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VEDTAK	I	EFTAs	OVERVÅKNINGSORGAN
nr.	303/09/COL

av	8.	juli	2009

om	ordning	i	forbindelse	med	sjøtransport,	i	form	av	ordninger	for	tonnasjeavgift	
og	refusjon	for	sysselsetting	av	sjøfolk

(Island)

EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN(1) HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(2), særlig artikkel 61–63 
og protokoll 26,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåknings organ og en 
domstol(3), særlig artikkel 24,

under henvisning til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 og protokoll 3 del 
II artikkel 4 nr. 4, artikkel 6 og artikkel 7 nr. 5(4),

under henvisning til Overvåkningsorganets retningslinjer for anvendelse og fortolkning av EØS-avtalens 
artikkel 61 og 62(5), særlig kapittelet om støtte til sjøtransport(6),

under henvisning til Overvåkningsorganets vedtak av 14. juli 2004 om gjennom førings bestemmelsene 
omhandlet i protokoll 3 del II artikkel 27(7),

etter å ha oppfordret interesserte parter til å inngi kommentarer i henhold til disse bestemmelser(8), og ut 
fra følgende betraktninger:

I.	FAKTISKE	FORHOLD

1	 Framgangsmåte

 Ved brev av 23. mars 2007 (dok. nr. 415003) ga islandske myndigheter melding til Overvåknings-
organet, i henhold  til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3, om planlagt støtte til sjøtransportsektoren.

 Etter diverse brevveksling med de islandske myndigheter(9) underrettet Overvåknings organet ved 
brev av 19. desember 2007 om sitt vedtak om å innlede behandling i henhold til overvåknings- og 
domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 med hensyn til statsstøtte til sjøtransportsektoren 
på Island i form av ordninger for tonnasjeavgift og refusjon for sysselsetting av sjøfolk.

(1) Heretter kalt Overvåkningsorganet.
(2) Heretter kalt EØS-avtalen.
(3) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(4) Heretter kalt protokoll 3.
(5) Retningslinjer for anvendelse og fortolkning av EØS-avtalens artikkel 61 og 62 og protokoll 3 artikkel 1 i overvåknings- og 

domstolsavtalen, vedtatt og utferdiget av Overvåkningsorganet 19. januar 1994, kunngjort i EFT L 231 av 3.9.1994, s. 1, og EØS-
tillegget nr. 32 av 3.9.1994, s. 1. Heretter kalt retningslinjene for statsstøtte. En oppdatert versjon av retningslinjene for statsstøtte 
er tilgjengelig på Overvåkningsorganets nettsted: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines.

(6) Heretter kalt retningslinjene for sjøtransport.
(7) Vedtak 195/04/COL av 14. juli 2004, kunngjort i EUT C 139 av 25.5.2006, s. 57, og EØS-tillegget nr. 26 av 25.5.2006, s. 1, som 

endret ved vedtak 319/05/COL av 14. desember 2005, kunngjort i EUT C 286 av 23.11.2006, s. 9, og EØS-tillegget nr. 57 av 
23.11.2006, s. 31.

(8) Kunngjort i EUT C 96 av 17.4.2008, s. 37, og EØS-tillegget nr. 20 av 17.4.2008, s. 17.
(9) For nærmere opplysninger om de forskjellige brevvekslinger mellom Overvåkningsorganet og islandske myndigheter henvises til 

Overvåkningsorganets vedtak 721/07/COL om å innlede formell gransking, kunngjort i EUT C 93 av 17.4.2008, s. 37, og EØS-
tillegget nr. 20 av 17.4.2008, s. 17.

EFTA-ORGANER
EFTAS	OVERVÅKNINGSORGAN

	2010/EØS/63/01
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http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
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 Overvåkningsorganets vedtak nr. 721/07/COL om å innlede fremgangsmåte for formell 
granskning ble kunngjort i Den europeiske unions tidende og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende(10). Overvåkningsorganet oppfordret interesserte parter til å sende sine merknader.

 Det ble ikke mottatt kommentarer fra interesserte parter.

2	 Beskrivelse	av	de	foreslåtte	tiltakene

 Meldingen omfattet to separate tiltak: en ordning med tonnasjeavgift og en særlig ordning med 
refusjon til skipsredere. De to tiltakene er beskrevet i det følgende.

2.1	 De	meldte	ordningenes	navn	og	formål

 Ordningen ”Ríkisstyrkur vegna kaupskipaútgerðar á Íslandi”, dvs. statsstøtte til sjøtransport på 
Island, omfatter begge de meldte tiltakene. Formålet med ordningen er å styrke sjøtransporten på 
Island ved å gi fordeler til skipsrederne for å oppmuntre dem til å registrere sine skip på Island, 
heller enn under bekvemmelighetsflagg.

2.2	 Nasjonalt	rettslig	grunnlag	for	de	meldte	ordningene

 Det rettslige grunnlaget for de ovennevnte tiltakene er Lov 86/2007 om skattlegging av drift av 
handelsskip (”Lög um skattlagningu kaupskipaútgerðar”, heretter kalt ”Lov om tonnasjeavgift”). 
Loven ble vedtatt av Alltinget 17. mars 2007 og kunngjort i islandsk lovtidende 30. mars 2007.  
I samsvar med artikkel 17 i Lov om tonnasjeavgift trådte den i kraft 1. januar 2008.

 Lov om tonnasjeavgift må sees i sammenheng med Lov 38/2007 um íslenska alþjóðlega 
skipaskrá om Islandsk internasjonalt skipsregister(11) (heretter kalt ”IIS”) som trådte i kraft 
1. januar 2008(12).

2.3	 Tonnasjeavgiften

 Vanlig sats for selskapsskatt på Island er 15 %(13). Lov om tonnasjeavgift fastsetter at skipsrederier 
i stedet for den vanlige selskapsskatten på 15 % på overskudd kan benytte seg av en gunstigere 
tonnasjeavgift, som gir rederiene mulighet til å beregne sin fortjeneste ut fra et anslått overskudd 
per dag avhengig av tonnasjen på det aktuelle skipet. Dersom et rederi ønsker å følge de vanlige 
reglene for selskapsskatt og betale skatt av fortjenesten, er dette mulig.

 Det anslåtte overskuddet som beregnes ut fra den faktiske tonnasjen, blir så underlagt den vanlige 
selskapsskatten.

 Ordningen for tonnasjeavgift fritar de aktuelle foretakene fra ordinær selskapsskatt på overskudd 
som stammer fra sjøfart, så lenge overskuddet blir beholdt i foretakene innenfor ordningen. 
Ordningen gjelder ikke renter, fortjeneste fra aksjesalg, eller inntekter fra andre kilder.

2.1.1 Aktiviteter som kan finansieres

 Hovedaktiviteter

 Ordningen omfatter skip i IIS på minst 100 brt som brukes til transport av personer eller gods 
utenlands og transport av gods innenlands. Lov om tonnasjeavgift artikkel 3 angir at transport av 
gods eller passasjerer skal skje med:

(10) Se fotnote 8 for referanse til EUT.
(11) Det finnes allerede et islandsk skipsregister som omfatter fiskefartøyer, seilfartøyer, ferjer osv., som ikke vil bli erstattet av det 

nyinnførte IIS. De to registrene vil bli drevet parallelt.
(12) Islandske myndigheter har angitt at regjeringen hadde framlagt et lovforslag for Alltinget som ville utsette ikrafttredelsen av lov nr. 

38/2007 til 1. januar 2009. Forslaget ble framlagt for Alltinget 28. november 2007 og ble drøftet 4. desember 2007. Lovforslaget 
ble imidlertid ikke vedtatt og gikk derfor ikke videre til annen gangs behandling i Alltinget. Både lov nr. 86/2007 og 38/2007 trådte 
derfor i kraft 1. januar 2008.

(13) Da ordningen ble meldt var satsen for selskapsskatt 18 %. Satsen ble endret til 15 % ved lov av 7. juni 2007 (”Lög um breyting á 
lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum, og lögum nr. 86/2007, um skattlagningu kaupskipaútgerðar”).
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1. handelsskip eid av operatøren

2. handelsskip leid uten mannskap (bareboat-certeparti)

3. handelsskip leid med mannskap (tids-certeparti)

 Drift av handelsskip omfatter ikke leie på bareboat-certeparti i lengre perioder enn tre år. Islandske 
myndigheter har angitt at det ikke finnes noen egen bestemmelse for andelen av handelsskip som 
kan leies med og uten mannskap, sammenlignet med antallet skip eid av operatøren selv.

