekktir loftdúkar – Kröfur og prófunaraðferðir

1.10.2005 1.10.2006

CEN EN 14782:2006
Sjálfberandi málmplötur til þak- og veggklæðningar innan- og 
utanhúss – Vörueiginleikar og kröfur

1.11.2006 1.11.2007

CEN EN 14783:2013
Málmplötur til þak- og veggklæðningar innan- og utanhúss á 
berandi fleti – Vörueiginleikar og kröfur

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 14785:2006
Rýmishitunarbúnaður í íbúðarhúsnæði sem brennir viðarkurli 
– Kröfur og prófunaraðferðir

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 14800:2007
Slöngukerfi úr bylgjumálmi til nota við tengingu 
heimilistækja sem nota gaseldsneyti

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14814:2007
Límefni fyrir hitadeigar rörlagnir fyrir vökva undir þrýstingi 
– Eiginleikar

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14843:2007
Forvarnir og vernd gegn sprengingum í námum neðanjarðar – 
Búnaður og öryggiskerfi til losunar á eldfimu gasi

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14844:2006+A2:2011
Forsteyptar steinsteypuvörur – Holkassar

1.9.2012 1.9.2013

CEN EN 14846:2008
Járnvara í byggingar – Lásar og læsingar – Raflæsingar og 
slúttjárn – Kröfur og prófunaraðferðir

1.9.2011 1.9.2012

CEN EN 14889-1:2006
Trefjar í steinsteypu – Hluti 1: Stáltrefjar – Skilgreining, 
eiginleikar og samræmi

1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 14889-2:2006
Trefjar í steinsteypu – Hluti 2: Fjölliðutrefjar – Skilgreining, 
eiginleikar og samræmi

1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 14891:2012
Ógegndræp efni sem lögð eru í fljótandi formi til nota 
undir keramikflísar sem festar eru með límefnum – Kröfur, 
prófunaraðferðir, samræmismat, flokkun og merking

1.3.2013 1.3.2014

EN 14891:2012/AC:2012 1.3.2013 1.3.2013

CEN EN 14904:2006
Yfirborðsefni á íþróttasvæði – Gólfefni til fjölíþróttanota – 
Eiginleikar

1.2.2007 1.2.2008
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 14909:2012
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Rakaþétt lög úr plasti og 
gúmmíi – Skilgreiningar og eiginleikar

1.3.2013 1.7.2013

CEN EN 14915:2013
Gegnheill viðarpanell og klæðningar – Eiginleikar, 
samræmismat og merking

EN 14915:2006 8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 14933:2007
Léttar fylli- og einangrunarvörur til nota við mannvirkjagerð 
– Verksmiðjuframleiddar vörur úr þöndu pólýstýreni (EPS) – 
Eiginleikar

1.7.2008 1.7.2009

CEN EN 14934:2007
Léttar fylli- og einangrunarvörur til nota við mannvirkjagerð 
– Verksmiðjuframleiddar vörur úr þrýstimótuðu 
pólýstýrenfrauði (XPS) – Eiginleikar

1.7.2008 1.7.2009

CEN EN 14963:2006
Þakefni – Samfelld ofanljós úr plasti með eða án 
burðarramma – Flokkun, kröfur og prófunaraðferðir

1.8.2009 1.8.2012

CEN EN 14964:2006
Stíf undirlög undir þakklæðningar – Skilgreiningar og 
eiginleikar

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14967:2006
Sveigjanleg lög til vatnsþéttingar – Rakaþétt biklög – 
Skilgreiningar og eiginleikar

1.3.2007 1.3.2008

CEN EN 14989-1:2007
Reykháfar – Kröfur og prófunaraðferðir fyrir málmreykháfa 
og loftrásir úr hvers kyns efnum fyrir lokaða rýmishitara – 
Hluti 1: Lóðréttar hettur fyrir búnað af gerðinni C6

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14989-2:2007
Reykháfar og loftrásarkerfi fyrir rýmiseinangruð tæki 
– Kröfur og prófunaraðferðir – Hluti 2: Reykrör og 
loftrásarkerfi fyrir stök rýmiseinangruð tæki

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 14991:2007
Forsteyptar steinsteypuvörur – Undirstöðueiningar

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14992:2007+A1:2012
Forsteyptar steinsteypuvörur – Veggeiningar

1.4.2013 1.7.2013

CEN EN 15037-1:2008
Forsteyptar steinsteypuvörur – Bitagólf með þvereiningum

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 15037-2:2009+A1:2011
Forsteyptar steinsteypuvörur – Bitagólf með þvereiningum – 
Hluti 2: Þvereiningar úr steinsteypu

1.12.2011 1.12.2012

CEN EN 15037-3:2009+A1:2011
Forsteyptar steinsteypuvörur – Bitagólf með þvereiningum – 
Hluti 3: Þvereiningar úr leir

1.12.2011 1.12.2012

CEN EN 15037-4:2010+A1:2013
Forsteyptar steinsteypuvörur – Gólfkerfi úr bitum og blokkum 
– Hluti 4: Blokkir úr þöndu pólýstýreni

