
 I  EES-STOFNANIR
 
 1.  Sameiginlega EES-nefndin

 II  EFTA-STOFNANIR

 1.  Fastanefnd EFTA-ríkjanna

 2.  Eftirlitsstofnun EFTA

 3.  EFTA-dómstóllinn

 III  ESB-STOFNANIR

 1.  Framkvæmdastjórnin

2015/EES/13/01  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7302 – Styrolution/ 
Braskem/JV) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri  
málsmeðferð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2015/EES/13/02  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7419 – TeliaSonera/ 
Telenor/JV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2015/EES/13/03  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7476 – Holtzbrinck  
Publishing Group/Springer Science + Business Media GP Acquisition SCA/JV)  . . . . . 3

2015/EES/13/04  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7499 – Altice/ 
PT Portugal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2015/EES/13/05  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7501 – China Shipbuilding  
Power Engineering Institute/Wärtsilä Technology/CSSC Wärtsilä Engine) – Mál sem  
kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2015/EES/13/06  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7503 – Talanx/Mota Engil/ 
Indaqua) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð . . . 6

2015/EES/13/07  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7544 – Centerbridge/ 
Senvion) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð . . . 7

2015/EES/13/08  Upphaf málsmeðferðar (mál M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business)   . . . . . . . . . 8

2015/EES/13/09  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja  
(mál M.7252 – Holcim/Lafarge)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

EES-viðbætir  
við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins

ISSN 1022-9337

Nr. 13
22. árgangur

5.3.2015

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a



2015/EES/13/10  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja  
(mál M.7393 – Albemarle/Rockwood)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2015/EES/13/11  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja  
(mál M.7464 – Bladt Industries/EEW Special Pipe Constructions/TAG Energy  
Solutions Limited‘s Assets) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2015/EES/13/12  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja  
(mál M.7497 – Daimler/Kamaz/JV)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2015/EES/13/13  Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. september 2014 þar sem lýst er  
yfir að samfylking fyrirtækja samræmist innra markaðnum og framkvæmd  
EES-samningsins (Mál M.7061 - Huntsman Corporation – Equity interests held  
by Rockwood Holdings)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2015/EES/13/14  Orðsending umhverfisráðuneytis Slóvakíu með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins  
og ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka  
og vinna kolvatnsefni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2015/EES/13/15  Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum frá 1. október  
til 31. október 2014 og frá 1. janúar til 31. janúar 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2015/EES/13/16  Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar ráðsins  
89/686/EBE frá 21. desember 1989 um samræmingu laga aðildarríkjanna um  
persónuhlífar (Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samhæfðra staðla samkvæmt 
samhæfingarlöggjöf Sambandsins)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

2015/EES/13/17  Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar  
Evrópuþingsins og ráðsins 94/9/EB frá 23. mars 1994 um samhæfingu laga aðildar- 
ríkjanna varðandi búnað og öryggiskerfi sem eru ætluð til notkunar á  
sprengihættustöðum (Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samhæfðra staðla  
samkvæmt samhæfingarlöggjöf Sambandsins)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36



5.3.2015 Nr. 13/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(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.7302 – Styrolution/Braskem/JV)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. febrúar 2015 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem þýska fyrirtækið Styrolution Group GmbH 
(„Styrolution“) og brasilíska fyrirtækið Braskem S.A. („Braskem“) öðlast með hlutafjárkaupum í 
sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í nýstofnuðu, 
sameiginlegu fyrirtæki („JV“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Styrolution: framleiðir og selur fjölbreytt hitadeig resín sem byggja á stýreni til margvíslegra 
nota

– Braskem: framleiðir og selur hitadeig resín (svo sem pólýetýlen, pólýprópýlen og pólývínýlklóríð), 
auk grunnhráefna í efnavörur

– JV: selur tiltekin hitadeig resín í Brasilíu og öðrum löndum Suður-Ameríku, m.a. af eigin 
brasilískri framleiðslu

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 72, 28. febrúar 2015). 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.7302 – Styrolution/Braskem/JV, á eftirfarandi póstfang:

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

  2015/EES/13/01

ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

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


EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 13/2 5.3.2015

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7419 – TeliaSonera/Telenor/JV)

1. Framkvæmdastjórninni barst 27. febrúar 2015 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem sænska fyrirtækið TeliaSonera AB 
(„TeliaSonera“) og danska fyrirtækið Telenor Danmark Holding A/S, sem lýtur yfirráðum norska 
fyrirtækisins Telenor ASA („Telenor“), öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 
3. gr. samrunareglugerðarinnar, í nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki („JV“) með því að flytja 
starfsemi sína í Danmörku til hins nýja, sameiginlega fyrirtækis.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– TeliaSonera: rekstur farsímanets í Danmörku fyrir almenna neytendur, heildsölukaupendur og 
veitir alþjóðlega reikiþjónustu. TeliaSonera veitir einnig þjónustu á sviði fastlínusíma, svo og 
sjónvarpsþjónustu í Danmörku

– Telenor: rekur einnig farsímanet í Danmörku fyrir almenna neytendur, heildsölukaupendur og 
veitir alþjóðlega reikiþjónustu, Telenor veitir einnig þjónustu á sviði fastlínusíma, internetþjónustu 
um breiðband og sjónvarpsþjónustu í Danmörku

– JV: mun veita þjónustu á sviði farsíma og fastlínusíma, internetaðgangs um breiðband ásamt því 
að veita sjónvarpsþjónustu, þó í minna mæli

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 78, 6. mars 2015). 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.7419 – TeliaSonera/Telenor/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“).

  2015/EES/13/02
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7476 – Holtzbrinck Publishing Group/Springer Science + Business Media GP 
Acquisition SCA/JV)

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. febrúar 2015tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem þýska fyrirtækið Holtzbrinck Publishing 
Group („HPG“), sem lýtur yfirráðum þýska fyrirtækisins Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG 
(„Holtzbrinck“), og hollenska fyrirtækið Springer Science+Business Media G.P. Acquisition SCA 
(„SSBM SCA“), sem lýtur yfirráðum breska fyrirtækisins BC Partners Holdings Limited, öðlast 
með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í 
nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki („JV“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– HPG: alþjóðlegt fjölmiðlafélag sem stundar útgáfu almennra bóka, kennslubóka og vísindabóka, 
dagblaða og tímarita, svo og rafrænna miðla, ásamt því að veita tengda þjónustu. HPG stundar 
útgáfustarfsemi á þremur rekstrarsviðum: „Macmillan Science and Education“ (vísinda- og 
kennslubækur), „Macmillan Publishers“ (skáldverk og bækur almenns eðlis) og „Holtzbrinck 
Digital, Information & Services“ (internetfyrirtæki, fréttamiðlar og þjónusta)

– SSBM SCA: móðurfélag SSBM Group og stundar einkum útgáfu vísindatímarita og kennslubóka 
fyrir háskólanám, einkum á sviði vísinda, tækni og læknisfræði, en stundar einnig rekstur á sviði 
gagnagrunna á netinu og vinnuflæðisverkfæra, svo og útgáfu á staðbundnum tungumálum fyrir 
fagfólk, m.a. í Þýskalandi og Hollandi

– JV: mun sameina alla starfsemi SSBM SCA og mestalla starfsemi viðskiptaeiningarinnar „Mac-
millan Science and Education“. Félagið mun aðallega gefa út kennslubækur fyrir háskólanema

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 74, 3. mars 2015). 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.7476 – Holtzbrinck Publishing Group/Springer Science + Business Media GP Acquisition SCA/
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“).

  2015/EES/13/03
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7499 – Altice/PT Portugal)

1. Framkvæmdastjórninni barst 25. febrúar 2015 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem lúxemborgska fyrirtækið Altice SA („Altice“) 
öðlast með hlutafjárkaupum yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 
í portúgölskum eignum portúgalska fyrirtækisins PT Portugal SGPS („PT Portugal“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Altice: fjölþjóðlegt kapal- og fjarskiptafyrirtæki. Altice ræður nú, fyrir milligöngu dótturfélagsins 
Altice Portugal, yfir tveimur fjarskiptafélögum, Cabovisão – Televisão por Cabo (“Cabovisão”) 
og Onitelecom (“ONI”). Cabovisão veitir þjónustu á sviði greiðslusjónvarps, aðgangs að 
internetinu um breiðband og fastlínusíma, einkum fyrir heimili, bæði sem einstaka þjónustu 
eða sem hluta af pakka. ONI veitir þjónustu á sviði fjarskipta milli fyrirtækja, sem felur í sér 
fastlínusíma, m.a. talsíma, gagnaflutninga og fasta internetþjónustu

– PT Portugal: fjarskipta- og margmiðlunarfyrirtæki með starfsemi á öllum sviðum fjarskipta í 
Portúgal. PT Portúgal veitir símaþjónustu fyrir heimili og fyrirtæki. PT Portugal býður heimilum 
bæði fastlínusíma- og farsímaþjónustu, gagnaflutninga, breiðbandsaðgang að interneti og 
greiðslusjónvarp, bæði einstaka þjónustu eða sem hluta af pakka. PT Portugal veitir fyrirtækjum 
fastlínusíma- og farsímaþjónustu og gagnaflutning, svo og upplýsingatækniþjónustu, m.a. 
gagnaverslausnir, sýndarvélar, ský, útvistun og aðra virðisaukandi þjónustu 

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 77, 5. mars 2015). 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.7499 – Altice/PT Portugal, á eftirfarandi póstfang:

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

  2015/EES/13/04

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

(mál M.7501 – China Shipbuilding Power Engineering Institute/Wärtsilä Technology/
CSSC Wärtsilä Engine)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. febrúar 2015 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem kínverska fyrirtækið China Shipbuilding 
Power Engineering Institute Co., Ltd. („CSPI“), dótturfélag kínverska fyrirtækisins China State 
Shipbuilding Corporation („CSSC“), sem lýtur endanlegum yfirráðum kínverska ríkisins, og finnska 
fyrirtækið Wärtsilä Technology Oy Ab, dótturfélag finnska fyrirtækisins Wärtsilä Corporation 
(„Wärtsilä“), öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. og 
4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í nýstofnuðu, kínversku fyrirtæki, CSSC Wärtsilä Engine 
(„JV“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– CSSC: CSSC stundar skipasmíðar og framleiðir skipatengdan búnað, auk þess sem félagið stundar 
starfsemi sem tengist ekki skipum, t.d. á sviði loftfara, byggingarstarfsemi og orkuframleiðslu

– Wärtsilä: Wärtsilä selur drifbúnað fyrir skip til skipasmiða, eigenda og rekstraraðila skipa og 
vinnslupalla á hafi úti. Fyrirtækið rekur þjónustunet um heim allan fyrir skipavélar viðskiptavina 
á öllum líftíma vélanna og það selur einnig orkuver, stundar rekstur og ótakmarkaða umsjón með 
orkuframleiðslu, sem er ekki miðstýrð

– JV: hið nýja félag mun framleiða og selja í Kína meðalhraðar fjögurra strokka dísilvélar og vélar 
sem nota tvenns konar eldsneyti

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 74, 3. mars 2015). 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.7501 – China Shipbuilding Power Engineering Institute/Wärtsilä Technology/CSSC Wärtsilä 
Engine, á eftirfarandi póstfang:

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

  2015/EES/13/05

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

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

(mál M.7503 – Talanx/Mota Engil/Indaqua)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. febrúar 2015 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem portúgalska fyrirtækið Mota Engil Ambiente e 
Serviços, SGPS S.A. („Mota Engil“), sem tilheyrir portúgalska fyrirtækinu Mota Engil SGPS („Mota 
Engil Group“), og þýska fyrirtækið Talanx Infrastructure Portugal GmbH („Talanx“), sem lýtur 
endanlegum yfirráðum þýska fyrirtækisins HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. 
(„HDI Group“), öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 
3. gr. samrunareglugerðarinnar, í portúgalska fyrirtækinu Indaqua Industry and water management, 
S.A. („Indaqua“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Talanx AG: tilheyrir HDI Group, sem stundar vátryggingastarfsemi um heim allan

– Mota Engil: tæknivinna og byggingarstarfsemi, umhverfismál og þjónusta, námuvinnsla, rekstur 
hafna og meðhöndlun úrgangs

– Indaqua: veitir þjónustu á sviði smásölu vatns, m.a. sölu á neysluvatni og vatni til iðnaðar og 
meðhöndlun skólps

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 78, 6. mars 2015). 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.7503 – Talanx/Mota Engil/Indaqua, á eftirfarandi póstfang:

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

  2015/EES/13/06

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

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

(mál M.7544 – Centerbridge/Senvion)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 25. febrúar 2015 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Centerbridge Partners, 
L.P. öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samruna-
reglugerðarinnar, í þýska fyrirtækinu Senvion SE.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Centerbridge Partners, L.P.: fjárfestingaumsýslufyrirtæki með skrifstofur í New York og London 
og einbeitir sér að óskráðum hlutabréfum og löskuðum fjárfestingartækifærum. Fjárfestingarnar 
eru í fjölda atvinnugreina, m.a. á sviði byggingarvara, viðskiptaþjónustu, orku, fjármálaþjónustu, 
heilsugæslu, iðnaðarvara, fjölmiðla, fjarskipta og tækni, fasteigna, skemmtana og gistingar, 
smásölu og neytendavara, tilbúinna vara og flutningastarfsemi og vöruferlisstjórnunar

– Senvion SE: framleiðslufyrirtæki með aðsetur í Þýskalandi sem selur rafala í vindhverfla. 
Senvion þróar, framleiðir og dreifir rafölum í vindhverfla, m.a. fyrir verkefni á landi og undan 
ströndum. Auk þess veitir Senvion viðskiptavinum sínum þjónustu og viðhald, flutninga, 
uppsetningu og tilhögun undirstaða

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 77, 5. mars 2015). 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.7544 – Centerbridge/Senvion, á eftirfarandi póstfang:

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

  2015/EES/13/07

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

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

(mál M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business)

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. febrúar 2015 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa komist 
að þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hin tilkynnta samfylking væri samrýmanleg sameiginlega 
markaðnum. Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á þessari samfylkingu og er 
með fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið c) í 1. mgr. 6. gr. 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).