 Lov om tonnasjeavgift artikkel 4 fastsetter at følgende aktiviteter ikke faller inn under loven: 
fiske, havnebygging, dykking, losvirksomhet og berging, utdannings- og opplærings aktiviteter 
eller annen sosial aktivitet, idrett, underholdning og fritidsaktiviteter, inkludert hvalskue og 
passasjertransport mellom islandske havner som ikke er internasjonale havner.

 Islandske myndigheter har bekreftet at sleping og mudring ikke faller inn under loven.

 Tilleggsaktiviteter

 Lov om tonnasjeavgift artikkel 3 fastsetter at følgende tilleggsaktiviteter faller inn under loven:

1. bruk av containere i godstransport

2. drift av laste-, losse- og vedlikeholdsfasiliteter

3. drift av billettsalg og passasjerterminaler

4. drift av kontorer og forvaltningsfasiliteter

5. salg av forbrukerprodukter om bord på handelsskip

2.1.2 Registrering i IIS og fullt skatteansvar

 Lov om tonnasjeavgift artikkel 1 fastsetter at:

 ”[a]ksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som er underlagt skattlegging i henhold til Lov 
90/2003 om inntektsskatt artikkel 2 annet ledd nr. 1, og som driver handelsskip registrert 
i Islandsk internasjonalt skipsregister (IIS), kan beslutte å betale skatt på driften av sine 
handelsskip i henhold til denne lov i stedet for Lov nr. 90/2003.”

 I tillegg til kravene når det gjelder hvilke aktiviteter som kan dekkes, fastsetter Lov om 
tonnasjeavgift at de to følgende vilkårene må være oppfylt:

– For det første må fartøyene	være	registrert	i	IIS. Islandske myndigheter argumenterer med 
at registrering i IIS ikke anses å være en såkalt flaggforbindelse. Det kreves ingen direkte 
flaggforbindelse med Island i streng forstand. Lov nr. 38/2007 om IIS artikkel 6 fastslår da 
også at ”et handelsskip som er registrert i Islandsk internasjonalt skipsregister er å anse som 
et islandsk fartøy, og har rett til å seile under Islands nasjonalflagg”. Islandske myndigheter 
beskriver derfor flaggforbindelsen som en rettighet, og ikke en plikt for at man skal falle inn 
under ordningen.

 Et skip som ikke fører islandsk flagg kan fortsatt ha tilgang til tonnasjeavgiften så lenge det 
er registrert i IIS. I den forbindelse fastsetter artikkel 4 i samme lov at registrering er mulig 
når ”eieren av handelsskipet er islandsk statsborger, borger av en annen stat i Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde eller de grunnleggende medlemmene i Det europeiske 
frihandelsforbund, statsborger av Færøyene, eller en juridisk person registrert på Island”.

– For det annet må aksjeselskaper	og	allmennaksjeselskaper	være	underlagt	skattlegging 
i henhold til Lov 90/2003 om inntektsskatt artikkel 2 første ledd nr. 1 (heretter kalt Lov om 
inntektsskatt). Denne bestemmelsen fastsetter at foretak med sete på Island er skattepliktige 
på Island for hele sin inntekt (fullt skatteansvar). En juridisk person anses for å ha sete 
på Island dersom foretaket er registrert på Island, anser Island som sitt sete i henhold til 
vedtektene, eller det reelle setet for driften ligger på Island. Artikkel 3 i Lov om inntektsskatt 
fastsetter at foretak som ikke har sete på Island, er skattepliktige på Island for inntekt som 
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har opphav der (kildeskatt). Islandske myndigheter har bekreftet at foretak ikke trenger være 
stiftet som islandske foretak under islandsk selskapsrett for å falle inn under ordningen. 
Foretak som er stiftet i henhold til selskapslovgivningen i en annen EØS-stat kan derfor være 
berettiget til ordningen med tonnasjeavgift så sant de andre kravene er innfridd.

2.1.3 Beregning av skattegrunnlaget

 I henhold til artikkel 6 i Lov om tonnasjeavgift blir skattegrunnlaget (det beregnede overskuddet) 
fastsatt som følger:

– Til og med 25 000 NT: ISK 30 per 100 NT

– Fra 25 001 NT: ISK 10 per 100 NT.

 Det kan ikke gjøres fradrag fra skattegrunnlaget.

2.1.4 Skattlegging under Lov om inntektsskatt og separat bokføring

Artikkel 4 i Lov om tonnasjeavgift fastsetter at dersom en operatør også er engasjert i andre 
aktiviteter enn de som gir rett til tonnasjeavgift, skal skattleggingen av disse aktivitetene skje i 
samsvar med Lov om inntektsskatt.

Artikkel 7 i Lov om tonnasjeavgift fastsetter at inntekter og utgifter ved drift av handelsskip 
skal holdes adskilt fra inntekter og utgifter fra andre aktiviteter, proporsjonalt med den 
regnskapsmessige verdien av eiendeler som benyttes til drift av handelsskip på den ene side, og 
eiendeler som benyttes til andre formål på den annen side.

Artikkel 9 i Lov om tonnasjeavgift fastsetter at kostnader ved drift av handelsskip ikke kan 
trekkes fra den andelen av operatørens inntekt som er skattepliktig i henhold til Lov om 
inntektsskatt. Kostnader, unntatt finanskostnader, som samtidig vedrører både inntektsgivende 
arbeid ved drift av handelsskip og annet inntektsgivende arbeid, fordeles forholdsmessig. Dersom 
renteutgifter, avskivning og valutatap i henhold til artikkel 49 i Lov om inntektsskatt samtidig 
vedrører både inntektsgivende arbeid ved drift av handelsskip og annet inntektsgivende arbeid, 
skal slike finanskostnader fordeles proporsjonalt med den regnskapsmessige verdien av eiendeler 
som benyttes til drift av handelsskip på den ene side, og eiendeler som benyttes til andre formål 
på den annen side. Kostnader som anses å stamme fra annet inntektsgivende arbeid enn drift av 
handelsskip, faller inn under Lov om inntektsskatt.

Artikkel 11 i Lov om tonnasjeavgift fastsetter at tap i forbindelse med drift av handelsskip ikke 
kan gi fradrag ved skattelegging av andre aktiviteter i henhold til Lov om inntektsskatt.

2.1.5 Ordningens varighet og bindingstid

Islandske myndigheter har indikert at ordningene meldes med ubegrenset varighet, men at de er 
villige til å melde dem på nytt etter et tidsrom som avtales med Overvåknings organet.

I henhold til artikkel 2 i Lov om tonnasjeavgift, har ordningen for tonnasjeavgift en bindingstid 
på tre år. Det betyr at en reder som velger å benytte seg av ordningen med tonnasjeavgift, må 
fortsette med dette i tre år.

2.4	 Særlig	refusjon	av	inntektsskatt	for	sjøfolk

Islandske myndigheter har også gitt melding om et system med bruttolønnstilskudd for sjøfolk, 
der redere kan få tilskudd på 90 % av inntektsskatten som beregnes av bruttolønnen til de 
ansatte sjøfolkene. For å ha rett til dette tilskuddet, må rederiet være et aksjeselskap eller et 
allmennaksjeselskap med full skatteplikt på Island, fartøyene må være registrert i IIS, og rederiet 
må ansette sjøfolk som er skattepliktige på Island.



18.11.2010 Nr. 63/5EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 16 i Lov om tonnasjeavgift fastsetter at:

”Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som er underlagt skattlegging i henhold til Lov 
90/2003 om inntektsskatt artikkel 2 første ledd nr. 1, og som driver handelsskip, jf. artikkel 3, 
registrert i Islandsk internasjonalt skipsregister (IIS), skal subsidieres tilsvarende 90 % av korrekt 
beregnet inntektsskatt og kommunal inntektsskatt på skattetrekket på mannskapet på de aktuelle 
handelsskipene, idet det tas hensyn til personlige skattefradrag og sjømannsfradrag. Skattetrekket 
skal i øvrig henseende disponeres slik at 5 % betales til statskassen og 5 % til kommunen til 
det aktuelle mannskaps medlemmet. Denne ordningen skal erstatte ordningen for skattetrekk 
og fordeling i henhold til Lov om skattetrekk, Lov om inntektsskatt og Lov om grunnlag for 
kommuneskatt.