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 15037-5:2013
Forsteyptar steinsteypuvörur – Bitagólf með þvereiningum – 
Hluti 5: Léttar þvereiningar fyrir einföld mótakerfi

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 15048-1:2007
Óforspenntar boltasamstæður með burðarhlutverk – Hluti 1: 
Almennar kröfur

1.1.2008 1.10.2009

CEN EN 15050:2007+A1:2012
Kynditæki sem nota fast eldsneyti – Kröfur og 
prófunaraðferðir

1.12.2012 1.12.2012

CEN EN 15069:2008
Öryggistengilokar fyrir málmleiðslur í gaskerfum til nota við 
tengingu heimilistækja sem nota gaseldsneyti

1.1.2009 1.1.2010
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 15088:2005
Ál og álblöndur – Burðarhlutar í byggingarmannvirki – 
Tæknileg skilyrði fyrir skoðun og afhendingu

1.10.2006 1.10.2007

CEN EN 15102:2007+A1:2011
Veggklæðningar til skrauts – Vörur í rúllu- og plötuformi

1.7.2012 1.7.2012

CEN EN 15129:2009
Jarðskjálftavarnarbúnaður

1.8.2010 1.8.2011

CEN EN 15167-1:2006
Malað, kornað brennsluofnagjall til nota í steinsteypu, múr 
og þunnfljótandi múr – Hluti 1: Skilgreiningar, eiginleikar og 
samræmisskilyrði

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 15250:2007
Kynditæki sem nota fast eldsneyti – Kröfur og 
prófunaraðferðir

1.1.2008 1.1.2010

CEN EN 15258:2008
Forsteyptar steinsteypuvörur – Stoðveggeiningar

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 15274:2007
Límefni til almennrar notkunar í burðarvirki – Kröfur og 
prófunaraðferðir

1.4.2010 1.4.2011

CEN EN 15275:2007
Límefni til nota í burðarvirkjum – Eiginleikar loftfirrtra 
límefna til nota við samása samsetningar í byggingum og 
mannvirkjum

1.4.2010 1.4.2011

EN 15275:2007/AC:2010 1.1.2011 1.1.2011

CEN EN 15283-1:2008+A1:2009
Gifsplötur með trefjastyrkingu – Skilgreiningar, kröfur og 
prófunaraðferðir – Hluti 1: Gifsplötur með mottustyrkingu 

1.6.2010 1.6.2011

CEN EN 15283-2:2008+A1:2009
Gifsplötur með trefjastyrkingu – Skilgreiningar, kröfur og 
prófunaraðferðir – Hluti 2: Gifstrefjaplötur

1.6.2010 1.6.2011

CEN EN 15285:2008
Brotasteinn – Gólfflísaeiningar (til nota innan- og utandyra) 

1.1.2009 1.1.2010

EN 15285:2008/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 15286:2013
Brotasteinn – Hellur og flísar til nota í veggklæðningar 
(innan- og utanhúss) 

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 15322:2013
Jarðbik og jarðbiksbindiefni – Flokkunarkerfi til nota við 
tilgreiningu á þunnbiki og þjálbiki

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 15368:2008+A1:2010
Rakavirk bindiefni án burðarhlutverks – Skilgreining, 
eiginleikar og samræmisskilyrði

1.9.2011 1.9.2012

CEN EN 15381:2008
Jarðvegsdúkar og tengdar vörur – Kröfur vegna nota í 
slitlögum og malbiksklæðningum

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 15382:2013
Þéttilög úr blöndu af jarðvegi og gerviefnum – Eiginleikar 
sem krafist er við notkun í samgöngumannvirkjum

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 15435:2008
Forsteyptar steinsteypuvörur – Steypumótablokkir úr 
venjulegri og léttri steinsteypu – Vörueiginleikar og nothæfi

1.2.2009 1.2.2010

CEN EN 15498:2008
Forsteyptar steinsteypuvörur – Steypumótablokkir úr 
spónasteypu – Vörueiginleikar og nothæfi

1.2.2009 1.2.2010

CEN EN 15501:2013
Varmaeinangrunarvörur fyrir búnað í byggingar og til 
iðnaðarnota – Verksmiðjuframleiddar vörur úr þöndum 
perlusteini (EF) og þöndu vermikúlíti (EV) – Eiginleikar

8.8.2014 8.8.2015
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Evrópsk 
staðlasamtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur 

er af hólmi

Dagurinn sem 
staðallinn 

öðlast gildi sem 
samhæfður staðall.