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

Til að unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan  
15 daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (Stjtíð. ESB C 72, 
28. febrúar 2015). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 22964301/22967244) eða í pósti, með tilvísun til 
máls M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

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

(mál M.7252 – Holcim/Lafarge)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 15. desember 2014 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam-
ræmi við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004 (2), sbr. 2. mgr. sömu greinar. 
Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott 
við skipta leyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32014M7252. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

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

  2015/EES/13/08

  2015/EES/13/09

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál M.7393 – Albemarle/Rockwood)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 13. nóvember 2014 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam-
ræmi við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörð un ar er ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, 
ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32014M7393. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

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

(mál M.7464 – Bladt Industries/EEW Special Pipe Constructions/TAG Energy 
Solutions Limited‘s Assets)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 20. janúar 2015 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í 
sam ræmi við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörð un ar er ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, 
ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32015M7464. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.

  2015/EES/13/10

  2015/EES/13/11

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál M.7497 – Daimler/Kamaz/JV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 23. febrúar 2015 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í 
sam ræmi við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörð un ar er ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, 
ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32015M7497. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. september 2014 þar sem lýst 
er yfir að samfylking fyrirtækja samræmist innra markaðnum og framkvæmd EES-

samningsins

(Mál M.7061 – Huntsman Corporation – Equity interests held by Rockwood 
Holdings)

Hinn 10. september 2014 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð 
ráðsins (EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (1), einkum 
2. mgr. 8. gr. þeirrar reglugerðar. Ákvörðunina í heild sinni, á upprunalegu, fullgilt tungumáli málsins, að 
trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri aðalskrifstofu samkeppnismála á eftirfarandi slóð: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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  2015/EES/13/13
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Orðsending umhverfisráðuneytis Slóvakíu með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, 

rannsaka og vinna kolvatnsefni

Umhverfisráðuneyti Slóvakíu gjörir kunnugt að hinn 22. desember 2014 bars umsókn um fjögurra ára 
leyfi til jarðfræðirannsókna til að ganga úr skugga um hvort eldfimt jarðgas (kolvatnsefni) sé að finna í 
setlögum á „Klenová“-svæðinu.

Fyrirhugað leitarsvæði er 41,82 km2 í Snina-héraði og afmarkast að línum sem tengja hornpunkta (sem 
hafa lokaða rúmfræðilega lögun með beinum hliðum).
Númer og hnit hornpunkta leitarsvæðisins:

Hornpunktar Y X

1. 187 697,00 1 213 888,00

2. 184 424,00 1 212 229,00

3. 178 076,00 1 218 876,00

4. 180 953,00 1 222 722,00

Hornpunktarnir sem taldir eru upp hér að framan eru skilgreindir með hnitum í samræmdu landmælinganeti 
Slóvakíu.

Fyrirtækjum, sem hafa áhuga á að sækja um leyfi til að leita að eldfimu jarðgasi (kolvatnsefni), er 
heimilt að leggja inn samkeppnisumsóknir áður en 90 dagar eru liðnir frá birtingu auglýsingar þessarar í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (C 66, 24.2.2015, bls. 6). Umsóknir, sem berast eftir að fresturinn 
rennur út, verða ekki teknar til greina.

Umhverfisráðuneyti Slóvakíu tekur ákvörðun um umsóknir sem borist hafa eigi síðar en sex mánuðum 
eftir að framangreindur frestur rennur út og mun tilkynna umsækjendum niðurstöðuna.

Í umsóknunum verða að koma fram allar nauðsynlegar upplýsingar sem tilgreindar eru í 5. mgr. 23. gr. 
laga nr. 569/2007 um jarðfræðivinnu (jarðfræðilögin), sem voru birt í Zbierka zákonov Slovenskej 
republiky (lögbirtingablaði Slóvakíu) 25. október 2007, svo og upplýsingar um tæknilega- og fjárhagslega 
getu umsóknarfyrirtækisins. Umsóknir sem ekki innihalda slíkar upplýsingar verða ekki teknar til greina.

Umsóknir um leitarsvæði skulu lagðar fram skriflega, á slóvakísku, og þær bera að senda í lokuðu umslagi 
merktu „Konkurenčný návrh PÚ Klenová“ á eftirfarandi póstfang:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA

Nánari upplýsingar eru veittar í jarðfræðideild umhverfisráðuneytis Slóvakíu, sími: +421 257783111 (108).

Netfang: erika.benakova@enviro.gov.sk

Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum frá 
1. október til 31. október 2014 og frá 1. janúar til 31. janúar 2015

Birt hefur verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins yfirlit um ákvarðanir um markaðsleyfi fyrir 
lyfjum sem teknar voru frá 1. október til 31. október 2014 og frá 1. janúar til 31. janúar 2015, sjá Stjtíð. 
ESB C 71, 27.2.2015, bls. 1, 2 og 11.

  2015/EES/13/14

  2015/EES/13/15

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2015:066:TOC
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar 
ráðsins 89/686/EBE frá 21. desember 1989 um samræmingu laga aðildarríkjanna 

um persónuhlífar

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

Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 132:1998
Öndunarvörn – Skilgreiningar

4.6.1999 EN 132:1990

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.6.1999)

CEN EN 133:2001
Öndunarfærahlífar – Flokkun

10.8.2002 EN 133:1990

Athugasemd 2.1

Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 134:1998
Öndunarfærahlífar – Nafnaskrá fyrir íhluti

13.6.1998 EN 134:1990

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.1998)

CEN EN 135:1998
Öndunarfærahlífar – Skrá yfir samsvarandi 
hugtök

4.6.1999 EN 135:1990

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.6.1999)

CEN EN 136:1998
Öndunarfærahlífar – Heilgrímur – Kröfur, 
prófun, merking

13.6.1998 EN 136:1989
EN 136-10:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.1998)

EN 136:1998/AC:2003 6.5.2010

CEN EN 137:2006
Öndunarfærahlífar – Séröndunarbúnaður 
með samþjöppuðu lofti í opinni hringrás 
með heilgrímu – Kröfur, prófun, merking

23.11.2007 EN 137:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(23.11.2007)

CEN EN 138:1994
Öndunarfærahlífar – Ferskloftsslanga tengd 
heilgrímu, hálfgrímu eða munnstykki – 
Kröfur, prófun, merking

16.12.1994

CEN EN 140:1998
Öndunarfærahlífar – Hálfgrímur og 
fjórðungsgrímur – Kröfur, prófun, merking

6.11.1998 EN 140:1989

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.3.1999)

EN 140:1998/AC:1999 6.5.2010

CEN EN 142:2002
Öndunarfærahlífar – Munnstykki – Kröfur, 
prófun, merking

10.4.2003 EN 142:1989

Athugasemd 2.1

Liðinn
(10.4.2003)

CEN EN 143:2000
Öndunarfærahlífar – Agnasíur – Kröfur, 
prófun, merking

24.1.2001 EN 143:1990

Athugasemd 2.1

Liðinn
(24.1.2001)

EN 143:2000/A1:2006 21.12.2006 Athugasemd 3 Liðinn
(21.12.2006)

EN 143:2000/AC:2005 6.5.2010

CEN EN 144-1:2000
Öndunarfærahlífar – Lokar fyrir gashylki – 
1. hluti: Skrúfgangur fyrir inntakstengingu

24.1.2001 EN 144-1:1991

Athugasemd 2.1

Liðinn
(24.1.2001)

EN 144-1:2000/A1:2003 21.2.2004 Athugasemd 3 Liðinn
(21.2.2004)

EN 144-1:2000/A2:2005 6.10.2005 Athugasemd 3 Liðinn
(31.12.2005)
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 144-2:1998
Öndunarfærahlífar – Lokar fyrir gashylki – 
2. hluti: Skrúfgangur fyrir úttakstengingu

4.6.1999

CEN EN 144-3:2003
Öndunarfærahlífar – Lokar fyrir gashylki – 
3. hluti: Úttakstengingar fyrir köfunarloft, 
Nitrox og súrefni

21.2.2004

EN 144-3:2003/AC:2003 6.5.2010

CEN EN 145:1997
Öndunarfærahlífar – Séröndunarbúnaður 
með lokaðri hringrás fyrir samþjappað 
súrefni og samþjappaða blöndu súrefnis og 
köfnunarefnis

19.2.1998 EN 145:1988
EN 145-2:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.2.1998)

EN 145:1997/A1:2000 24.1.2001 Athugasemd 3 Liðinn
(24.1.2001)

CEN EN 148-1:1999
Öndunarfærahlífar – Bönd fyrir 
andlitsgrímur – 1. hluti: Staðlaðir 
bandhnútar

4.6.1999 EN 148-1:1987

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.8.1999)

CEN EN 148-2:1999
Öndunarvörn – Bönd fyrir andlitsgrímur – 
2. hluti: Aðalhnútar

4.6.1999 EN 148-2:1987

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.8.1999)

CEN EN 148-3:1999
Öndunarfærahlífar – Bönd fyrir 
andlitsgrímur – 3. hluti: Bandhnútar  
M 45 × 3

4.6.1999 EN 148-3:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.8.1999)

CEN EN 149:2001+A1:2009
Öndunarfærahlífar – Hálfgrímusíur til 
varnar gegn ögnum – Kröfur, prófun, 
merking

6.5.2010 EN 149:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.5.2010)

CEN EN 166:2001
Augnhlífar – Forskriftir

10.8.2002 EN 166:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 167:2001
Augnhlífar – Ljóstæknilegar 
prófunaraðferðir

10.8.2002 EN 167:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 168:2001
Augnhlífar – Aðrar prófunaraðferðir en 
ljóstæknilegar

10.8.2002 EN 168:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 169:2002
Augnhlífar – Síur fyrir logsuðu og skyldar 
aðgerðir – Kröfur um gegnhleypni og 
æskileg notkun

28.8.2003 EN 169:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

CEN EN 170:2002
Augnhlífar – Útfjólubláar síur – Kröfur um 
gegnhleypni og æskileg notkun

28.8.2003 EN 170:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

CEN EN 171:2002
Augnhlífar – Innrauðar síur – Kröfur um 
gegnhleypni og æskileg notkun

10.4.2003 EN 171:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(10.4.2003)
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 172:1994
Augnhlífar – Síur til varnar gegn sólarljósi 
til nota í iðnaði

15.5.1996

EN 172:1994/A1:2000 4.7.2000 Athugasemd 3 Liðinn
(31.10.2000)

EN 172:1994/A2:2001 10.8.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 174:2001
Augnhlífar – Skíðagleraugu fyrir brun og 
svig

21.12.2001 EN 174:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(21.12.2001)

CEN EN 175:1997
Persónuhlífar – Augn- og andlitshlífar til 
notkunar við málmsuðu og tengda vinnslu

19.2.1998

CEN EN 207:2009
Augnhlífar – Síur og hlífðargleraugu til 
varnar gegn leysigeislun (leysiaugnhlífar)

6.5.2010 EN 207:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.6.2010)

EN 207:2009/AC:2011 16.2.2012 

CEN EN 208:2009
Augnhlífar – Hlífðargleraugu til notkunar 
við stillingu á leysum og leysikerfum 
(leysistillingargleraugu)

6.5.2010 EN 208:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.6.2010)

CEN EN 250:2014
Öndunarbúnaður – Sérköfunarbúnaður 
með samþjöppuðu lofti í opinni hringrás – 
Kröfur, prófun, merking

12.12.2014 EN 250:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2014)

CEN EN 269:1994
Öndunarfærahlífar – Knúinn öndunarslanga 
fyrir ferskt loft, með hettu – Kröfur, prófun, 
merking