Finansministeren skal ved forskrift spesifisere gjennomføringen av betalinger i henhold til nr. 1, 
herunder hvordan det søkes om subsidier, betalingstidspunkter og motregning mot offentlige 
avgifter.”

Islandske myndigheter har bekreftet at det ikke er noen kriterier for hvilke sjøfolk som kan 
omfattes av ordningen, bortsett fra at de må være ansatt av et rederi som driver handelsfartøyer, 
og være skattepliktige på Island. Refusjonen gis bare for inntektsskatt, beregnet av sjøfolkenes 
lønn. Den omfatter ikke eventuelle trygdebidrag. Islandske myndigheter har også bekreftet at 
islandsk nasjonalitet ikke er relevant i denne sammenheng. Sjøfolkene trenger ikke være bosatt 
på Island for at rederen skal kunne nyte godt av tilskuddet.

2.5	 Støttemottakere,	budsjett,	varighet	og	ikrafttredelse	av	de	meldte	tiltakene

Islandske myndigheter har ikke oversendt nøyaktige tall for hvor stor reduksjon i statens inntekter 
ordningen med tonnasjeavgift vil medføre, sammenlignet med skatteinntektene man ville fått 
dersom alminnelig selskapsskatt var blitt brukt.

Islandske myndigheter har angitt at kostnadene ved de meldte tiltakene vil avhenge av hvor 
mange fartøyer som registreres i IIS. De forventet at 12 fartøyer, der tonnasjeavgiften forventes 
å bli i gjennomsnitt ISK 120 000, ville bli registrert. Tonnasjeavgiften vil i så fall være på ISK  
1 440 000. Det foreløpige anslaget sier imidlertid ikke noe om hvor mye selskapsskatt som 
normalt ville blitt betalt for disse 12 fartøyene.

Islandske myndigheter har angitt at det ikke er foretatt noen anmodninger om registrering i Det 
islandske skipsregister.

Islandske myndigheter har ikke begrenset varigheten av de to ordningene.

2.6 Kumulasjon

I henhold til avsnitt 11 i retningslinjene for sjøtransport er nullbeskatning med hensyn til 
inntektsskatt og trygdeavgifter for sjøfolk, og reduksjon av selskapsskatt for skipsfarts virksomhet 
i tråd med ordningene som allerede er godkjent i andre EØS-stater, det høyeste støttenivå som 
kan tillates.  For å unngå konkurransevridning, må andre støtteordninger ikke gi større fordeler 
enn dette. Støtten skal uansett ikke overskride de samlede skatter og trygdebidrag innkrevd fra 
skipsfartsvirksomhet og sjøfolk.

Islandske myndigheter har bekreftet at islandske myndigheter vil holde oppsyn med kumulering 
av de to ordningene med andre støttetiltak, og at maksimal støtteintensitet vil bli overholdt.

2.7	 Informasjon	om	den	forventede	makroøkonomiske	avkastningen	for	den	maritime	klyngen

I henhold til avsnitt 12 nr. 2 i retningslinjene for sjøtransport har islandske myndigheter 
analysert kostnader og virkninger for å fastslå den makroøkonomiske avkastning av de meldte 
skatteordningene. Analysen viser at det er vanskelig å forutsi de økonomiske virkningene av Lov 
om tonnasjeavgift, ettersom de vil avhenge av antallet skip som registreres i IIS. Når det gjelder 
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vurderingen av arbeidsplasser som opprettes eller reddes, anslår myndighetene at virkningen av 
begge støttetiltakene vil være at 200 sjøfolk vil bli nyansatt på kvalifiserte handelsskip i løpet av 
de neste seks årene.

3.	 Betenkeligheter	uttrykt	i	åpningsvedtaket

Den 19. desember 2007 besluttet Overvåkningsorganet å innlede formell granskning i forbindelse 
med den foreslåtte støtten til sjøtransport på Island, i form av ordninger for tonnasjeavgift og 
refusjon for sysselsetting av sjøfolk(14).

I sitt åpningsvedtak uttrykte Overvåkningsorganet betenkeligheter i forbindelse med ordningen 
med tonnasjeavgift, i forbindelse med at kravet om registrering i IIS ville utelukke skip registrert 
i andre EØS-stater fra ordningen, samt kravet om full skatteplikt, som ville utelukke aktiviteter 
som er underlagt kildeskatt fra å falle inn under tonnasje avgiften.

Overvåkningsorganet hadde også betenkeligheter i forbindelse med kravet om at bare juridiske 
personer registrert på Island kan registrere seg i IIS, behandlingen av skipsforvaltnings selskaper, 
beregningen av skattegrunnlaget og varigheten av perioden som rederen må bli værende innenfor 
ordningen (bindingstiden).

Når det gjelder ordningen med skattefradrag for sjøfolk, uttrykte Overrvåkningsorganet tvil 
i forbindelse med kravet om registrering i IIS og full skatteplikt. Når det gjelder rutemessig 
passasjertrafikk mellom havner i EØS, var Overvåkningsorganet også i tvil om støtten bare ville 
bli gitt til sysselsetting av EØS-sjøfolk.

4	 Kommentarer	fra	islandske	myndigheter

Islandske myndigheter har ved brev av 15. februar 2008 (dok. nr. 465550) oversendt en del 
kommentarer til Overvåkningsorganet, både i forbindelse med ordningen for tonnasje avgift og 
ordningen med refusjon for sjøfolk.

Islandske myndigheter har gitt følgende kommentarer:

– ingen skipsredere hadde meldt interesse for registrering i IIS

– for å falle inn under ordningen, må foretak være skattepliktige på Island, men de trenger ikke 
være registrert etter islandsk selskapslov som islandske foretak

– det gjelder ingen spesielle regler for forholdet mellom skip som eies av rederen og de som 
bare drives med et mannskap

– fartøyer eid av juridiske personer i andre EØS-stater med begrenset skatteplikt på Island, kan 
ikke registreres i IIS

– artikkel 3 i Lov om tonnasjeavgift fastsetter at skattlegging i henhold til loven omfatter drift 
av alle handelsfartøyer som innfrir vilkårene for registrering i IIS. Når et selskap velger å 
gå for ordningen med tonnasjeavgift, betyr det alle deres kvalifiserte fartøyer og tilknyttede 
aktiviteter faller inn under ordningen (alt eller ingenting-regelen).

– skattesatser: islandske myndigheter har argumentert med at satsene for tonnasjeavgift er på 
linje med de Overvåkningsorganet har godkjent ved tilsvarende norske ordninger

– ordningens varighet: islandske myndigheter har angitt at de er villige til å melde ordningene 
på nytt som avtalt med Overvåkningsorganet.

– kumulering: islandske myndigheter har angitt at de vil påse at reglene for kumulering blir 
overholdt.

 Islandske myndigheter har ikke gitt noen kommentarer om lengden på bindingstiden.

(14) For en detaljert analyse av Overvåkningsorganets betenkeligheter, se vedtak nr. 721/07/COL, avsnitt 3.
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II.	VURDERING

1	 Om	det	foreligger	statsstøtte

EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 lyder:

”Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-
statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen 
ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne 
avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.”

De enkeltstående kriteriene vil bli gjennomgått nedenfor.

1.1	 Bruk	av	statsmidler

Støtten må gis av staten eller ved bruk av statsmidler.

Det at tonnasjeavgiften innebærer lavere skatt enn alminnelig selskapsskatt, medfører tap av 
inntekter for staten. Ordningen for sjøfolk innebærer på samme måte tap av inntekter, ettersom 
staten gir direkte tilskudd til rederne på 90 % av inntektsskatten fra sjøfolkene som skulle 
vært betalt av rederne på deres vegne. Som følge av de to ordningene gir staten avkall på 
skatteinntekter som den normalt ville fått fra de aktuelle foretakene. Fraværet av disse midlene 
innebærer en belastning av statens ressurser fra midler som vanligvis betales fra de deltakende 
foretakenes budsjetter.(15) Tap av skatteinntekt oppfattes som tilsvarende bruk av statsmidler i 
form av utgifter.(16)

1.2	 Favorisere	visse	foretak	eller	produksjon	av	visse	varer

De to tiltakene favoriserer redere gjennom subsidier og skattereduksjoner. De to tiltakene er 
begrenset til den maritime sektor, og favoriserer derfor bare visse foretak. De må følgelig 
oppfattes som selektive i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1(17).