Síðasti dagur sem 
tækniforskriftirnar gilda 

samhliða 

Athugasemd 4

CEN EN 15599-1:2010
Varmaeinangrunarvörur fyrir búnað í byggingar og til 
iðnaðarnota – Varmaeinangrun sem mótuð er á notkunarstað 
úr þöndum perlusteini (EP) – Hluti 1: Eiginleikar mótaðs og 
ómótaðs efnis fyrir notkun

1.4.2011 1.4.2012

CEN EN 15600-1:2010
Varmaeinangrunarvörur fyrir búnað í byggingar og til 
iðnaðarnota – Varmaeinangrun sem mótuð er á notkunarstað 
úr vermíkúlítflögum (EV) – Hluti 1: Eiginleikar mótaðs og 
ómótaðs efnis fyrir notkun

1.4.2011 1.4.2012

CEN EN 15650:2010
Loftræsting bygginga – Brunalokur sem festar eru í stokka

1.9.2011 1.9.2012

CEN EN 15651-1:2012
Þéttiefni fyrir samskeyti (ekki berandi) í byggingum og 
göngusvæðum – Hluti 1: Þéttiefni fyrir ytra byrði húsa

1.7.2013 1.7.2014

CEN EN 15651-2:2012
Þéttiefni fyrir samskeyti (ekki berandi) í byggingum og 
göngusvæðum – Hluti 2: Þéttiefni til glerjunar

1.7.2013 1.7.2014

CEN EN 15651-3:2012
Þéttiefni fyrir samskeyti (ekki berandi) í byggingum 
og göngusvæðum – Hluti 3: Þéttiefni til samskeyti 
hreinlætisbúnaðar

1.7.2013 1.7.2014

CEN EN 15651-4:2012
Þéttiefni fyrir samskeyti (ekki berandi) í byggingum og 
göngusvæðum – Hluti 4: Þéttiefni til nota í göngusvæðum

1.7.2013 1.7.2014

CEN EN 15682-2:2013
Gler í byggingar – Hitahert og gegnhitað öryggisgler úr 
jarðalkalínatríumsilíkati – Hluti 2: Samræmismat/vörustaðall

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 15683-2:2013
Gler í byggingar – Hitahert prófílgler úr natríumkalksilíkati – 
Hluti 2: Samræmismat/vörustaðall

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 15732:2012
Léttar fylli- og varmaeinangrunarvörur til nota við 
mannvirkjagerð (CEA) – Létt fylliefni (LWA) úr þöndum leir

1.8.2013 1.8.2014

CEN EN 15743:2010
Súlfatríkt háofnagjallssement – Samsetning, eiginleikar og 
samræmiskröfur

1.11.2010 1.11.2011

CEN EN 15814:2011+A1:2012
Pólymerbreytt þykk bikklæðning til þéttingar gegn vatnsleka 
– Skilgreiningar og kröfur

1.8.2013 1.8.2014

CEN EN 15821:2010
Sánaofnar með fleiri en einum brennara sem kyntir eru með 
föstu eldsneyti – Kröfur og prófunaraðferðir

1.7.2011 1.7.2012

CEN EN 15824:2009
Kröfur til utan- og innanhúss múrhúðunarefna með lífrænum 
bindiefnum

1.4.2010 1.4.2011

CEN EN 16069:2012
Varmaeinangrun fyrir byggingar – Verksmiðjuframleiddar 
vörur úr pólýetýlenfrauði (PEF) – Eiginleikar

1.9.2013 1.9.2014

CEN EN 16153:2013
Ljóshleypin, flöt, margra laga pólýkarbonatklæðning til 
nota að innan eða utan fyrir þök, veggi og loft – Kröfur og 
prófunaraðferðir

1.1.2014 1.1.2015

(1)  CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, sími +32 (0)25 50 08 11, bréfasími +32 (0)25 50 08 19 (http://www.cen.eu/)
 CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, sími +32 (0)25 19 68 71, bréfasími +32 (0)25 19 69 19 (http://www.cenelec.eu)
 ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, sími +33 492 94 42 00, bréfasími +33 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

http://www.cen.eu/Pages/default.aspx
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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Athugasemd 3: Þegar breytingar eru gerðar er vísað til staðalsins með númerinu EN CCCCC:YYYY ásamt eldri 
breytingum, ef einhverjar eru, og nýju breytingunni. Staðallinn, sem leystur er af hólmi (3. dálkur), 
er því EN CCCCC:YYYY ásamt áorðnum breytingum, ef einhverjar eru, en án nýju breytingarinnar. 
Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis 
við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar.

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

Athugið:

– Upplýsingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða staðlastofnunum einstakra 
ríkja, en skrá yfir þær birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins samkvæmt 27. gr. reglugerðar (ESB)  
nr. 1025/2012 (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 og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, séu rétt.

– Vísanir til leiðréttinga „.../AC:YYYY“ eru eingöngu birtar í upplýsingaskyni. Með leiðréttingu eru ásláttarvillur, 
málvillur eða sambærilegar villur fjarlægðar úr texta staðals og kann hún að tengjast útgáfu staðals, sem evrópsk 
staðlasamtök hafa samþykkt, á einu eða fleiri tungumálum (ensku, frönsku og/eða þýsku).

– Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins merkir það ekki að þeir séu til á öllum tungumálum Evrópska efnahagssvæðisins.

– Þessi skrá kemur í stað annarra slíkra sem birst hafa í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-viðbæti 
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur uppfærslu hennar með 
höndum.  

– Nánari upplýsingar um samhæfða staðla og aðra evrópska staðla er að finna á eftirfarandi vefslóð: http://ec.europa.
eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(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