16.12.1994

CEN EN 342:2004
Hlífðarfatnaður – Alklæðnaður og efni til 
hlífðar gegn kulda

6.10.2003

EN 342:2004/AC:2008 6.5.2010

CEN EN 343:2003+A1:2007
Hlífðarfatnaður – Klæðnaður til hlífðar 
gegn regni

8.3.2008 EN 343:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(29.2.2008)

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 6.5.2010

CEN EN 348:1992
Hlífðarfatnaður – Prófunaraðferð: Könnun á 
því hvernig efni bregðast við litlum slettum 
bráðinna málmefna

23.12.1993

EN 348:1992/AC:1993 6.5.2010

CEN EN 352-1:2002
Heyrnarhlífar – Almennar kröfur – 1. hluti: 
Eyrnaskjól

28.8.2003 EN 352-1:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

CEN EN 352-2:2002
Heyrnarhlífar – Almennar kröfur – 2. hluti: 
Eyrnatappar

28.8.2003 EN 352-2:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 352-3:2002
Heyrnarhlífar – Almennar kröfur – 3. hluti: 
Hlífar áfastar öryggishjálmum fyrir 
vinnustaði

28.8.2003 EN 352-3:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

CEN EN 352-4:2001
Heyrnarhlífar – Öryggiskröfur og prófun – 
4. hluti: Hljóðsstyrksstýrð eyrnaskjól

10.8.2002

EN 352-4:2001/A1:2005 19.4.2006 Athugasemd 3 Liðinn
(30.4.2006)

CEN EN 352-5:2002
Heyrnarhlífar – Öryggiskröfur og 
prófun – 5. hluti: Eyrnaskjól með virkri 
hljóðdeyfingu (ANR)

28.8.2003

EN 352-5:2002/A1:2005 6.5.2010 Athugasemd 3 Liðinn
(6.5.2010)

CEN EN 352-6:2002
Heyrnarhlífar – Öryggiskröfur og prófun – 
6. hluti: Eyrnaskjól með búnaði til móttöku 
rafrænna hljóðmerkja

28.8.2003

CEN EN 352-7:2002
Heyrnarhlífar – Öryggiskröfur og prófun – 
7. hluti: Hljóðstyrksstýrðir eyrnatappar

28.8.2003

CEN EN 352-8:2008
Heyrnarhlífar – Öryggiskröfur og 
prófun – Hluti 8: Heyrnarskjól með 
afþreyingarhljóðefni

28.1.2009

CEN EN 353-2:2002
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri 
hæð – Stýrður fallstöðvunarbúnaður – 
2. hluti: Stýrður fallstöðvunarbúnaður á 
færanlegri akkerslínu

28.8.2003 EN 353-2:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

CEN EN 354:2010
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri 
hæð – Dragreipi

9.7.2011 EN 354:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(9.7.2011)

CEN EN 355:2002
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri 
hæð – Orkugleypar

28.8.2003 EN 355:1992
Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

CEN EN 358:1999
Persónuhlífar til stuðnings við störf og 
til að verjast falli úr vissri hæð – Ólar 
til stuðnings og festingar og dragreipi til 
stuðnings

21.12.2001 EN 358:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(21.12.2001)

CEN EN 360:2002
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri 
hæð – Inndraganlegur fallstöðvunarbúnaður

28.8.2003 EN 360:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

CEN EN 361:2002
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri 
hæð – Rammgerðar ólar

28.8.2003 EN 361:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

CEN EN 362:2004
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri 
hæð – Tengibúnaður

6.10.2005 EN 362:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 363:2008
Persónuhlífar til varnar gegn falli – Kerfi til 
varnar gegn falli

20.6.2008 EN 363:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.8.2008)

CEN EN 364:1992
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri 
hæð – Prófunaraðferðir

23.12.1993

EN 364:1992/AC:1993 6.5.2010

CEN EN 365:2004
Persónuhlífar og annar búnaður til að 
verjast falli úr vissri hæð – Almennar 
kröfur um notkunarleiðbeiningar, viðhald, 
reglubundna skoðun, viðgerðir, merkingar 
og pökkun

6.10.2005 EN 365:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

EN 365:2004/AC:2006 6.5.2010

CEN EN 367:1992
Hlífðarklæðnaður – Vörn gegn hita og eldi 
– Aðferð til að ákvarða hve mikill hiti berst 
þegar viðkomandi er í nánd við loga

23.12.1993

EN 367:1992/AC:1992 6.5.2010

CEN EN 374-1:2003
Hlífðarhanskar til að verjast kemískum 
efnum og örverum – 1. hluti: Íðorð og 
kröfur um nothæfi

6.10.2005 EN 374-1:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

CEN EN 374-2:2003
Hlífðarhanskar til að verjast kemískum 
efnum og örverum – 2. hluti: Könnun á 
viðnámi gegn gegnflæði

6.10.2005 EN 374-2:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

CEN EN 374-3:2003
Hlífðarhanskar til að verjast kemískum 
efnum og örverum – 3. hluti: Könnun á 
viðnámi geng gegndræpi kemískra efna

6.10.2005 EN 374-3:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

EN 374-3:2003/AC:2006 6.5.2010

CEN EN 374-4:2013 
Hlífðarhanskar til að verjast kemískum 
efnum og örverum – Hluti 4: Könnun á 
viðnámi gegn niðurbroti vegna kemískra 
efna

11.4.2014

CEN EN 379:2003+A1:2009
Augnhlífar – Sjálfvirkar síur til nota við 
logsuðu

6.5.2010 EN 379:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.5.2010)

CEN EN 381-1:1993
Hlífðarklæðnaður fyrir þá sem nota 
keðjusagir sem halda þarf á – 1. hluti: 
Prófunarbúnaður til að prófa viðnám gegn 
sagarbiti keðjusagar

23.12.1993

CEN EN 381-2:1995
Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota keðjusagir 
sem halda þarf á – 2. hluti: Prófunaraðferðir 
fyrir legghlífar

12.1.1996



5.3.2015 Nr. 13/17EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 381-3:1996
Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota 
handstýrðar keðjusagir – 3. hluti: 
Prófunaraðferðir fyrir skófatnað

10.10.1996

CEN EN 381-4:1999
Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota 
handstýrðar keðjusagir – 4. hluti: 
Prófunaraðferð fyrir hanska til hlífðar gegn 
keðjusögum

16.3.2000

CEN EN 381-5:1995
Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota keðjusagir 
sem halda þarf á – 5. hluti: Kröfur vegna 
legghlífa

12.1.1996

CEN EN 381-7:1999
Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota 
handstýrðar keðjusagir – 7. hluti: Kröfur 
vegna hanska til hlífðar gegn keðjusögum

16.3.2000

CEN EN 381-8:1997
Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota 
handstýrðar keðjusagir – 8. hluti: 
Prófunaraðferð vegna legghlífa til nota við 
keðjusagir

18.10.1997

CEN EN 381-9:1997
Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota 
handstýrðar keðjusagir – 9. hluti: Kröfur 
vegna legghlífa til nota við keðjusagir

18.10.1997

CEN EN 381-10:2002
Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota 
handkeðjusagir – 10. hluti: Prófunaraðferðir 
fyrir hlífðarbúnað á efri hluta líkama

28.8.2003

CEN EN 381-11:2002
Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota 
handstýrðar keðjusagir – 11. hluti: Kröfur 
um hlífðarbúnað á efri hluta líkama

28.8.2003

CEN EN 388:2003
Hlífðarhanskar til að verjast áverkum

6.10.2005 EN 388:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

CEN EN 397:2012+A1:2012
Öryggishjálmar fyrir vinnustaði

20.12.2012 EN 397:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 402:2003
Öndunarfærahlífar – Séröndunarbúnaður 
með opinni hringrás með andlitsgrímu eða 
munnstykkjum fyrir undankomu – Kröfur, 
prófun, merking

21.2.2004 EN 402:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(21.2.2004)

CEN EN 403:2004
Öndunarfærahlífar til sjálfsbjargar – 
Síubúnaður með hettu til sjálfsbjargar frá 
eldi – Kröfur, prófun, merking

6.10.2005 EN 403:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

CEN EN 404:2005
Öndunarfærahlífar til sjálfsbjargar – 
Undankomusíur með munnstykki

6.10.2005 EN 404:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(2.12.2005)
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 405:2001+A1:2009
Öndunarfærahlífar – Hálfgrímur með 
síuloka til varnar gegn gastegundum eða 
gastegundum og ögnum – Kröfur, prófun, 
merking

6.5.2010 EN 405:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.5.2010)

CEN EN 407:2004
Hlífðarhanskar gegn hættu á ofhitnun (hiti 
og/eða eldur)

6.10.2005 EN 407:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

CEN EN 420:2003+A1:2009
Hlífðarhanskar – Almennar kröfur og 
prófunaraðferðir

6.5.2010 EN 420:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.5.2010)

CEN EN 421:2010
Hlífðarhanskar gegn jónandi geislun og 
geislavirkri mengun

9.7.2011
EN 421:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(9.7.2011)

CEN EN 443:2008
Hjálmar til nota við slökkvistarf í 
byggingum og öðrum mannvirkjum

20.6.2008 EN 443:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.8.2008)

CEN EN 458:2004
Heyrnarhlífar – Tilmæli varðandi 
val, notkun, umhirðu og viðhald – 
Leiðbeiningarskjal

6.10.2005 EN 458:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

CEN EN 464:1994
Hlífðarfatnaður til nota gegn fljótandi 
og loftkenndum efnum, að úðaefnum og 
ögnum úr föstum efnum meðtöldum – 
Prófunaraðferð: Lekaþéttni loftþéttra flíka 
prófuð (prófun á innri þrýstingi)

16.12.1994

CEN EN 469:2014
Hlífðarfatnaður fyrir slökkviliðsmenn 
– Kröfur og prófunaraðferðir fyrir 
hlífðarfatnað fyrir slökkvistarf

12.12.2014 EN 469:2005

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.1.2015)

CEN EN 510:1993
Forskrift fyrir hlífðarfatnað til nota þar sem 
hætta á að flækjast í hreyfanlega hluta er 
fyrir hendi

16.12.1994

CEN EN 511:2006
Hlífðarhanskar gegn kulda

21.12.2006 EN 511:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(21.12.2006)

CEN EN 530:2010
Slitþol efna sem eru notuð í hlífðarfatnað – 
Prófunaraðferðir

9.7.2011
EN 530:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(9.7.2011)

CEN EN 564:2006
Fjallgöngubúnaður – Bönd til alhliða nota – 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

8.3.2008 EN 564:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.3.2008)

CEN EN 565:2006
Fjallgöngubúnaður – Borðar – 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

8.3.2008 EN 565:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.3.2008)

CEN EN 566:2006
Fjallgöngubúnaður – Lykkjur – 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

8.3.2008 EN 566:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.3.2008)

CEN EN 567:2013
Fjallgöngubúnaður – Línuklemmur – 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

28.6.2013 EN 567:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.9.2013)
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 568:2007
Búnaður fyrir fjallaklifur – Ísfestingar – 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

8.3.2008 EN 568:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.3.2008)

CEN EN 569:2007
Fjallgöngubúnaður – Fleygar – 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

8.3.2008 EN 569:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.3.2008)

CEN EN 659:2003+A1:2008
Hlífðarhanskar fyrir slökkviliðsmenn

20.6.2008 EN 659:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.9.2008)

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009 6.5.2010

CEN EN 702:1994
Hlífðarfatnaður – Vörn gegn hita og loga 
– Prófunaraðferð: Ákvörðun á hitaleiðni 
hlífðarfatnaðar, eða þess efnis sem hann er 
gerður úr, við snertingu

12.1.1996

CEN EN 795:1996
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri 
hæð – Festingarbúnaður – Kröfur og prófun

12.2.2000

EN 795:1996/A1:2000 24.1.2001 Athugasemd 3 Liðinn
(30.4.2001)

Viðvörun: Þessi útgáfa tekur ekki til búnaðar sem lýst er í flokki A (grunnfestingar (e. structural anchors)), C 
(festingarbúnaður með láréttum sveigjanlegum reipum (e. horizontal flexible lines)) og D (festingarbúnaður með láréttum 
stinnum festingarteinum (e. rigid anchor rails)) sem um getur í málsgreinum 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 
5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2 (að því er varðar flokk A1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (að því er varðar flokka A, C og D), viðauka A 
(málsgreinunum A.2, A.3, A.5 og A.6), viðauka B og viðauka ZA (að því er varðar flokka A, C og D). Að því er þennan 
búnað varðar telst ekki vera um að ræða ætlað samræmi við ákvæði tilskipunar 89/686/EBE.