1.3	 Vridning	av	konkurransen	og	påvirkning	av	samhandelen	mellom	avtalepartene

Støttetiltaket må kunne vri konkurransen og påvirke samhandelen mellom avtalepartene.

Rederne som nyter godt av ordningene, driver økonomisk aktivitet i konkurranse med skipsredere/
foretak fra andre EØS-land. Tonnasjeavgiften og ordningen med skatte refusjon for sjøfolk styrker 
redernes stilling overfor konkurrentene innenfor EØS, og mellom Island og andre EØS-stater og 
tredjeland. Følgelig påvirker tiltaket samhandelen mellom avtalepartene.

1.4	 Konklusjon

Overvåkningsorganet er derfor av den oppfatning at de meldte støttetiltakene (tonnasjeavgift og 
ordning for skatterefusjon) utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

Retningslinjene for sjøtransport fastsetter da også spesifikt at ”slik skattelettelse rettet spesielt 
mot skipsfarten anses som statsstøtte. På samme måte utgjør en ordning der den ordinære 
selskapsskatten erstattes med en tonnasjeavgift, også statsstøtte.”

2	 Krav	til	framgangsmåte

Protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 fastsetter at ”EFTAs overvåkningsorgan skal underrettes i 
tide til å kunne uttale seg om planer som går ut på å innføre eller endre støtteordninger (…). 
Vedkommende stat kan ikke sette i verk de planlagte tiltak før prosedyren har ført til et endelig 
vedtak”.

(15) Sak C-156/98 Tyskland mot Kommisjonen, [2000] saml. I-6857, nr. 26.
(16) Se bl.a. avsnitt 3 nr. 3 i retningslinjene for statsstøtte om tiltak knyttet til direkte beskatning av foretak.
(17) Sak C-75/97 Belgia mot Kommisjonen, [1999] saml. I-3671, nr. 33.
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Ved å gi melding om de to støtteordningene, oversendt ved brev fra den islandske delegasjon til 
Den europeiske union datert 23. mars 2007 (dok. nr. 415003) har islandske myndigheter etterfulgt 
kravet om forhåndsmelding.

Islandske myndigheter har imidlertid satt i verk de aktuelle tiltakene før Overvåknings organet  
hadde gjort et endelig vedtak. Overvåkningsorganet anser derfor at islandske myndigheter ikke 
har overholdt sine forpliktelser i henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3.

3	 Støttens	forenlighet

I henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) kan støtte som har til formål å lette 
utviklingen av enkelte næringsgrener eller på enkelte økonomiske områder anses som forenlig 
med EØS-avtalens funksjon, forutsatt at støtten ikke endrer vilkårene for samhandelen i et 
omfang som strider mot felles interesser. Overvåkningsorganet anser at EØS-avtalens artikkel 61 
nr. 3 bokstav c), sammen med retningslinjene for sjøtransport, utgjør det rettslige grunnlaget for 
vurderingen av de meldte tiltakene.

Retningslinjene for statsstøtte avsnitt 1.2 bokstav c) nr. 4 tillater EFTA-statene å støtte 
sjøtransport: ”maritim industri er uløselig knyttet til sjøtransport. Denne forbindelsen er et sterkt 
argument for positive tiltak med hensikt å opprettholde en flåte avhengig av EØS-skipsfarten. 
Ettersom sjøtransport er et ledd i transportkjeden generelt sett, og i den maritime industrikjeden 
spesielt, vil tiltak med henblikk på å opprettholde den europeiske flåtens konkurranseevne også 
ha ringvirkninger når det gjelder investeringer på land i næringer tilknyttet sjøfart, på bidraget 
sjøtransport gir til EØS-økonomien som helhet, og på sysselsettingen generelt.”

De to meldte tiltakene gjelder driftsstøtte, dvs. støtte som fritar et foretak fra utgifter som foretaket 
normalt måtte dekke i den daglige driften av sine vanlige aktiviteter. Driftsstøtte er vanligvis ikke 
tillatt dersom det ikke er uttrykkelig godkjent i henhold til Overvåknings organets retningslinjer 
for statsstøtte. Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte åpner for muligheten for å gi 
driftsstøtte i form av tonnasjeavgift i avsnitt 3.1, og i form av reduserte lønnsrelaterte kostnader 
i avsnitt 3.2.

I sin analyse har Overvåkningsorganet vurdert vilkårene som er felles både for ordningen med 
tonnasjeavgift og ordningen for skatterefusjon (3.1) og deretter de vilkårene som er spesifikke for 
henholdsvis tonnasjeavgiften (3.2) og ordningen for skatterefusjon (3.3).

3.1	 Vilkår	som	er	 felles	både	 for	ordningen	med	 tonnasjeavgift	og	ordningen	for	skatterefusjon	
for	sjøfolk:	krav	om	at	skipet	skal	være	registrert	i	IIS,	som	dermed	utelukker	skip	registrert	i	
andre	EØS-stater

Kravet i artikkel 1 i Lov om tonnasjeavgift om at skipene må være registrert i IIS for å få tilgang 
til ordningen med tonnasjeavgift, fører til at skip som ikke er registrert på Island blir utelukket. 
Denne innskrenkningen gjelder selv om driften av slike fartøyer er underlagt islandsk skatt. Dette 
innebærer at en reder som har to skip, der det ene er registrert i IIS og det andre i en annen EØS-
stat, kan bli skattlagt på Island av overskuddet fra driften av begge skipene.(18) Bare skipet som 
er registrert i IIS vil imidlertid kunne nyte godt av tonnasjeavgiften.

Det er et etablert prinsipp at skjønt direkte skattlegging hører inn under EØS-statenes kompetanse, 
må de likevel utøve denne kompetansen i tråd med EØS-retten.(19) Etableringsretten omfatter 
retten for innbyggere (fysiske og juridiske personer) i én EØS-stat til å opprette og forvalte 
foretak i en annen EØS-stat på de samme vilkår som vertsstatens rett gir landets egne innbyggere. 
Det at restriksjoner på etableringsrett avskaffes, gjelder restriksjoner for å etablere agenturer, 

(18) Der det finnes avtaler om dobbelt beskatning vil retten til skattlegging vanligvis bli gitt til staten der selskapets faktiske 
forvaltningssted ligger, deriblant for aktiviteter som utøves i andre EFTA-stater gjennom en avdeling eller lignende. I det 
ovennevnte eksempelet vil da et selskap som er permanent etablert på Island bli skattlagt på Island, også for inntekter som genereres 
utenfor islandsk territorium. Det vil likevel bare være overskuddet fra skip registrert i Islandsk internasjonalt skipsregister som er 
underlagt ordningen med tonnasjeavgift. Overskudd fra drift av andre skip vil bli skattlagt i henhold til den normale ordningen for 
selskapsskatt. Islandske myndigheter har bekreftet denne forståelsen.

(19) Sak E-6/98 Den norske stat mot EFTAs overvåkningsorgan [1999] EFTA Court Report, s. 74, nr. 34; sak E-1/04 Fokus Bank [2004] 
EFTA Court Report, s. 11, nr. 20..
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avdelinger eller datterselskaper.(20) Forbudet mot begrensning av etableringsretten gjelder også 
skatte bestemmelser(21). Følgelig omfatter dette rett for et foretak som er etablert i én EØS-stat, 
og som har sete, registrert kontor, sentraladministrasjon eller hovedaktiviteter innen EØS, å drive 
sine aktiviteter i en annen EØS-stat gjennom et datterselskap eller agentur, og være underlagt 
samme skatteregler som foretak etablert i den aktuelle staten. Forskjell i skattemessig behandling 
kan bare være forenlig med EØS-avtalens bestemmelser dersom det gjelder situasjoner som  
ikke er objektivt sammenlignbare, eller er berettiget av overordnede hensyn i allmennhetens 
interesse.(22)

Registrering av et skip kan utgjøre en etablering der skipet utgjør et middel for å drive en 
økonomisk aktivitet som omfatter en fast etablering. Restriksjoner på registrering av skip i andre 
EØS-stater kan derfor være i strid med etableringsretten i henhold til EØS-avtalens artikkel 31.(23)

Som vist ovenfor vil en reder med full skatteplikt på Island og handelsfartøyer registrert i en 
annen EØS-stat være underlagt mindre gunstige skatteregler enn en reder med full skatteplikt 
på Island som har sine handelsfartøyer registrert i IIS. Denne forskjells behandlingen utgjør en 
begrensning av etableringsretten ettersom det avskrekker redere fra å registrere skip i andre EØS-
stater.