CEN EN 812:2012
Höfuðfatnaður til að verjast léttum höggum 
í iðnaði

20.12.2012 EN 812:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 813:2008
Persónuhlífar til að verjast falli – Setbelti

28.1.2009 EN 813:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.2.2009)

CEN EN 863:1995
Hlífðarfatnaður – Aflfræðilegir eiginleikar – 
Prófunaraðferð: Stunguþol

15.5.1996

CEN EN 892:2012
Búnaður fyrir fjallaklifur – Öflug fjallareipi 
– Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

20.12.2012 EN 892:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 893:2010
Fjallgöngubúnaður – Mannbroddar – 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

9.7.2011
EN 893:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(9.7.2011)

CEN EN 943-1:2002
Hlífðarfatnaður til nota gegn fljótandi 
og loftkenndum efnum, að úðaefnum og 
ögnum úr föstum efnum meðtöldum – 
1. hluti: Nothæfiskröfur vegna óloftræstra 
hlífðarflíka með loftþétt samskeyti (Gerð 1) 
og ekki loftþétt (Gerð 2) hlífðarföt

28.8.2003

EN 943-1:2002/AC:2005 6.5.2010
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 943-2:2002
Hlífðarfatnaður til nota gegn fljótandi 
og loftkenndum efnum, að úðaefnum og 
ögnum úr föstum efnum meðtöldum – 
2. hluti: Nothæfiskröfur vegna „loftþéttra“ 
(gerð 1) hlífðarbúninga gegn kemískum 
efnum fyrir neyðarlið (ET)

10.8.2002

CEN EN 958:2006+A1:2010
Búnaður fyrir fjallaklifur – Álagsminnkandi 
útbúnaður notaður við fjallaklifur eftir 
stígum með stigum og járnhandriðum (via 
ferrata) – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

 9.7.2011 EN 958:2006

Athugasemd 2.1

Liðinn
(9.7.2011)

CEN EN 960:2006
Höfuðlíkön til prófunar á öryggishjálmum

21.12.2006 EN 960:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2006)

CEN EN 966:2012+A1:2012
Hjálmar fyrir loftíþróttir

20.12.2012 EN 966:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 1073-1:1998
Hlífðarfatnaður gegn mengun frá 
geislavirkum efnum – 1. hluti: Kröfur 
og prófunaraðferðir vegna loftræsts 
hlífðarfatnaðar gegn geislavirkri mengun í 
formi agna

6.11.1998

CEN EN 1073-2:2002
Hlífðarfatnaður gegn mengun frá 
geislavirkum efnum – 2. hluti: Kröfur 
og prófunaraðferðir vegna óloftræsts 
hlífðarfatnaðar gegn geislavirkri mengun í 
formi agna

28.8.2003

CEN EN 1077:2007
Hjálmar fyrir alpaskíðamenn og 
snjóbrettafólk

8.3.2008 EN 1077:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(29.2.2008)

CEN EN 1078:2012+A1:2012
Hjálmar fyrir hjólreiðafólk og notendur 
hjólabretta og hjólaskauta

20.12.2012 EN 1078:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 1080:2013
Högghlífðarhjálmar fyrir ung börn

28.6.2013 EN 1080:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.8.2013)

CEN EN 1082-1:1996
Hlífðarfatnaður – Hanskar og armhlífar til 
varnar gegn skurðum og stungum af völdum 
handhnífa – 1. hluti: Netofnir stálhanskar 
og armhlífar

14.6.1997

CEN EN 1082-2:2000
Hlífðarfatnaður – Hanskar og armhlífar til 
varnar gegn skurðum og stungum af völdum 
handhnífa – 2. hluti: Hanskar og armhlífar 
úr öðru efni en hringabrynju

21.12.2001

CEN EN 1082-3:2000
Hlífðarfatnaður – Hanskar og armhlífar til 
varnar gegn skurðum og stungum af völdum 
handhnífa – 3. hluti: Prófun á skurði við 
högg fyrir vefnað, leður og önnur fataefni

21.12.2001



5.3.2015 Nr. 13/21EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 1146:2005
Öndunarfærahlífar – Séröndunarbúnaður 
með þrýstilofti í opinni hringrás með 
hettu (þrýstiloftsbúnaður með hettu til 
undankomu) – Kröfur, prófun, merking

19.4.2006 EN 1146:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2006)

CEN EN 1149-1:2006
Hlífðarfatnaður – Rafstöðueiginleikar – 
1. hluti: Prófunaraðferðir fyrir mælingar á 
eðlisviðnám yfirborðs

21.12.2006 EN 1149-1:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2006)

CEN EN 1149-2:1997
Hlífðarfatnaður – Rafstöðueiginleikar 
– 2. hluti: Prófunaraðferðir til að mæla 
rafviðnám gegnum efni (lóðrétt viðnám) 

19.2.1998

CEN EN 1149-3:2004
Hlífðarfatnaður – Rafstöðueiginleikar – 
3. hluti: Prófunaraðferðir til þess að mæla 
hleðsludofnun

6.10.2005

CEN EN 1149-5:2008
Hlífðarfatnaður – Rafstöðueiginleikar – 
Hluti 5: Nothæfi efnis og kröfur um hönnun

20.6.2008

CEN EN 1150:1999
Hlífðarfatnaður – Áberandi fatnaður 
til annarra nota en í atvinnuskyni – 
Prófunaraðferðir og kröfur

4.6.1999

CEN EN 1385:2012
Hjálmar til nota við kanóróður og 
fallvatnaíþróttir

20.12.2012 EN 1385:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 1486:2007
Hlífðarfatnaður fyrir slökkviliðsmenn 
– Prófunaraðferðir og kröfur vegna 
endurkastsfatnaðar fyrir sérhæft slökkvistarf

8.3.2008 EN 1486:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2008)

CEN EN 1497:2007
Persónuhlífar til að verjast falli – 
Björgunarólar

8.3.2008

CEN EN 1621-1:2012
Hlífðarfatnaður fyrir ökumenn vélhjóla til 
að verjast höggum – 1. hluti: Kröfur og 
aðferðir vegna högghlífa

13.3.2013 EN 1621-1:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.6.2013)

CEN EN 1621-2:2014
Hlífðarfatnaður fyrir ökumenn vélhjóla 
til að verjast höggum – 2. hluti: Bakhlífar 
fyrir ökumenn vélhjóla – Kröfur og 
prófunaraðferðir

12.12.2014 EN 1621-2:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2014)

CEN EN 1731:2006
Augnhlífar – Augn- og andlitshlífar með 
netáferð

23.11.2007 EN 1731:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(23.11.2007)

CEN EN 1809:2014
Fylgibúnaður fyrir köfun – Flotjafnarar – 
Virkni- og öryggiskröfur, prófunaraðferðir

13.6.1998 EN 1809:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2014)

CEN EN 1827:1999+A1:2009
Öndunarfærahlífar – Hálfgrímur án 
innöndunarloka og með lausum síum til 
varnar gegn lofttegundum eða lofttegundum 
og ögnum eða einvörðungu gegn ögnum – 
Kröfur, prófun, merking

6.5.2010 EN 1827:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(16.2.2012)
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 1868:1997
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri 
hæð – Skrá yfir samsvarandi hugtök

18.10.1997

CEN EN 1891:1998
Hlífðarbúnaður fyrir einstaklinga til að 
forðast fall – Reipi með kjarna og slíðri sem 
teygjast lítið

6.11.1998

CEN EN 1938:2010
Augnhlífar – Hlífðargleraugu fyrir ökumenn 
bifhjóla og stiginna bifhjóla

9.7.2011 EN 1938:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(9.7.2011)

CEN EN ISO 4869-2:1995
Hljóðtækni – Heyrnarhlífar – 2. hluti: Mat 
á virku gildi A-vegins hljóðþrýstingsstigs 
þegar heyrnarhlífar eru notaðar
(ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007 6.5.2010

CEN EN ISO 4869-3:2007
Hljóðtækni – Heyrnarhlífar – Hluti 3: 
Mælingar á hljóðdeyfingu eyrnaskjóla með 
föstum hljóðprófunarbúnaði
(ISO 4869-3:2007)

8.3.2008 EN 24869-3:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.3.2008)

CEN EN ISO 6529:2001
Hlífðarfatnaður – Varnir gegn 
kemískum efnum – Ákvörðun á viðnámi 
hlífðarfatnaðarefnis gegn vökva- og 
loftgegndræpi
(ISO 6529:2001)

6.10.2005 EN 369:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

CEN EN ISO 6530:2005
Hlífðarfatnaður – til nota gegn fljótandi 
efnum – Prófunaraðferðir til að ákvarða 
viðnám efnis gegn vökvagegndræpi
(ISO 6530:2005)

6.10.2005 EN 368:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

CEN EN ISO 6942:2002
Hlífðarfatnaður – Vernd gegn hita og 
eldi – Prófunaraðferð: Mat á efnum og 
samsetningu efna sem verða fyrir áhrifum 
frá geislahitagjafa.
(ISO 6942:2002)

28.8.2003 EN 366:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

CEN EN ISO 9185:2007
Hlífðarfatnaður – Mat á viðnámi efna gegn 
slettum bráðinna málmefna
(ISO 9185:2007)

8.3.2008 EN 373:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.3.2008)

CEN EN ISO 10256:2003
Höfuð- og andlitsvarnir til nota í ísknattleik
(ISO 10256:2003)

6.10.2005 EN 967:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

CEN EN ISO 10819:2013
Vélrænn titringur og högg – Handar- og 
handleggstitringur – Aðferð til að mæla og 
meta titringsleiðni hanska í lófa
(ISO 10819:2013)

13.12.2013 EN ISO 10819:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.1.2014)

CEN EN ISO 10862:2009
Bátar – Skyndilosunarbúnaður fyrir trapisur
(ISO 10862:2009)

6.5.2010
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 11611:2007
Hlífðarfatnaður til notkunar við málmsuðu 
og ámóta vinnslu
(ISO 11611:2007)

8.3.2008 EN 470-1:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2008)

CEN EN ISO 11612:2008
Hlífðarfatnaður – Fatnaður til hlífðar gegn 
hita og eldi
(ISO 11612:2008)

5.6.2009 EN 531:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(5.6.2009)

CEN EN 12021:2014 
Öndunarfærahlífar – Þrýstiloft fyrir 
öndunarbúnað 

12.12.2014

CEN EN 12083:1998
Öndunarfærahlífar – Síur sem ekki eru 
festar á grímur – Agnasíur, gassíur og 
fjölnotasíur – Kröfur, prófanir og merkingar

4.7.2000

EN 12083:1998/AC:2000 6.5.2010

CEN EN ISO 12127-2:2007
Fatnaður til hlífðar gegn hita og eldi – 
Ákvörðun á hitaleiðni hlífðarfatnaðar, 
eða þess efnis sem hann er gerður úr, við 
snertingu – Hluti 2: Snerting við hita fengin 
með fallandi hylki
(ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

CEN EN 12270:2013
Búnaður fyrir fjallaklifur – Hnetur – 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

11.4.2014 EN 12270:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.5.2014)

CEN EN 12275:2013
Búnaður fyrir fjallaklifur – Karabínur – 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

13.12.2013 EN 12275:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn

(13.12.2013)

CEN EN 12276:2013
Búnaður fyrir fjallaklifur – Vinir – 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

11.4.2014 EN 12276:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.5.2014)

CEN EN 12277:2007
Búnaður fyrir fjallaklifur – Fallvarnir – 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

23.11.2007 EN 12277:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(23.11.2007)

CEN EN 12278:2007
Búnaður fyrir fjallaklifur – Trissur – 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

23.11.2007 EN 12278:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.11.2007)

CEN EN ISO 12311:2013 
Persónuhlífar – Prófunaraðferðir fyrir 
sólgleraugu og sams konar augnabúnað 
(ISO 12311:2013)

13.12.2013

CEN EN ISO 12312-1:2013 
Augna- og andlitsvarnir – Sólgleraugu 
og sams konar augnabúnaður – Hluti 1: 
Sólgleraugu til almennra nota 
(ISO 12312-1:2013) 

13.12.2013 EN 1836:2005+
A1:2007

Athugasemd 2.3 

Liðinn
(28.2.2015)

CEN EN ISO 12401:2009
Bátar – Öryggisbelti og líflínur til nota á 
þilfari – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

6.5.2010 EN 1095:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(16.2.2012)
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 12402-2:2006
Persónulegur flotbúnaður – Hluti 2: 
Björgunarvesti, nothæfisstig 275 – 
Öryggiskröfur
(ISO 12402-2:2006)

21.12.2006 EN 399:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.3.2007)

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010 9.7.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(9.7.2011)

CEN EN ISO 12402-3:2006
Persónulegur flotbúnaður – Hluti 3: 
Björgunarvesti, nothæfisstig 150 – 
Öryggiskröfur
(ISO 12402-3:2006)

21.12.2006 EN 396:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.3.2007)

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010 9.7.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(9.7.2011)

CEN EN ISO 12402-4:2006
Persónulegur flotbúnaður – Hluti 4: 
Björgunarvesti, nothæfisstig 100 – 
Öryggiskröfur
(ISO 12402-4:2006)

21.12.2006 EN 395:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.3.2007)

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010 9.7.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(9.7.2011)

CEN EN ISO 12402-5:2006
Persónulegur flotbúnaður – Hluti 5: 
Björgunarvesti, (stig 50) – Öryggiskröfur
(ISO 12402-5:2006)

21.12.2006 EN 393:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.3.2007)

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010 9.7.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(9.7.2011)

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006 6.5.2010

CEN EN ISO 12402-6:2006
Persónulegur flotbúnaður – Hluti 
6: Björgunarvesti og flotbúnaður til 
sérstakra nota – Öryggiskröfur og 
viðbótarprófunaraðferðir
(ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010 9.7.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(9.7.2011)

CEN EN ISO 12402-8:2006
Björgunarvesti – Hluti 8: Fylgihlutir – 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir
(ISO 12402-8:2006)

2.8.2006 EN 394:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.8.2006)

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011 11.11.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(11.11.2011)

CEN EN ISO 12402-9:2006
Persónulegur flotbúnaður – Hluti 9: 
Prófunaraðferðir
(ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011 11.11.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(11.11.2011)

CEN EN ISO 12402-10:2006
Björgunarvesti – Hluti 10: Val og notkun 
á björgunarvestum og öðrum tilheyrandi 
búnaði
(ISO 12402-10:2006)

2.8.2006
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 12477:2001
Hlífðarhanskar fyrir málmsuðumenn

10.8.2002

EN 12477:2001/A1:2005 6.10.2005 Athugasemd 3 Liðinn
(31.12.2005)

CEN EN 12492:2012
Búnaður til fjallaklifurs – Hjálmar fyrir 
fjallgöngumenn – Öryggiskröfur og 
prófunaraðferðir

20.12.2012 EN 12492:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 12628:1999
Aukabúnaður til köfunar – Sambyggð flot- 
og björgunartæki – Kröfur um virkni og 
öryggi, prófunaraðferðir

4.7.2000

EN 12628:1999/AC:2000 6.5.2010

CEN EN 12841:2006
Persónuhlífar til varnar gegn falli – 
Línuaðgangskerfi – Línustillingarbúnaður

21.12.2006

CEN EN 12941:1998
Öndunarfærahlífar – Síur með dælu 
og hjálmi eða hettu – Kröfur, prófanir, 
merkingar

4.6.1999 EN 146:1991

Athugasemd 2.1

Liðinn
(4.6.1999)

EN 12941:1998/A1:2003 6.10.2005 Athugasemd 3 Liðinn
(6.10.2005)

EN 12941:1998/A2:2008 5.6.2009 Athugasemd 3 Liðinn
(5.6.2009)

CEN EN 12942:1998
Öndunarfærahlífar – Síur með dælu og 
andlitsgrímu, hálfgrímu og fjórðungsgrímu 
– Kröfur, prófanir, merkingar

4.6.1999 EN 147:1991

Athugasemd 2.1

Liðinn
(4.6.1999)

EN 12942:1998/A1:2002 28.8.2003 Athugasemd 3 Liðinn
(28.8.2003)

EN 12942:1998/A2:2008 5.6.2009 Athugasemd 3 Liðinn
(5.6.2009)

CEN EN 13034:2005+A1:2009
Hlífðarfatnaður til nota gegn fljótandi 
efnum – Nothæfiskröfur vegna 
efnahlífðarfatnaðar sem veitir takmarkaða 
vörn gegn fljótandi efnum (búnaður af gerð 
6 og gerð PB[6])

6.5.2010 EN 13034:2005

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.5.2010)

CEN EN 13061:2009
Hlífðarfatnaður – Legghlífar fyrir 
knattspyrnuiðkendur – Kröfur og 
prófunaraðferðir

6.5.2010 EN 13061:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.5.2010)

CEN EN 13087-1:2000
Hlífðarhjálmar – Prófunaraðferðir – 1. hluti: 
Skilyrði og formeðhöndlun

10.8.2002

EN 13087-1:2000/A1:2001 10.8.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 13087-2:2012
Hlífðarhjálmar – Prófunaraðferðir – 2. hluti: 
Höggdeyfing

20.12.2012 EN 13087-2:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 13087-3:2000
Hlífðarhjálmar – Prófunaraðferðir – 3. hluti: 
Viðnám gegn stungu

10.8.2002

EN 13087-3:2000/A1:2001 10.8.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 13087-4:2012
Öryggishjálmar – Prófunaraðferðir – 
4. hluti: Skilvirkni festibúnaðar

20.12.2012 EN 13087-4:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 13087-5:2012
Hlífðarhjálmar – Prófunaraðferðir – 5. hluti: 
Styrkur festibúnaðar

20.12.2012 EN 13087-5:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 13087-6:2012
Hlífðarhjálmar – Prófunaraðferðir – 6. hluti: 
Sjónsvið

20.12.2012 EN 13087-6:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 13087-7:2000
Hlífðarhjálmar – Prófunaraðferðir – 7. hluti: 
Brunaþol

10.8.2002

EN 13087-7:2000/A1:2001 10.8.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 13087-8:2000
Öryggishjálmar – Prófunaraðferðir – 
8. hluti: Rafmagnseiginleikar

21.12.2001

EN 13087-8:2000/A1:2005 6.10.2005 Athugasemd 3 Liðinn
(6.10.2005)

CEN EN 13087-10:2012
Öryggishjálmar – Prófunaraðferðir – 
10. hluti: Þol gegn geislunarhita

20.12.2012 EN 13087-10:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 13089:2011
Fjallgöngubúnaður – Ísáhöld – 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

9.7.2011

CEN EN 13138-1:2008
Flotbúnaður til nota við sundkennslu – 
1. hluti: Öryggiskröfur og prófunaraðferðir 
fyrir flotbúnað sem fólk klæðist

5.6.2009 EN 13138-1:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(5.6.2009)

CEN EN 13158:2009
Hlífðarfatnaður – Hlífðarjakkar og líkams- 
og axlahlífar til nota í hestamennsku: Fyrir 
reiðmenn, fólk sem vinnur við hesta og ekla 
– Kröfur og prófunaraðferðir

6.5.2010 EN 13158:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.5.2010)

CEN EN 13178:2000
Augnhlífar – Augnhlífar fyrir 
vélsleðanotendur

21.12.2001

CEN EN 13274-1:2001
Öndunarfærahlífar – Prófunaraðferðir – 
1. hluti: Ákvörðun innleka og heildarinnleka

21.12.2001

CEN EN 13274-2:2001
Öndunarfærahlífar – Prófunaraðferðir – 
2. hluti: Verklegar nothæfisprófanir

21.12.2001

CEN EN 13274-3:2001
Öndunarfærahlífar – Prófunaraðferðir – 
3. hluti: Ákvörðun öndunarviðnáms

10.8.2002
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 13274-4:2001
Öndunarfærahlífar – Prófunaraðferðir – 
4. hluti: Logaprófanir

10.8.2002

CEN EN 13274-5:2001
Öndunarfærahlífar – Prófunaraðferðir – 
5. hluti: Veðurskilyrði

21.12.2001

CEN EN 13274-6:2001
Öndunarfærahlífar – Prófunaraðferðir 
– 6. hluti: Ákvörðun koltvísýrings í 
innöndunarlofti

10.8.2002

CEN EN 13274-7:2008
Öndunarfærahlífar – Prófunaraðferðir 
– 7. hluti: Ákvörðun gegnumflæðis um 
agnasíu

20.6.2008 EN 13274-7:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.2008)

CEN EN 13274-8:2002
Öndunarfærahlífar – Prófunaraðferðir – 
8. hluti: Ákvörðun stíflunar af völdum 
dólómítryks

28.8.2003

CEN EN 13277-1:2000
Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum 
– 1. hluti: Almennar kröfur og 
prófunaraðferðir

24.2.2001

CEN EN 13277-2:2000
Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum – 
2. hluti: Viðbótarkröfur og prófunaraðferðir 
varðandi ristarvarnir, sköflungavarnir og 
framhandleggsvarnir

24.2.2001

CEN EN 13277-3:2013
Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum – 
3. hluti: Viðbótarkröfur og prófunaraðferðir 
varðandi bolvarnir

11.4.2014 EN 13277-3:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.6.2014)

CEN EN 13277-4:2001
Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum – 
4. hluti: Viðbótarkröfur og prófunaraðferðir 
varðandi höfuðvarnir

10.8.2002

EN 13277-4:2001/A1:2007 23.11.2007 Athugasemd 3 Liðinn
(31.12.2007)

CEN EN 13277-5:2002
Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum – 
5. hluti: Viðbótarkröfur og prófunaraðferðir 
varðandi kynfæra- og kviðvarnir

10.8.2002

CEN EN 13277-6:2003
Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum – 
6. hluti: Viðbótarkröfur og prófunaraðferðir 
varðandi brjóstvarnir fyrir konur

21.2.2004

CEN EN 13277-7:2009
Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum – 
Hluti 7: Viðbótarkröfur og prófunaraðferðir 
varðandi hand- og fótavarnir

10.8.2002

CEN EN ISO 13287:2012
Persónuhlífar – Fótabúnaður – Aðferðir við 
skriðviðnámsprófun
(ISO 13287:2006)

13.3.2013 EN 13287:2007

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 13356:2001
Endurskinsbúnaður til almenningsnota – 
Prófunaraðferðir og kröfur

21.12.2001

CEN EN 13484:2012
Hjálmar fyrir keppendur á 
einmenningssleðum

20.12.2012 EN 13484:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 13546:2002+A1:2007
Hlífðarfatnaður – Hlífar fyrir hendur, 
handleggi, brjóst, kvið, fótleggi, fætur 
og kynfæri markmanna í vallarhokkí og 
legghlífar fyrir útileikmenn – Kröfur og 
prófunaraðferðir

23.11.2007 EN 13546:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2007)

CEN EN 13567:2002+A1:2007
Hlífðarfatnaður – Hlífar fyrir hendur, 
handleggi, brjóst, kvið, fótleggi, kynfæri 
og andlit skylmingamanna – Kröfur og 
prófunaraðferðir

23.11.2007 EN 13567:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2007)

CEN EN 13594:2002
Hlífðarhanskar fyrir atvinnuökumenn 
á vélhjólum – Nothæfiskröfur og 
prófunaraðferðir

28.8.2003

CEN EN 13595-1:2002
Hlífðarfatnaður fyrir atvinnuökumenn á 
vélhjólum – Jakkar, buxur og heilir eða 
skiptir gallar – 1. hluti: Almennar kröfur

28.8.2003

CEN EN 13595-2:2002
Hlífðarfatnaður fyrir atvinnuökumenn á 
vélhjólum – Jakkar, buxur og heilir eða 
skiptir gallar – 2. hluti: Prófunaraðferð til 
að ákvarða viðnám gegn sliti

28.8.2003

CEN EN 13595-3:2002
Hlífðarfatnaður fyrir atvinnuökumenn á 
vélhjólum – Jakkar, buxur og heilir eða 
skiptir gallar – 3. hluti: Prófunaraðferð til 
að ákvarða rifþol

28.8.2003

CEN EN 13595-4:2002
Hlífðarfatnaður fyrir atvinnuökumenn á 
vélhjólum – Jakkar, buxur og heilir eða 
skiptir gallar – 4. hluti: Prófunaraðferð til 
að ákvarða viðnám gegn skurði við högg

28.8.2003

CEN EN 13634:2010
Hlífðarskófatnaður fyrir atvinnuökumenn á 
vélhjólum – Kröfur og prófunaraðferðir

9.7.2011 EN 13634:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(9.7.2011)

CEN EN ISO 13688:2013 
Hlífðarfatnaður – Almennar kröfur 
(ISO 13688:2013)

13.12.2013 EN 340:2003 

Athugasemd 2.1  

Liðinn
(31.1.2014)

CEN EN 13781:2012
Öryggishjálmar fyrir ökumenn og farþega 
vélsleða og bobsleða

20.12.2012 EN 13781:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
 (30.4.2013)

CEN EN 13794:2002
Öndunarfærahlífar – Séröndunarbúnaður 
með lokaðri hringrás til undankomu – 
Kröfur, prófun, merking

28.8.2003 EN 1061:1996
EN 400:1993
EN 401:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 13819-1:2002
Heyrnarhlífar – Prófun – 1. hluti: Aðferðir 
til prófunar á áþreifanlegum eiginleikum

28.8.2003

CEN EN 13819-2:2002
Heyrnarhlífar – Prófun – 2. hluti: 
Hljóðtæknilegar prófunaraðferðir

28.8.2003

CEN EN 13832-1:2006
Fótabúnaður til að verjast kemískum efnum 
– Hluti 1: Íðorð og prófunaraðferðir

21.12.2006

CEN EN 13832-2:2006
Fótabúnaður til að verjast kemískum 
efnum – Hluti 2: Kröfur um þol fótabúnaðar 
gegn kemískum efnum við aðstæður í 
tilraunastofum

21.12.2006

CEN EN 13832-3:2006
Fótabúnaður til að verjast kemískum efnum 
– Hluti 3: Kröfur um mikið þol fótabúnaðar 
gegn kemískum efnum við aðstæður í 
tilraunastofum

21.12.2006

CEN EN 13911:2004
Hlífðarfatnaður fyrir slökkviliðsmenn 
– Kröfur og prófunaraðferðir fyrir 
hlífðarhettur slökkviliðsmanna