Islandske myndigheter har ikke fremlagt noen overbevisende overordnede hensyn i allmennhetens 
interesse som kan rettferdiggjøre en slik begrensning av redernes etableringer i andre EØS-
stater. Overvåkningsorganet har heller ikke kunnet se noen grunn til at en slik begrensning 
av etableringsretten er nødvendig for å innfri målene med tonnasje avgiften, nemlig å forbedre 
islandske rederes konkurransevilkår sammenliknet med forholdene i jurisdiksjoner utenfor EØS.

Videre anser Overvåkningsorganet at kravet om registrering på Island ikke er forenlig med avsnitt 
3.1 nr. 7 i retningslinjene for sjøtransport, som fastsetter at ordninger som gir skattelette bør 
kreve tilknytning til et ”EØS-flagg”. Retningslinjene for sjøtransport forklarer at en slik regel har 
til formål å ”fremme EØS-flåtenes konkurranseevne på verdens skipsfarts marked”. Sett i lys av 
denne ordlyden gir ikke formuleringen ”en EØS-stat” støtte til å innføre et krav om registrering i 
den konkrete EFTA-staten som gir støtten. Den støtter heller synet om at registrering i en hvilken 
som helst EØS-stat bør være kriteriet.(24)

Islandske myndigheter har argumentert med at de ikke krever hva de kaller en ”flaggforbindelse” 
ettersom ethvert skip som er registrert i IIS står fritt til å føre et annet flagg. Som nevnt i punkt 
2.3.2 ovenfor, fastsetter lov 38/2007 om IIS artikkel 6 at et handelsskip som er registrert i IIS er 
å anse som et islandsk fartøy uansett om det fører islandsk flagg.

Overvåkningsorganet anser at argumentet om frivillig bruk av det islandske flagget ikke er 
relevant, ettersom begrensningen i etableringsfriheten som nevnt ovenfor har sammenheng med 
registrerings kravene. Det innebærer at selv om en reder kan føre et annet flagg enn det islandske, 
er han fortsatt forpliktet til å registrere seg i IIS for å nyte godt av den gunstigere tonnasjeavgiften. 
Til tross for anmodningene fra Overvåknings organet har islandske myndigheter ikke framlagt 
noen argumenter for å rettferdiggjøre hvorfor et slikt dobbelt registrerings krav er nødvendig og 
forholdsmessig for å innfri målene med tonnasjeavgiften.

Overvåkningsorganet konkluderer derfor med at registreringskravet ikke er forenlig med EØS-
avtalen, og da særlig etableringsretten i henhold til avtalens artikkel 31, og derfor ikke kan 
godkjennes under statsstøttereglene i EØS.

(20) Se f.eks. sak C-270/83 Kommisjonen mot Frankrike [1986] saml. 273, nr. 13, og sak C-311/97 Royal Bank of Scotland [1999] saml. 
2651, nr. 22.

(21) Sak C-471/04 Keller Holding [2006] saml. I-2017, nr. 49.
(22) Sak 270/83 Kommisjonen mot Frankrike [1986] saml. 273, nr. 13; sak C-311/97 Royal Bank of Scotland sitert ovenfor, nr. 23–31 

og sak C-253/03 CLT-UFA SA [2006] saml. I-1831, nr. 14–17.
(23) Sak C-221/89 Factortame Ltd. m.fl. [1991] saml. I-3905, nr. 22–23.
(24) Slik det var tilfelle i vedtak 755/98/COL av 3. desember 2008, der ordningen fastsatte et krav om tilknytning til flagget til en av 

EØS-statene.
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I lys av det ovenstående ser Overvåkningsorganet det ikke som nødvendig å foreta en detaljert 
analyse av betenkelighetene uttrykt i vedtak 721/07/COL om kravet om fullt skatteansvar for å 
nyte godt av ordningene med tonnasjeavgift og skatterefusjon for sjøfolk. Uansett vil, som nevnt 
i ovenstående fotnote 18, avtalene om dobbeltbeskatning mellom EØS-statene normalt innebære 
at skipsrederier beskattes i det landet der selskapets faktiske forvaltningssted ligger. Skipsrederier 
som er etablert i EØS med begrenset skatteplikt på Island vil normalt bare bli underlagt skatteplikt 
i EØS-staten der de er etablert.

3.2	 Vilkår	som	er	spesifikke	for	ordningen	med	tonnasjeavgift

3.2.1 Fastsettelse av skattegrunnlag

Retningslinjene for statsstøtte til sjøtransport avsnitt 3.1 nr. 18 fastsetter at Kommisjonen 
bare vil godta ordninger som medfører en skattebelastning for samme tonnasje ”som er i 
rimelig overensstemmelse med allerede godkjente ordninger. På grunnlag av sine erfaringer 
merker Overvåknings organet seg at i stedet for å beregne antatt overskudd og benytte ordinær 
selskapsskatt på dette, kan enkelte stater beslutte å fastsette bestemte tonnasjesatser direkte. 
Overvåknings organet vil også søke å opprettholde en rimelig balanse i forhold til allerede 
godkjente systemer.”

Overvåkningsorganet har sammenliknet de satsene som er meldt av islandske myndigheter, med 
ordninger som er godkjent i andre EØS-stater:

Island Danmark Litauen Italia Norge (*)

Ethvert	beløp	opptil	
25	000	NT
ISK 30 (EUR 0,17) 
per 100 NT

Opptil	1000	NT
EUR 0,90 per 100 NT

Fra	1001	NT	til	10	000	NT
EUR 0,70 per 100 NT

Fra	10	001	til	25	000	NT
EUR 0,40 per 100 NT

Opptil	1000	NT
EUR 0,93 per 100 NT

Fra	1001	NT	til	10	000	NT
EUR 0,67 per 100 NT

Fra	10	001	til	25	000	NT
EUR 0,43 per 100 NT

Opptil	1000	NT
EUR 0,90 per 100 NT

Fra	1001	NT	til	10	000	NT
EUR 0,70 per 100 NT

Fra	10	001	til	25	000	NT
EUR 0,40 per 100 NT

Ingen	skatt	for	de	
første	1000	NT

Fra	1001	NT	til	10	000	NT
EUR 0,22 per 100 NT

Fra	10	001	til	25	000	NT
EUR 0,15 per 100 NT

Mer	enn	25	000	NT
10 ISK (EUR 0,06) 
per 100 NT

Mer	enn	25	000	NT
EUR 0,30 per 100 NT

Mer	enn	25	000	NT
EUR 0,27 per 100 NT

Mer	enn	25	000	NT
EUR 0,20 per 100 NT

Mer	enn	25	000	NT
EUR 0,07 per 100 NT

Alle tallene gjelder per dag.

(*) I Norge beregnes det ikke noe anslått overskudd. Tonnasjeavgiften beregnes direkte ved å multiplisere skattesatsene med den faktiske tonnasjen. Satsene for Island, 
Danmark, Litauen og Italia er basert på anslått overskudd, som den vanlige innenlandske selskapsskatten så beregnes ut fra. Til tross for at satsene i Norge og på 
Island synes å være svært like, fører de til en klar forskjell i hvor mye skatt rederen faktisk betaler. Eksempelvis ville en reder med tonnasje på 30 000 NT betale en 
tonnasjeavgift på ca. EUR 46 i Norge og ca. EUR 7 på Island.(1)
_______________________
(1) Se også Overvåkningsorganets vedtak nr. 755/08/COL av 3. desember 2008 om den norske ordningen med tonnasje avgift.

Som tabellen over viser, benytter den islandske ordningen et langt lavere skattegrunnlag enn i de 
fire andre EØS-statene(25).

Kommisjonen har godkjent lavere skattesatser bare under svært spesielle omstendigheter.(26) 
Islandske myndigheter har ikke gitt Overvåkningsorganet opplysninger som godtgjør at det 
foreligger eksepsjonelle omstendigheter som ville rettferdiggjøre lavere satser.

Overvåkningsorganet anser at nivået på det islandske skattegrunnlaget ikke er i tråd med satsene 
som gjelder i andre EØS-stater, ettersom det er betydelig lavere enn disse, og følgelig ikke i 
samsvar med retningslinjene for statsstøttes avsnitt 3.1 nr. 18.

(25) Satsene som er nevnt er de som var gjeldende på datoen vedtaket ble gjort, de gjenspeiler aktuelle valutakurser. Overvåkningsorganet 
anser imidlertid at selv før finanskrisen påvirket den islandske kronekursen, var det islandske skattegrunnlaget ikke i tråd med 
satsene som gjaldt i de andre EØS-statene, jf. vedtak 721/07/COL.

(26) Se kommisjonsvedtak av 30. juni 2004 om en serie skattemessige tiltak som Belgia planla å innføre i forbindelse med sjøtransport 
(EUT L 150 av 10.6.2005, s. 1.) Belgiske myndigheter ønsket å tilby lavere skatt for større fartøyer som ble ført tilbake til belgisk 
flagg. I dette tilfellet var det en redusert sats for fartøyer over 40 000 tonn, som ble godtatt under forutsetning av at skipet var 
nytt eller hadde vært registrert under et tredjelands flagg i fem år før det ble ført over i det belgiske systemet. Kommisjonens 
betenkeligheter i forbindelse med dette skattegrunnlaget gikk på at et lavt skattegrunnlag kunne føre til konkurransevridning dersom 
det oppmuntret ikke-belgiske redere til å overføre fartøyer fra et annet register i Fellesskapet til det belgiske registeret.
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3.2.2 Periode der rederen må holde seg innenfor ordningen for tonnasjeavgift

Periode der rederen må holde seg innenfor den islandske ordningen for tonnasjeavgift er tre år.

Overvåkningsorganet har vært av den oppfatning at en tiårsperiode skal gjelde i EFTA-statene.(27)

Dette synet er i tråd med Kommisjonens tilnærming. Minstevarigheten for slike perioder i andre 
ordninger for tonnasjeavgift som er godkjent i EU, er ti år. Kommisjonen understreker at dersom 
man tillater forskjellige kriterier for forskjellige ordninger med tonnasjeavgift, er det fare for 
at det skapes urimelige fordeler, og at det kan oppstå konkurranse mellom medlemsstatene 
når det gjelder tonnasjeavgift. Følgelig uttrykte Kommisjonen tvil i forbindelse med en polsk 
skatteordning med minstevarighet på fem år, og påpekte at dette kunne føre til et skadelig skille 
mellom ordningene for tonnasjeavgift ved å gjøre det polske skattesystemet mer attraktivt, og føre 
til omflagging innenfor Fellesskapet.(28)

Overvåkningsorganet anser at dette aspektet av den meldte ordningen ikke er forenlig med EØS-
avtalens artikkel 61.

3.2.3 Behandling av skipsforvaltningsselskaper

I sitt vedtak 755/08/COL indikerte Overvåkningsorganet tvil om at det meldte ordningen var 
forenlig med EØS-avtalen med tanke på behandlingen av skipsforvaltningsselskaper.

Islandske myndigheter har ikke gitt Overvåkningsorganet opplysninger som fjerner denne tvilen.

I lys av de ovennevnte aspektene som viser at ordningen ikke er forenlig med EØS-avtalen, ser 
Overvåkningsorganet det ikke som nødvendig å analysere i detalj den tvil som kom til uttrykk i 
vedtak 721/07/COL om skipsforvaltningsselskaper.

3.3	 Vilkår	som	er	spesifikke	for	ordningen	med	skatterefusjon	for	sjøfolk

3.3.1 Rutemessig passasjertransport mellom havner i EØS: Støtte skal bare gis til sysselsetting av EØS-
sjøfolk

I henhold til avsnitt 3.2 nr. 2 i retningslinjene for sjøtransport kan det gis støtte i form av reduserte 
trygdeavgiftssatser for EØS-sjøfolk som arbeider om bord på skip registrert i en EØS-stat, samt 
reduserte satser for inntektsskatt for EØS-sjøfolk som arbeider om bord på skip registrert i en 
EØS-stat. Islandske myndigheter har meldt en ordning med støtte der 90 % av trygdebidragene 
kan refunderes til skipsrederen.

I henhold til avsnitt 3.2 nr. 2 i retningslinjene for sjøtransport defineres EØS-sjøfolk som:

– statsborgere i EØS-stater, når det gjelder sjøfolk som arbeider om bord på fartøyer (inkludert 
ro-ro-ferger) som driver regelmessig passasjertrafikk mellom havner i EØS,

– i alle andre tilfeller: alle sjøfolk som er underlagt skattlegging i en EØS-stat.

Islandske myndigheter har ikke gitt noen skriftlig definisjon av begrepet sjøfolk i lov eller 
forskrift, men har bekreftet at nasjonalitet ikke er noen forutsetning, heller ikke sjøfolkenes 
bosted. Statsborgere fra tredjeland vil også kunne falle inn under ordningen. Overvåknings-
organet har i sitt vedtak 721/07/COL indikert at i henhold til retningslinjene for sjøtransport 
avsnitt 3.2 nr. 2 skal støtte, når det gjelder passasjertransport mellom havner i EØS, bare gis til 
ansettelse av EØS-sjøfolk.

Islandske myndigheter har ikke gitt Overvåkningsorganet opplysninger som har kunnet endre 
denne vurderingen.

På bakgrunn av de opplysninger som er mottatt anser Overvåkningsorganet derfor at dette 
aspektet av ordningen ikke er forenlig med EØS-avtalen.

(27) Se vedtak nr. 755/08/COL av 3. desember 2008 om melding av endringer i den særlige norske skatteordningen for skipsfart.
(28) Vedtak N 93/2006 – Polen.
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4	 Konklusjon

På grunnlag av de ovenstående vurderinger anser Overvåkningsorganet at ordningen for støtte til 
sjøtransport i form av ordninger for tonnasjeavgift og refusjon for sysselsetting av sjøfolk, ikke 
er forenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler.

Overvåkningsorganet forstår at selv om det faktum at lovgivningen ble vedtatt, i seg selv utløste 
den meldeplikt det er vist til ovenfor, har det ikke blitt foretatt utbetalinger under de ordningene 
som er underlagt granskning, og at det derfor ikke vil være nødvendig å kreve tilbakebetaling.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Ordningen for støtte til sjøtransport i form av ordninger for tonnasjeavgift og refusjon for sysselsetting av 
sjøfolk, er ikke forenlig med EØS-avtalens virkemåte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

Artikkel 2

Islandske myndigheter skal innen to måneder fra det er gitt melding om dette vedtaket, underrette EFTAs 
overvåkningsorgan om de tiltak som treffes for å overholde vedtaket.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til republikken Island.

Artikkel 4

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet.

Utferdiget i Brussel, 8. juli 2009

For EFTAs overvåkningsorgan

 Per	Sanderud	 Kristján	Andri	Stefánsson

 President Medlem av kollegiet
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Ikke	statsstøtte	i	betydningen	av	EØS-avtalens	artikkel	61	

EFTAs overvåkningsorgan anser at følgende tiltak ikke utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens 
artikkel 61 nr. 1:

Vedtaks	dato: 16.6.2010

Saksnr.: 66330

Vedtak	nr.: 236/10/COL

EFTA-stat:	Norge

Tittel	(og/eller	navnet	på	mottakeren): Overføring av eiendom fra Narvik kommune til LKAB i 2004, 
salg av utgravd materiale og overføring av eiendom i utviklingsavtalen av 26. februar 2009 – Luossavaara 
Kiirunavaara Norge AS

Type	tiltak: Ikke relevant

Økonomisk	sektor: Salg av eiendom

Navn	og	adresse	til	myndigheten	som	gir	støtten: Narvik kommune, Ordføreren i Narvik, Postmottak, 
8512 Narvik, Norge

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkningsorgans 
nettsider:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.

	2010/EØS/63/02

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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Ikke	statsstøtte	i	betydningen	av	EØS-avtalens	artikkel	61	

EFTAs overvåkningsorgan anser at følgende tiltak ikke utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens 
artikkel 61 nr. 1:

Vedtaks	dato: 14. juli 2010

Saksnummer: 57847

Vedtaksnummer: 326/10/COL

EFTA-stat: Norge

Tittel	(og/eller	navnet	på	mottakeren): Den norske tollforskriften § 4-23-6 nr. 4

Rettslig	grunnlag: EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1

Type	tiltak:	Skattefritak

Økonomisk	sektor:	Ferjedrift

Navn	og	adresse	til	myndigheten	som	gir	støtten:	Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep., N-0030 
Oslo

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkningsorgans 
nettsider:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.