6.10.2005

CEN EN 13921:2007
Persónuhlífar – Vinnuvistfræðilegar reglur

23.11.2007

CEN EN 13949:2003
Öndunarbúnaður – Sérköfunarbúnaður til 
nota með þjöppuðu Nitroxi og súrefni í 
opinni hringrás – Kröfur, prófun, merking

21.2.2004

CEN EN ISO 13982-1:2004
Hlífðarfatnaður til nota gegn föstum 
ögnum – 1. hluti: Nothæfiskröfur vegna 
efnahlífðarfatnaðar til varnar öllum 
líkamanum gegn föstum ögnum sem berast 
í lofti (fatnaður af 5. Gerð)
(ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 9.7.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(9.7.2011)

CEN EN ISO 13982-2:2004
Hlífðarfatnaður til nota gegn föstum 
ögnum – 2. hluti: Prófunaraðferð til þess 
að ákvarða innleka úðaefna með fíngerðum 
ögnum inn í galla
(ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

CEN EN ISO 13995:2000
Hlífðarfatnaður – Aflfræðilegir eiginleikar – 
Prófunaraðferð til að ákvarða viðnám gegn 
götun og tætingu efnis
(ISO 13995:2000)

6.10.2005

CEN EN ISO 13997:1999
Hlífðarfatnaður – Aflfræðilegir eiginleikar 
– Ákvörðun viðnáms gegn skurði með 
hvössum hlutum
(ISO 13997:1999)

4.7.2000

EN ISO 13997:1999/AC:2000 6.5.2010
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 13998:2003
Hlífðarfatnaður – Svuntur, buxur og vesti til 
verndar gegn skurði og stungum af völdum 
hnífa
(ISO 13998:2003)

28.8.2003 EN 412:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

CEN EN 14021:2003
Steinhlífar á torfæruvélhjól sem ætlaðar eru 
til þess að verja ökumenn gegn steinum og 
lausum efnum – Kröfur og prófunaraðferðir

6.10.2005

CEN EN 14052:2012+A1:2012
Hágæðahjálmar fyrir vinnustaði

20.12.2012 EN 14052:2005

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 14058:2004
Hlífðarfatnaður – Klæðnaður til hlífðar í 
köldu umhverfi

6.10.2005

CEN EN ISO 14116:2008
Hlífðarfatnaður – Vörn gegn hita og loga 
– Efni með takmarkaða logaútbreiðslu, 
efnasamsetningar og fatnaður
(ISO 14116:2008)

28.1.2009 EN 533:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.1.2009)

EN ISO 14116:2008/AC:2009 6.5.2010

CEN EN 14120:2003+A1:2007
Hlífðarfatnaður – Úlnliðs-, lófa-, hnjá- og 
olnbogahlífar fyrir notendur íþróttabúnaðar 
á hjólum – Kröfur og prófunaraðferðir

23.11.2007 EN 14120:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2007)

CEN EN 14126:2003
Hlífðarfatnaður – Nothæfiskröfur og 
prófunaraðferðir fyrir hlífðarfatnað gegn 
smitefnum

6.10.2005

EN 14126:2003/AC:2004 6.5.2010

CEN EN 14143:2013
Öndunarbúnaður – Sjálfbirgður 
enduröndunarbúnaður til nota við köfun

13.12.2013 EN 14143:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.1.2014)

CEN EN 14225-1:2005
Köfunargallar – 1. hluti: Blautgallar – 
Kröfur og prófunaraðferðir

6.10.2005

CEN EN 14225-2:2005
Köfunargallar – 2. hluti: Þurrgallar – Kröfur 
og prófunaraðferðir

6.10.2005

CEN EN 14225-3:2005
Köfunargallar – 3. hluti: Gallar (kerfi) 
með virkri hitun eða kælingu – Kröfur og 
prófunaraðferðir

6.10.2005

CEN EN 14225-4:2005
Köfunargallar – 4. hluti: Þrýstijafnaðir 
köfunargallar (ADS) – Kröfur og 
prófunaraðferðir varðandi mannlega þætti

6.10.2005

CEN EN 14325:2004
Hlífðarfatnaður gegn kemískum efnum 
– Prófunaraðferðir og nothæfisflokkun 
efnis, sauma, samskeyta og samsetningar 
hlífðarfatnaðar til varnar gegn kemískum 
efnum

6.10.2005
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 14328:2005
Hlífðarfatnaður – Hanskar og armhlífar til 
varnar gegn skurðum af völdum vélknúinna 
hnífa – Kröfur og prófunaraðferðir

6.10.2005

CEN EN 14360:2004
Hlífðarfatnaður gegn regni – Prófunaraðferð 
fyrir tilbúinn fatnað – Högg ofan frá af 
völdum dropa sem falla með miklum krafti

6.10.2005

CEN EN 14387:2004+A1:2008
Öndunarfærahlífar – Gassíur og samsettar 
síur – Kröfur, prófun, merking

20.6.2008 EN 14387:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.2008)

CEN EN 14404:2004+A1:2010
Persónuhlífar – Hnjáhlífar til nota við vinnu 
sem unnin er á hnjánum

6.5.2010 EN 14404:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.2010)

CEN EN 14435:2004
Öndunarfærahlífar – Séröndunarbúnaður 
með opinni hringrás með hálfa andlitsgrímu 
og til notkunar einungis við jákvæðan 
þrýsting – Kröfur, prófun, merking

6.10.2005

CEN EN 14458:2004
Augnhlífar – Andlitshlífar og skyggni 
til nota með hjálmum slökkviliðsmanna, 
sjúkraflutningamanna og manna sem starfa 
við neyðaraðstoð

6.10.2005

CEN EN ISO 14460:1999
Hlífðarklæðnaður fyrir ökumenn bifreiða – 
Vörn gegn hita og logum – Kröfur um getu 
og prófunaraðferðir
(ISO 14460:1999)

16.3.2000

EN ISO 14460:1999/A1:2002 10.8.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(30.9.2002)

EN ISO 14460:1999/AC:1999 6.5.2010

CEN EN 14529:2005
Öndunarfærahlífar – Séröndunarbúnaður 
með opinni hringrás og hálfa andlitsgrímu 
ætlaður til notkunar með lungnastýrðum 
sogloka við jákvæðan þrýsting og einungis 
til undankomu

19.4.2006

CEN EN 14593-1:2005
Öndunarfærahlífar – Ferskloftsgrímur 
með sogloka – 1. hluti: Öndunartæki með 
heilgrímu – Kröfur, prófun, merking

6.10.2005 EN 139:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(2.12.2005)

CEN EN 14593-2:2005
Öndunarfærahlífar – Ferskloftsgrímur 
með sogloka – 2. hluti: Öndunartæki með 
hálfgrímu við jákvæðan þrýsting – Kröfur, 
prófun, merking

6.10.2005 EN 139:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(2.12.2005)

EN 14593-2:2005/AC:2005 6.5.2010
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 14594:2005
Öndunarfærahlífar – Ferskloftsgrímur með 
stöðugu loftflæði – Kröfur, prófun, merking

6.10.2005 EN 139:1994
EN 270:1994
EN 271:1995
EN 1835:1999
EN 12419:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(2.12.2005)

EN 14594:2005/AC:2005 6.5.2010

CEN EN 14605:2005+A1:2009
Hlífðarfatnaður til nota gegn fljótandi 
efnum – Nothæfiskröfur vegna fatnaðar 
með vökvaþéttum (gerð 3) eða úðaþéttum 
(gerð 4) samskeytum, þ.m.t. fatnaðar sem 
verndar aðeins hluta líkamans (gerð PB [3] 
og PB [4])

6.5.2010 EN 14605:2005

Athugasemd 2.1

Liðinn
(16.2.2012)

CEN EN 14786:2006
Hlífðarfatnaður – Ákvörðun viðnáms 
gegn gegnflæði fljótandi efna í úðaformi, 
fleytilausna og ýrulausna – Úðunarprófun

21.12.2006

CEN EN ISO 14877:2002
Hlífðarfatnaður til nota við sandblástur með 
kornóttum slípiefnum
(ISO 14877:2002)

28.8.2003

CEN EN ISO 15025:2002
Hlífðarfatnaður – Vörn gegn hita og loga – 
Prófunaraðferð fyrir takmarkaða útbreiðslu 
loga
(ISO 15025:2000)

28.8.2003 EN 532:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.5.2003)

CEN EN ISO 15027-1:2012
Björgunargallar – 1. hluti: Vinnuflotgallar, 
kröfur, þ.m.t. um öryggi
(ISO 15027-1:2002)

13.3.2013 EN ISO 15027-
1:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.5.2013)

CEN EN ISO 15027-2:2012
Björgunargallar – 2. hluti: Flotgallar til nota 
þegar skip er yfirgefið, kröfur, þ.m.t. um 
öryggi
(ISO 15027-2:2002)

13.3.2013 EN ISO 15027-
2:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.5.2013)

CEN EN ISO 15027-3:2012
Björgunargallar – 3. hluti: Prófunaraðferðir
(ISO 15027-3:2002)

13.3.2013 EN ISO 15027-
3:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.5.2013)

CEN EN 15090:2012
Fótabúnaður fyrir slökkviliðsmenn

20.12.2012 EN 15090:2006

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 15151-1:2012 
Fjallgöngubúnaður – Hemlunarbúnaður – 
Hluti 1: Hemlunarbúnaður með handstýrðri 
læsingu, öryggiskröfur og prófunaraðferðir 

20.12.2012

CEN EN 15333-1:2008
Öndunarbúnaður – Köfunarbúnaður þar 
sem samþjöppuðu lofti er veitt um slöngu í 
opinni hringrás – Hluti 1: Sogbúnaður

20.6.2008

EN 15333-1:2008/AC:2009 6.5.2010
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 15333-2:2009
Öndunarbúnaður – Köfunarbúnaður þar 
sem þjöppuðu lofti er veitt um slöngu í 
opinni hringrás – Hluti 2: Tæki með frjálsu 
loftflæði

6.5.2010

CEN EN 15613:2008
Hnjá- og olnbogahlífar til nota í 
innanhússíþróttum – Öryggiskröfur og 
prófunaraðferðir

5.6.2009

CEN EN 15614:2007
Hlífðarfatnaður fyrir slökkviliðsmenn 
– Prófunaraðferðir í tilraunastofu og 
nothæfiskröfur varðandi hlífðarbúnað til 
nota við slökkvistarf á óbyggðasvæðum

23.11.2007

CEN EN ISO 15831:2004
Fatnaður – Lífeðlisfræðileg áhrif – Mæling 
hitaeinangrunar með mannslíkani til 
hitamælingar
(ISO 15831:2004)

6.10.2005

CEN EN 16027:2011
Hlífðarfatnaður – Hanskar 
með hlífðareiginleikum fyrir 
knattspyrnumarkverði

16.2.2012 

CEN EN 16350:2014 
Hlífðarhanskar til verndar gegn 
stöðurafmagnsáhættu

12.12.2014

CEN EN ISO 17249:2013
Öryggisskófatnaður sem veita viðnám gegn 
keðjusagarskurði
(ISO 17249:2013)

11.4.2014 EN ISO 17249:2004

Athugasemd 2.1

30.11.2015

EN ISO 17249:2013/AC:2014

CEN EN ISO 17491-3:2008
Hlífðarfatnaður – Prófunaraðferðir fyrir 
fatnað sem veitir vörn gegn efnum – Hluti 
3: Viðnám gegn gegnflæði prófað með 
vökvabunu (bunupróf)
(ISO 17491-3:2008)

28.1.2009 EN 463:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.2.2009)

CEN EN ISO 17491-4:2008
Hlífðarfatnaður – Prófunaraðferðir fyrir 
fatnað sem veitir vörn gegn efnum – Hluti 
4: Viðnám gegn gegnflæði prófað með 
vökvaúða (úðapróf)
(ISO 17491-4:2008)

28.1.2009 EN 468:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.2.2009)

CEN EN ISO 20344:2011
Persónuhlífar – Prófunaraðferðir fyrir 
skófatnað
(ISO 20344:2011) 

16.2.2012 EN ISO 20344:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2012)

CEN EN ISO 20345:2011
Persónuhlífar – Öryggisskófatnaður
(ISO 20345:2011)

16.2.2012 EN ISO 20345:2004
EN ISO

 
20345:2004

Liðinn
(30.6.2012)

CEN EN ISO 20346:2014
Persónuhlífar – Hlífðarskófatnaður
(ISO 20346:2014)

12.12.2014 EN ISO 20346:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2014)
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Evrópsk 
staðla-

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur 
í Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 20347:2012
Persónuhlífar – Vinnuskófatnaður 
(ISO 20347:2004)

20.12.2012 EN ISO 20347:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN ISO 20349:2010
Persónuhlífar – Fótabúnaður til varnar gegn 
slettum bráðinna málmefna – Kröfur og 
prófunaraðferðir
(ISO 20349:2010)

9.7.2011

CEN EN ISO 20471:2013
Áberandi endurskinsfatnaður til nota í 
atvinnuskyni – Prófunaraðferðir og kröfur
(ISO 20471:2013)

28.6.2013 EN 
471:2003+A1:2007

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.9.2013)

CEN EN 24869-1:1992
Hljóðtækni – Heyrnarhlífar – 1. hluti: 
Huglæg aðferð til mælingar á hljóðdeyfingu
(ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

CENELEC EN 50286:1999
Rafeinangrandi hlífðarfatnaður fyrir 
lágspennulagnir

16.3.2000

CENELEC EN 50321:1999
Rafeinangrandi skófatnaður fyrir 
lágspennulagnir

16.3.2000

CENELEC EN 50365:2002
Rafeinangrandi hjálmar til nota við 
lágspennulagnir

10.4.2003

CENELEC EN 60743:2001
Vinna við spennuhafa virki – Íðorð tengd 
verkfærum, búnaði og tækjum
IEC 60743:2001

10.4.2003 EN 60743:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2004)

EN 60743:2001/A1:2008
IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(9.7.2011)

CENELEC EN 60895:2003
Vinna við spennuhafa hluti – Leiðandi 
fatnaður til notkunar með málspennu allt að 
800 kV riðstraum og +/– 600 kV riðstraum
IEC 60895:2002 (Breytt) 

6.10.2005 EN 60895:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2006)

CENELEC EN 60903:2003
Vinnu við spennuhafa hluti – Hanskar úr 
einangrandi efni
IEC 60903:2002 (Breytt)

6.10.2005 EN 50237:1997
+EN 60903:1992

+A11:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2006)

CENELEC EN 60984:1992
Ermar úr einangrandi efni fyrir vinnu með 
spennuhafa hluti
IEC 60984:1990 (Breytt)

4.6.1999

EN 60984:1992/A11:1997 4.6.1999 Athugasemd 3 Liðinn
(4.6.1999)

EN 60984:1992/A1:2002
IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003 Athugasemd 3 Liðinn
(6.10.2005)

(1) CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, sími +32 25 50 08 11, bréfasími +32 25 50 08 19 (http://www.cen.eu)
 CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, sími +32 25 19 68 71, bréfasími +32 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
http://www.cenelec.eu)
http://www.etsi.eu
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Athugasemd 1: Síðasti dagur ætlaðs samræmis er yfirleitt sami dagur og afturköllunardagurinn (date 
of withdrawal eða „dow“) sem evrópsku staðlasamtökin ákveða, en athygli notenda 
þessara staðla skal vakin á að sérstakar undantekningar geta verið frá þessu.

Athugasemd 2.1: Nýi (eða breytti) staðallinn hefur sama gildissvið og sá sem leystur er af hólmi. 
Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur 
ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar.

Athugasemd 2.2: Nýi staðallinn hefur rýmra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag 
hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við 
grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar.

Athugasemd 2.3: Nýi staðallinn hefur þrengra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag 
hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi (að hluta), að gilda sem grundvöllur ætlaðs 
samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar að því er 
varðar vörur eða þjónustu sem falla undir gildissvið nýja staðalsins. Ætlað samræmi 
við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar gildir óbreytt að því er 
varðar vörur eða þjónustu sem falla áfram undir gildissvið staðalsins sem leystur er af 
hólmi (að hluta) en ekki undir gildissvið nýja staðalsins.

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

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 staðla út á ensku (Staðlasamtök Evrópu, CEN, og Rafstaðlasamtök 
Evrópu, CENELEC, gefa staðla sína einnig út á frönsku og þýsku). Heiti staðla eru síðan þýdd á 
öll önnur tilskilin opinber tungumál Evrópska efnahagssvæðisins og fer þýðingin fram á vegum 
staðlastofnunar hvers lands. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og EFTA-skrifstofan ábyrgjast 
ekki að staðlaheiti, sem borist hafa til birtingar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, séu rétt.

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

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

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

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

(1)  Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls.12

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 94/9/EB frá 23. mars 1994 um samhæfingu laga 
aðildarríkjanna varðandi búnað og öryggiskerfi sem eru ætluð til notkunar  

á sprengihættustöðum

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

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur í 

Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 1010-1:2004+A1:2010
Öryggi véla – Öryggiskröfur varðandi  
hönnun og smíði prent- og pappírs-
breytingarvéla – 1. hluti: Sameiginlegar 
kröfur

8.6.2011 EN 1010-1:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.6.2011) 

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

4.2.2011 EN 1010-2:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(28.2.2011)

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

18.11.2011 EN 1127-1:2007

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.7.2014)

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

20.8.2008 EN 1127-2:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(28.12.2009) 

CEN EN 1710:2005+A1:2008
Búnaður og íhlutir til nota á sprengihættus-
væðum í neðanjarðarnámum

20.8.2008 EN 1710:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(28.12.2009) 

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

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

4.5.2013 EN 1755:2000 
+A1:2009

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.9.2013)

CEN EN 1834-1:2000
Stimpilbrunahreyflar – Öryggiskröfur 
um hönnun og smíði véla til nota á 
sprengihættustöðum – 1. hluti: Vélar í hópi 
II til nota þar sem eldfimar lofttegundir og 
gufur eru í loftinu

21.7.2001

CEN EN 1834-2:2000
Stimpilbrunahreyflar – Öryggiskröfur 
um hönnun og smíði véla til nota á 
sprengihættustöðum – 2. hluti: Vélar af 
hópi I til nota við vinnu neðanjarðar þar 
sem hætta er á eldfimu gasi og/eða ryki

21.7.2001

CEN EN 1834-3:2000
Stimpilbrunahreyflar – Öryggiskröfur 
um hönnun og smíði véla til nota á 
sprengihættustöðum – 3. hluti: Vélar af 
hópi II til nota þar sem eldfimt ryk er fyrir 
hendi

21.7.2001

  2015/EES/13/17
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur í 

Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 1839:2012
Ákvörðun á sprengimörkum lofttegunda 
og gufa

22.11.2012 EN 1839:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.3.2013)

CEN EN 1953:2013 
Úðabúnaður til að húða efni – Öryggis-
kröfur 

5.11.2013

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

17.9.2010 EN 12581:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

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

17.9.2010 EN 12621:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

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

17.9.2010 EN 12757-1:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CEN EN 13012:2012
Bensínstöðvar – Samsetning og frammi-
staða sjálfvirkra áfyllingarstúta til notkunar 
á eldsneytisdælum

3.8.2012 EN 13012:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2012)

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

14.8.2003   

CEN EN 13237:2012
Sprengihættustaðir – Hugtök og skilg- 
reiningar sem tengjast búnaði og öryggis-
kerfum til nota á sprengihættustöðum

12.2.2013 EN 13237:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2013)

CEN EN 13463-1:2009
Órafmagnaður búnaður til nota á sprengi-
hættustöðum – 1. hluti: Grunnaðferð og 
kröfur

16.4.2010 EN 13463-1:2001

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CEN EN 13463-2:2004
Órafmagnaður búnaður sem ætlaður er til 
nota á sprengihættustöðum – 2. hluti: Vörn 
með flæðishamlandi byrgi „fr“

30.11.2005   

CEN EN 13463-3:2005
Órafmagnaður búnaður til nota á sprengi-
hættustöðum – 3. hluti: Vernd með 
logatraustri umlykju „d“

30.11.2005   

CEN EN 13463-5:2011
Órafmagnaður búnaður sem ætlaður er til 
nota á sprengihættustöðum – 5. hluti: Vörn 
með öruggri smíði samkvæmt flokki „c“

18.11.2011 EN 13463-5:2003 

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.2014)

CEN EN 13463-6:2005
Órafmagnaður búnaður til nota á sprengi-
hættustöðum – 6. hluti: Vernd með stýringu 
á íkveikjuvaldi „b“

30.11.2005   

CEN EN 13463-8:2003
Órafmagnaður búnaður til nota á sprengi-
hættustöðum – 8. hluti: Vörn með 
vökvafyllingu „k“

12.8.2004   
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur í 

Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

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

9.3.2006   

EN 13616:2004/AC:2006   

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

3.8.2012 EN 13617-
1:2004+A1:2009

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(30.11.2012)

CEN EN 13617-2:2012
Bensínstöðvar – 2. hluti : Öryggiskröfur 
varðandi smíði og nothæfi öryggis-
frátenginga til nota í dælum með 
streymismæli og í skömmtunardælum

4.5.2012 EN 13617-2:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(30.9.2012)

CEN EN 13617-3:2012
Bensínstöðvar – 3. hluti: Öryggiskröfur 
varðandi smíði og nothæfi brotloka

4.5.2012 EN 13617-3:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn 
(30.9.2012)

CEN EN 13617-4:2012
Bensínstöðvar – Hluti 4: Öryggiskröfur 
varðandi smíði og nothæfi snúningsbúnaðar 
til nota í dælum með streymismæli og í 
skömmtunardælum

5.11.2013

CEN EN 13760:2003
Própangasáfyllingarkerfi fyrir farartæki 
til léttrar vinnu og þungavinnu – Stútur, 
prófunarkröfur og mál

24.1.2004   

CEN EN 13821:2002
Sprengihættustaðir – Forvarnir og 
vernd gegn sprengingum – Ákvörðun 
lágmarkskveikjuorku blandna af lofti og 
ryki

20.5.2003   

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

5.11.2013

CEN EN 14034-1:2004+A1:2011
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka –  
1. hluti: Ákvörðun á hámarkssprengi-
þrýstingi (pmax) rykmakka 

8.6.2011 EN 14034-1:2004 

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.2011)

CEN EN 14034-2:2006+A1:2011
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka 
– Hluti 2: Ákvörðun á hámarkshraða 
sprengiþrýstingsaukningar (dp/dt)max 
rykmakka

8.6.2011 EN 14034-2:2006

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.2011)

CEN EN 14034-3:2006+A1:2011
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka – 
Ákvörðun á lægri sprengimörkum (LEL) 
rykmakka

8.6.2011 EN 14034-3:2006 

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.2011)

CEN EN 14034-4:2004+A1:2011
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka 
– 4. hluti: Ákvörðun á takmarkandi 
súrefnisstyrk LOC rykmakka 

8.6.2011 EN 14034-4:2004 

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.2011)

CEN EN 14373:2005
Kerfi til að draga úr sprengikrafti

9.3.2006   
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur í 

Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 14460:2006
Sprengiþolinn búnaður

15.12.2006   

CEN EN 14491:2012
Útrásarverndarkerfi gegn ryksprengingum

22.11.2012 EN 14491:2006

Athugasemd 2.1  

Liðinn
(28.2.2013)

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

16.4.2010 EN 14492-1:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2010) 

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

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

16.4.2010 EN 14492-2:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(16.4.2010) 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010   

CEN EN 14522:2005
Ákvörðun á sjálfkveikihita lofttegunda og 
gufa

30.11.2005   

CEN EN 14591-1:2004
Forvarnir og vernd gegn sprengingum við 
námugröft neðanjarðar – Verndarkerfi –  
1. hluti: Sprengiheldur loftræstibúnaður allt 
að 2 bör

9.3.2006   

EN 14591-1:2004/AC:2006   

CEN EN 14591-2:2007
Forvarnir og vernd gegn sprengingum við 
námugröft neðanjarðar – Verndarkerfi – 
Hluti 2: Vatnsrennutálmar

12.12.2007   

EN 14591-2:2007/AC:2008   

CEN EN 14591-4:2007
Forvarnir og vernd gegn sprengingum við 
námugröft neðanjarðar – Verndarkerfi – 
Hluti 4: Sjálfvirkur slökkvibúnaður fyrir 
fræsitromlur

12.12.2007   

EN 14591-4:2007/AC:2008   

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

20.8.2008   

CEN EN 14678-1:2013
Búnaður og aukahlutir fyrir fljótandi 
jarðolíugas (LPG) – Bygging og nothæfi 
búnaðar fyrir fljótandi jarðolíugas á 
áfyllingarstöðvum fyrir bifreiðar – Hluti 1: 
Skömmtunardælur

4.5.2013 EN 14678-
1:2006+A1:2009

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.9.2013)

CEN EN 14681:2006+A1:2010
Öryggi véla – Öryggiskröfur varðandi 
vélar og búnað til stálframleiðslu í 
ljósbogaofnum

8.6.2011 EN 14681:2006

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.6.2011)

CEN EN 14756:2006
Ákvörðun á takmarkandi súrefnisstyrk 
(LOC) fyrir eldfimar lofttegundir og gufur

12.12.2007   

CEN EN 14797:2006
Útrásarbúnaður fyrir sprengingar

12.12.2007   
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur í 

Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

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

7.7.2010 EN 14973:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CEN EN 14983:2007
Forvarnir og vernd gegn sprengingum 
í námum neðanjarðar – Búnaður og 
öryggiskerfi til losunar á eldfimu gasi