	2010/EØS/63/03

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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Ikke	statsstøtte	i	betydningen	av	EØS-avtalens	artikkel	61	

EFTAs overvåkningsorgan anser at følgende tiltak ikke utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens 
artikkel 61 nr. 1:

Vedtaks	dato: 14. juli 2010

Saksnummer: 59391

Vedtaksnummer: 323/10/COL

EFTA-stat: Norge

Tittel	(og/eller	navnet	på	mottakeren): Transaksjonene mellom Halden kommune og FUAS i forbindelse 
med grunn i områdene Svingenskogen og Langbrygga. Fredriksten Utvikling AS

Type	tiltak: Ikke aktuelt

Navn	og	adresse	til	myndigheten	som	gir	støtten: Halden kommune, Storgt. 8, N-1771 Halden

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkningsorgans 
nettsider:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.

	2010/EØS/63/04

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.5996	–	Thomas	Cook/Travel	business	of	Co-operative	Group/Travel	
business	of	Midlands	Co-operative	Society)

1. Kommisjonen mottok 9. november 2010 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Thomas Cook plc 
(”Thomas Cook”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over hele reisearrangørvirksomheten til de britiske foretakene Co-operative Group 
Limited (”CGL”) og Midlands Co-operative Society Limited (”Midlands”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Thomas Cook: integrert ferie- og fritidsreiseforetak med virksomhet innenfor levering og salg av 
reisetjenester over hele Europa, Nord-Amerika, India og Egypt

– CGL: reisearrangør med fokus på detalj- og Internett-salg av ferieprodukter i Det forente 
kongerike

– Midlands: reisearrangør med fokus på detalj- og Internett-salg av ferieprodukter hovedsakelig i 
Midlands i Det forente kongerike

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 309 av 13.11.2010. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.5996 – Thomas 
Cook/Travel business of Co-operative Group/Travel business of Midlands Co-operative Society, per 
faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller 
per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

	2010/EØS/63/05

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.6007	–	Nokia	Siemens	Network/Motorola	Network	Business)

1. Kommisjonen mottok 11. november 2010 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning i henhold 
til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der 
det nederlandske foretaket Nokia Siemens Networks B.V. (”NSN”), som kontrolleres av Nokia 
Corporation (Finland), ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 
3 nr. 1 bokstav b) over hoveddelen av Motorola, Inc.’s virksomhet innenfor offentlige trådløse 
nettverk (”Motorola Network Business”, USA).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– NSN: leverer infrastruktur til mobile og faste nett, plattformer for kommunikasjons- og 
nettverkstjenester samt profesjonelle tjenester til operatører og tjenesteytere

– MNB: utforming, framstilling, salg og vedlikehold av trådløse nettverkssystemer til leverandører 
av trådløse tjenester

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 314 av 18.11.2010. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6007 – Nokia 
Siemens Network/Motorola Network Business, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post 
(COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).

	2010/EØS/63/06

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.6036	–	Barclays/BPCE/Hexagone	France	3)

Sak	som	kan	bli	behandlet	etter	forenklet	framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 9. november 2010 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Barclays Bank PLC 
(”Barclays”) og det franske foretaket Crédit Foncier de France (”CFF”), som tilhører det franske 
konsernet BPCE, ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det franske foretaket Hexagone France 3 SARL (”Hexagone”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Barclays: global leverandør av finanstjenester innenfor privat- og forretningsbankvirksomhet, 
investeringsbankvirksomhet, formuesforvaltning og investeringsforvaltning

– CFF: realkredittbank tilknyttet BPCE-konsernet – et banknettverk i Frankrike med virksomhet 
innenfor investeringsbanktjenester, privat- og forretningsbanktjenester samt forsikrings- og 
eiendomstjenester

– Hexagone: spesialforetak som eier to forretningsbygg i det franske departementet Seine-Sant-
Denis (93) i regionen Île-de-France

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 311 av 16.11.2010. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6036 
– Barclays/BPCE/Hexagone France 3, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

	2010/EØS/63/07

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.6057	–	Carlyle/CommScope)

Sak	som	kan	bli	behandlet	etter	forenklet	framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 12. november 2010 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Cedar I 
Holding Company Inc. (”Cedar Holding”), et spesialforetak for oppkjøp som eies og kontrolleres 
av Carlyle Partners V, L.P., et investeringsfond under Carlyle Group (”Carlyle”, USA), ved kjøp av 
aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det 
amerikanske foretaket CommScope Inc. (”CommScope”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Carlyle: global, alternativ kapitalforvalter som støtter fond som investerer globalt på fire 
investeringsområder (oppkjøp, alternativer til lån, vekstkapital og fast eiendom) innenfor en 
rekke industrier

– CommScope: leverer infrastrukturløsninger for kommunikasjonsnettverk

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 315 av 19.11.2010. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6057 – Carlyle/
CommScope, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

	2010/EØS/63/08

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.6075	–	DHC/Vue	Entertainment	Investment)

Sak	som	kan	bli	behandlet	etter	forenklet	framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 12. november 2010 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der DHC Limited (”DHC”, Caymanøyene) 
ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 
b) over det britiske foretaket Vue Entertainment Investment Limited (”Vue”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– DHC: investeringsfondsforvaltning

– Vue: kinotekniske tjenester

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 315 av 19.11.2010. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6075 – DHC/
Vue Entertainment Investment, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

	2010/EØS/63/09

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


18.11.2010 Nr. 63/21EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretaks	sammenslutning

(Sak	COMP/M.5879	–	Alstom/RZD/Cypriot	Companies/TMH)

Kommisjonen vedtok 9. november 2010 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32010M5879. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretaks	sammenslutning

(Sak	COMP/M.5936	–	EADS	DS/Atlas/JV)

Kommisjonen vedtok 28. oktober 2010 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32010M5936. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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Vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretaks	sammenslutning

(Sak	COMP/M.5959	–	Carlyle/NBTY)

Kommisjonen vedtok 3. september 2010 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32010M5959. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretaks	sammenslutning

(Sak	COMP/M.5963	–	Econocom/ECS)

Kommisjonen vedtok 22. oktober 2010 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
fransk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32010M5963. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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Vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretaks	sammenslutning

(Sak	COMP/M.5967	–	PHL/CSI)

Kommisjonen vedtok 17. september 2010 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32010M5967. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretaks	sammenslutning

(Sak	COMP/M.5987	–	Zublin/VMT/ITC	JV)

Kommisjonen vedtok 4. november 2010 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på tysk, 
og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32010M5987. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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Vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretaks	sammenslutning

(Sak	COMP/M.5990	–	Investor/Mölnlycke)

Kommisjonen vedtok 10. november 2010 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32010M5990. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretaks	sammenslutning

(Sak	COMP/M.6001	–	Aker/Lindsay	Goldberg/Epax	Holding)

Kommisjonen vedtok 12. november 2010 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32010M6001. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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Vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretaks	sammenslutning

(Sak	COMP/M.6008	–	IK/GHD)

Kommisjonen vedtok 29. oktober 2010 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32010M6008. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretaks	sammenslutning

(Sak	COMP/M.6016	–	Sun	Capital/Divisie	Vroom	&	Dreesmann)

Kommisjonen vedtok 5. november 2010 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32010M6016. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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Statsstøtte	–	Tyskland

Statsstøtte	C	15/09	(tidl.	N	196/09)	og	N	380/10	–	Hypo	Real	Estate	(HRE)	–	Utvidelse	
av	formell	gransking:	avviklingsforetak	og	ytterligere	SoFFin-garantier

Innbydelse	til	å	sende	inn	merknader	i	henhold	til	artikkel	108	nr.	2	TEUV

Kommisjonen har ved brev av 24. september 2010 underrettet Tyskland om at den har besluttet å innlede 
gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktat om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med 
hensyn til ovennevnte støtte, se EFT C 300 av 6.11.2010, s. 6.

Interesserte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 
oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort i EUT (publisert 6. november 2010), til:

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe 
Rue Joseph II 70 
B-1049 Brussels 

Faks +32 22961242

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan 
sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

Statsstøtte	–	Irland

Statsstøtte	C	25/2010	(tidl.	N212/2010)	–	Omstrukturering	av	Educational	Building	
Society	

Innbydelse	til	å	sende	inn	merknader	i	henhold	til	artikkel	108	nr.	2	TEUV

Kommisjonen har ved brev av 11. oktober 2010 underrettet Irland om at den har besluttet å innlede 
gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktat om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med 
hensyn til ovennevnte støtte, se EUT C 300 av 6.11.2010, s. 17.