12.12.2007   

CEN EN 14986:2007
Hönnun á viftum sem starfræktar eru á 
sprengihættustöðum

12.12.2007   

CEN EN 14994:2007
Útrásaröryggiskerfi gegn gassprengingum

12.12.2007   

CEN EN 15089:2009
Kerfi til að einangra sprengikraft

16.4.2010   

CEN EN 15188:2007
Ákvörðun sjálfkveikieiginleika ryks

12.12.2007   

CEN EN 15198:2007
Aðferðafræði við áhættumat órafmagnaðs 
búnaðar og íhluta sem ætlaðir eru til nota á 
sprengihættustöðum

12.12.2007   

CEN EN 15233:2007
Aðferðir við mat á notkunaröryggi 
verndarkerfa sem ætluð eru til nota á 
sprengihættustöðum

12.12.2007   

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

27.1.2009   

CEN EN 15794:2009
Ákvörðun á sprengimarki eldfimra vökva

16.4.2010   

CEN EN 15967:2011
Ákvörðun hámarkssprengiþrýstings 
og hámarkshraða þrýstingsaukningar 
lofttegunda og gufa

18.11.2011 EN 13673-2:2005
EN 13673-1:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(29.2.2012)

CEN EN 16009:2011
Útrásarbúnaður fyrir sprengingar án loga

18.11.2011

CEN EN 16020:2011
Sprengikraftsbeinar

18.11.2011

CEN EN 16447:2014 
Flapalokar til sprengieinangrunar

12.12.2014

CEN EN ISO 16852:2010
Logagildrur – Frammistöðukröfur, 
prófunaraðferðir og notkunartakmarkanir
(ISO 16852:2008, ásamt leiðr. 1:2008 og 
leiðr. 2:2009)

17.9.2010 EN 12874:2001

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CENELEC EN 50050:2006
Raftæki fyrir sprengihættustaði – 
Rafsviðssprautunarbúnaður sem halda  
þarf á

20.8.2008   
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur í 

Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 50050-1:2013 
 Rafsviðssprautunarbúnaður sem halda 
þarf á – Öryggiskröfur – Hluti 1: 
Sprautunarbúnaður sem halda þarf á 
til húðunar með eldfimu húðunarefni í 
vökvaformi 

14.3.2014 EN 50050:2006

Athugasemd 2.1  

14.10.2016

CENELEC EN 50050-2:2013 
 Rafsviðssprautunarbúnaður sem halda 
þarf á – Öryggiskröfur – Hluti 2: 
Sprautunarbúnaður sem halda þarf á 
til húðunar með eldfimu húðunarefni í 
duftformi  

14.3.2014 EN 50050:2006

Athugasemd 2.1  

14.10.2016

CENELEC EN 50050-3:2013 
 Rafsviðssprautunarbúnaður sem halda 
þarf á – Öryggiskröfur – Hluti 3: 
Sprautunarbúnaður sem halda þarf á til 
húðunar með eldfimri spunaló  

14.3.2014 EN 50050:2006

Athugasemd 2.1  

14.10.2016

CENELEC EN 50104:2010
Raftæki til að nema og mæla súrefni – 
Nothæfiskröfur og prófunaraðferðir

4.2.2011 EN 50104:2002
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.6.2013)

CENELEC EN 50176:2009
Staðbundinn búnaður til rafstöðuhúðunar 
með eldfimu húðunarefni í vökvaformi – 
Öryggiskröfur

16.4.2010   

CENELEC EN 50177:2009
Staðbundinn búnaður til rafstöðuhúðunar 
með eldfimu húðunarefni í duftformi – 
Öryggiskröfur

16.4.2010   

EN 50177:2009/A1:2012 22.11.2012 Athugasemd 3 23.7.2015

CENELEC EN 50223:2010
Sjálfvirkur búnaður til rafstöðuhúðunar 
með eldfimri spunaló

17.9.2010   

CENELEC EN 50271:2010
Rafmagnsbúnaður til að greina og mæla 
eldfimar eða eitraðar lofttegundir eða 
súrefni – Kröfur og prófanir fyrir tæki sem 
nota hugbúnað og/eða stafræna tækni

4.2.2011   

CENELEC EN 50281-2-1:1998
Raftæki til nota þar sem eldfimt ryk er 
fyrir hendi – 2. hluti: Prófunaraðferðir – 
1. þáttur: Aðferðir til að ákvarða lægsta 
íkveikjuhitastig ryks

6.11.1999   

EN 50281-2-1:1998/AC:1999   

CENELEC EN 50303:2000
Hópur 1, Búnaður í flokki M1 sem ætlað 
er að vera starfhæfur í andrúmslofti þar 
sem hætta stafar af kolanámugasi og/eða 
kolaryki

16.2.2001   

CENELEC EN 50381:2004
Flytjanleg loftræst rými með eða án innri 
losunarstöðva

9.3.2006   

EN 50381:2004/AC:2005   



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 13/42 5.3.2015

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur í 

Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 50495:2010
Öryggistæki sem krafa er gerð um til að 
búnaður virki með öruggum hætti þegar 
fyrir hendi er sprengihætta

17.9.2010   

CENELEC EN 60079-0:2009
Sprengihættustaðir – Hluti 0: Búnaður – 
Almennar kröfur
IEC 60079-0:2007

16.4.2010 EN 60079-0:2006
+ EN 61241-0:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.6.2012) 

CENELEC EN 60079-0:2012 
Sprengihættustaðir – Hluti 0: Búnaður – 
Almennar kröfur 
IEC 60079-0:2011 (Breytt) + IS1:2013  

14.3.2014 EN 60079-0:2009

Athugasemd 2.1  

2.4.2015

EN 60079-0:2012/A11:2013 14.3.2014 Athugasemd 3  7.10.2016

CENELEC EN 60079-1:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 1: Varnir fyrir 
eldtraustar umlykjur „d“
IEC 60079-1:2007

20.8.2008 EN 60079-1:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.7.2010) 

CENELEC EN 60079-2:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 2: Varnir fyrir 
umlykjur undir þrýstingi „p“
IEC 60079-2:2007

20.8.2008 EN 60079-2:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.11.2010) 

CENELEC EN 60079-5:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 5: Varnir fyrir 
sallafyllingu „q“
IEC 60079-5:2007

20.8.2008 EN 50017:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.11.2010) 

CENELEC EN 60079-6:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 6: Varnir fyrir 
olíufyllingu „o“
IEC 60079-6:2007

20.8.2008 EN 50015:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.5.2010) 

CENELEC EN 60079-7:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 7: Varnir fyrir 
búnað með auknu öryggi „e“
IEC 60079-7:2006

11.4.2008 EN 60079-7:2003

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.10.2009) 

CENELEC EN 60079-11:2012
Sprengihættustaðir – Hluti 11: Varnir fyrir 
búnað með sjálftryggðri útfærslu „i“ 
IEC 60079-11:2011

4.5.2012 EN 60079-11:2007
EN 60079-27:2008
EN 61241-11:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(4.8.2014)

CENELEC EN 60079-15:2010
Raftæki fyrir sprengihættustaði vegna gass 
– Hluti 15: Smíði, prófun og merking á 
varnartegund, „n“ raftæki
IEC 60079-15:2010

8.6.2011 EN 60079-15:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.5.2013)

CENELEC EN 60079-18:2009
Sprengihættustaðir – Hluti 18: Varnir fyrir 
búnað með innsteypu „m“
IEC 60079-18:2009

7.7.2010 EN 60079-18:2004
EN 61241-18:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn 
(1.10.2012) 

CENELEC EN 60079-20-1:2010
Sprengihættustaðir – Hluti 20-1: Efniseigin-
leikar til flokkunar á lofttegundum og 
gufum – Prófunaraðferðir og gögn
IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010   
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur í 

Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60079-25:2010
Raftæki fyrir staði þar sem sprengihætta 
stafar af gasi – Hluti 25: Sjálftrygg kerfi
IEC 60079-25:2010

8.6.2011 EN 60079-25:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2013)

EN 60079-25:2010/AC:2013

CENELEC EN 60079-26:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 26: Varnir með 
varnarstigi (EPL) Ga
IEC 60079-26:2006

20.8.2008   

CENELEC EN 60079-27:2008 
Sprengihættustaðir – Hluti 27: Sjálftryggar 
tengibrautir (FISCO)
IEC 60079-27:2008

16.4.2010 EN 60079-27:2006

Athugasemd 2.1  

Liðinn
(1.4.2011)

CENELEC EN 60079-28:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 28: Varnir fyrir 
búnað og sendikerfi með ljósrænni geislun
IEC 60079-28:2006

11.4.2008   

CENELEC EN 60079-29-1:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 29-1: 
Gasskynjarar – Nothæfiskröfur skynjara 
fyrir eldfimar lofttegundir
IEC 60079-29-1:2007 (Breytt) 

20.8.2008 EN 61779-1:2000
EN 61779-2:2000
EN 61779-3:2000
EN 61779-4:2000
EN 61779-5:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.11.2010)

CENELEC EN 60079-29-4:2010
Sprengihættustaðir – Hluti 29-4: Gasnemar 
– Nothæfiskröfur varðandi nema með 
opinni mælibraut til að nema eldfimar 
lofttegundir
IEC 60079-29-4:2009 (Breytt)

8.6.2011 EN 50241-1:1999 
EN 50241-2:1999

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.4.2013)

CENELEC EN 60079-30-1:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 30-1: 
Rafviðnámshitunarkerfi – Almennar kröfur 
og prófunarkröfur
IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008   

CENELEC EN 60079-31:2009
Sprengihættustaðir – Hluti 31: Vörn gegn 
kveikjuhættu ryks í tækjabúnaði með 
umlykju „t“
IEC 60079-31:2008

7.7.2010 EN 61241-1:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn 
(1.10.2012)

CENELEC EN 60079-35-1:2011
Sprengihættustaðir – Hluti 35-1: Hjálmljós 
til nota í námum þar sem hætta er á eldfimu 
gasi – Almennar kröfur – Gerð og prófun 
með hliðsjón af sprengihættu 
IEC 60079-35-1:2011

18.11.2011 EN 62013-1:2006

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2013)

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

CENELEC EN 61241-4:2006
Rafmagnstæki til nota nálægt eldfimu ryki 
– Hluti 4: Varnartilhögun „pD“
IEC 61241-4:2001

20.8.2008   
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti 
birtingardagur í 

Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CENELEC EN ISO/IEC 80079-34:2011
Sprengihættustaðir – Hluti 34: Beiting 
gæðakerfa við búnaðarframleiðslu
ISO/IEC 80079-34:2011 (Breytt)

18.11.2011 EN 13980:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(25.5.2014)

(1) CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25500811, bréfasími +32 25500819 (http://www.cen.eu)
 CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25196871, bréfasími +32 25196919  

(http://www.CENELEC.eu)
 ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, FRANCE, sími +33 492944200, bréfasími +33 493654716  

(http://www.etsi.eu)

Athugasemd 1: Síðasti dagur ætlaðs samræmis er yfirleitt sami dagur og afturköllunardagurinn (date 
of withdrawal eða „dow“) sem evrópsku staðlasamtökin ákveða, en athygli notenda 
þessara staðla skal vakin á að sérstakar undantekningar geta verið frá þessu.

Athugasemd 2.1: Nýi (eða breytti) staðallinn hefur sama gildissvið og sá sem leystur er af hólmi. 
Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur 
ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðkomandi Sambandslöggjafar.

Athugasemd 2.2: Nýi staðallinn hefur rýmra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag 
hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis 
við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðkomandi Sambandslöggjafar.

Athugasemd 2.3: Nýi staðallinn hefur þrengra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag 
hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi (að hluta), að gilda sem grundvöllur ætlaðs 
samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðkomandi Sambandslöggjafar að því er 
varðar vörur eða þjónustu sem falla undir gildissvið nýja staðalsins. Ætlað samræmi 
við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðkomandi Sambandslöggjafar gildir óbreytt að því 
er varðar vörur eða þjónustu sem falla áfram undir gildissvið staðalsins sem leystur er 
af hólmi (að hluta) en ekki undir gildissvið nýja staðalsins.

Athugasemd 3: Þegar breytingar eru gerðar er vísað til staðalsins með númerinu EN CCCCC:YYYY 
ásamt eldri breytingum, ef einhverjar eru, og nýju breytingunni. Staðallinn, sem leystur 
er af hólmi, er því EN CCCCC:YYYY ásamt áorðnum breytingum, ef einhverjar eru, 
en án nýju breytingarinnar. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að 
gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðkomandi 
Sambandslöggjafar.

http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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Athugið:

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

– Evrópsk staðlasamtök gefa samhæfða staðla út á ensku (Staðlasamtök Evrópu, CEN, og 
Rafstaðlasamtök Evrópu, CENELEC, gefa staðla sína einnig út á frönsku og þýsku). Heiti 
samhæfðra staðla eru síðan þýdd á öll önnur tilskilin opinber tungumál Evrópska efnahagssvæðisins 
og fer þýðingin fram á vegum staðlastofnunar hvers lands. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 
og EFTA-skrifstofan ábyrgjast ekki að staðlaheiti, sem borist hafa til birtingar í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins eða EES-viðbæti við þau, séu rétt.

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

– Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt í 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 samræmda 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