Interesserte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 
oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort i EUT (publisert 6. november 2010), til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
B-1049 Brussels

Faks +32 2 296 12 42

Merknadene vil bli oversendt nederlandske myndigheter. En part som ønsker å få sine merknader 
behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.
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Statsstøtte	–	Tyskland

Statsstøtte	C	22/10	(tidl.	E	701/09)	–	Støtte	til	nyskapingsassistenter	(FoU)

Innbydelse	til	å	sende	inn	merknader	i	henhold	til	artikkel	108	nr.	2	TEUV

Kommisjonen har ved brev av 29. september 2010 underrettet Tyskland om at den har besluttet å innlede 
gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktat om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med 
hensyn til ovennevnte støtte, se EUT C 302 av 9.11.2010, s. 24.

Interesserte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 
oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort i EUT (publisert 9. november 2010), til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Registry
B-1049 Brussels

Faks +32 2 296 12 42

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan 
sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.
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Innbydelse	til	å	sende	inn	forslag	–	EACEA/27/10

MEDIA	2007	–	Utvikling,	distribusjon,	markedsføring	og	opplæring

i2i	Audiovisual

Denne innbydelsen er basert på europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1718/2006/EF av 15. november 
2006 om gjennomføring av et støtteprogram for den europeiske audiovisuelle sektor (MEDIA 2007).

Formålet med støtten er å gjøre det enklere for europeiske produksjonsselskaper å skaffe finansiering fra 
banker og finansinstitusjoner.

Denne innbydelsen er rettet til europeiske foretak hvis virksomhet bidrar til å nå målene angitt i den 
fullstendige teksten som er kunngjort i EUT C 304 av 10.11.2010, og særlig til uavhengige audiovisuelle 
produksjonsselskaper. 

Søkere må være etablert i et av følgende land: 

–  de 27 medlemslandene i Den europeiske union 

–  EØS EFTA-landene, 

–  Sveits og Kroatia

Søknader i forbindelse med denne utlysningen må være framsatt senest: 

–  10. januar 2011 for prosjekter som starter mellom 1. juni 2010 og 10. januar 2010 

–  6. juni 2011 for prosjekter som starter mellom 1. desember 2010 og 6. juni 2010 

Søknadene sendes til: 

Education Audiovisual and Culture Executive Agency 
Call for Proposals EACEA/27/10 
Mr Constantin DASKALAKIS 
BOUR 3/30 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË

Retningslinjer og søknadsskjemaer finnes på nettstedet http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
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Kommisjonsmelding	 i	 forbindelse	med	 gjennomføringen	 av	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	 2006/42/EF	av	17.	mai	 2006	om	maskiner,	 og	 om	endring	av	direktiv	

95/16/EF	(omarbeiding)

(Offentliggjøring av titler og referanser for harmoniserte standarder i henhold til 
direktivet)

ESO (1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første 
publisering i 

EUT

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standard

Note 1

CEN EN 81-3:2000+A1:2008
Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser – Del 3: 
Elektriske og hydrauliske småvare heiser

8.9.2009   

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

CEN EN 81-31:2010 
Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser – Heiser bare 
for varetransport – Del 31: Vareheis med tilgjengelig heisstol

20.10.2010

CEN EN 81-40:2008
Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser – Spesielle 
heiser for transport av personer og varer – Del 40 Trappeheiser og 
skråbane løfteplattformer for bruk av personer med svekket bevegelighet

8.9.2009   

CEN EN 81-43:2009
Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser – Spesielle 
heiser for transport av personer og varer – Del 43: Spesielle heiser for 
bruk på kraner

8.9.2009   

CEN EN 115-1:2008+A1:2010
Rørledninger av plast for avløp under trykk i grunnen – Glassfiberarmert 
herdeplast (GRP) basert på umettet polyesterharpiks (UP) – Del 1: 
Generelt

26.5.2010 EN 115-1:2008 Dato utløpt
(30.9.2010) 

CEN EN 201:2009
Maskiner for plast- og gummi bearbeiding – Sprøyte støpings maskiner – 
Sikkerhetskrav

18.12.2009   

CEN EN 267:2009
Automatiske brennere med vifte for flytende brennstoff

26.5.2010   

CEN EN 280:2001+A2:2009
Vertikalt bevegelige arbeids plattformer – Beregninger, stabilitetskriterier, 
konstruksjon – Sikkerhet, inspeksjoner og prøvinger

18.12.2009   

CEN EN 289:2004+A1:2008
Maskiner for plast- og gummi bearbeiding – Presser – Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 349:1993+A1:2008
Maskinsikkerhet – Minste avstander for å unngå knusing av kroppsdeler

8.9.2009   

CEN EN 378-2:2008+A1:2009
Kuldeanlegg og varmepumper – Sikkerhets- og miljøkrav – Del 2: 
Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon

8.9.2009   

CEN EN 415-1:2000+A1:2009
Sikkerhet ved emballerings maskiner – Del 1: Terminologi og 
klassifisering av emballerings maskiner og tilhørende utstyr

8.9.2009   

CEN EN 415-3:1999+A1:2009
Sikkerhet ved emballerings maskiner – Del 3: Formings-, fyllings- og 
forseglingsmaskiner

18.12.2009   

CEN EN 415-5:2006+A1:2009
Sikkerhet ved emballerings maskiner – Del 5: Pakkemaskiner

18.12.2009   
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ESO (1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første 
publisering i 

EUT

Referanse til den erstattede 
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Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standard

Note 1

CEN EN 415-6:2006+A1:2009
Sikkerhet ved emballerings maskiner – Del 6: Omviklings maskiner for 
paller

18.12.2009   

CEN EN 415-7:2006+A1:2008
Sikkerhet ved emballerings maskiner – Del 7: Gruppe emballerings-
maskiner og sekundære emballerings maskiner

8.9.2009   

CEN EN 415-8:2008
Sikkerhet ved emballerings maskiner – Del 8: Stroppe maskiner

8.9.2009   

CEN EN 415-9:2009
Sikkerhet ved emballerings maskiner – Del 9: Støymåle metoder for 
emballerings maskiner, produksjonslinje og tilleggsutstyr – Presisjonsgrad 
2 og 3

18.12.2009   

CEN EN 422:2009
Maskiner for gummi-og plastbearbeiding – Blåse formings maskiner – 
Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 453:2000+A1:2009
Næringsmiddelmaskiner – Deigblandere – Sikkerhets- og hygienekrav

26.5.2010   

CEN EN 454:2000+A1:2009
Næringsmiddelmaskiner – Planet blande maskiner – Sikkerhets- og 
hygienekrav

26.5.2010   

CEN EN 474-1:2006+A1:2009
Masseforflytningsmaskiner – Sikkerhet – Del 1: Generelle krav

8.9.2009   

CEN EN 474-2:2006+A1:2008
Masseforflytningsmaskiner – Sikkerhet – Del 2: Krav til dosere

8.9.2009   

CEN EN 474-3:2006+A1:2009
Masseforflytningsmaskiner – Sikkerhet – Del 3: Krav til lastere

8.9.2009   

CEN EN 474-6:2006+A1:2009
Masseforflytningsmaskiner – Sikkerhet – Del 6: Krav til dumpere

8.9.2009   

CEN EN 474-7:2006+A1:2009
Masseforflytningsmaskiner – Sikkerhet – Del 7: Krav til skrapere

8.9.2009   

CEN EN 474-8:2006+A1:2009
Masseforflytningsmaskiner – Sikkerhet – Del 8: Krav til gradere

8.9.2009   

CEN EN 474-9:2006+A1:2009
Masseforflytningsmaskiner – Sikkerhet – Del 9: Krav til rørleggings-
maskiner

8.9.2009   

CEN EN 474-10:2006+A1:2009
Masseforflytningsmaskiner – Sikkerhet – Del 10: Krav til grøftemaskiner

8.9.2009   

CEN EN 474-11:2006+A1:2008
Masseforflytningsmaskiner – Sikkerhet – Del 11: Krav til jord- og 
fyllmasse kompaktorer

8.9.2009   

CEN EN 474-12:2006+A1:2008
Masseforflytningsmaskiner – Sikkerhet – Del 12: Krav til wire-
gravemaskiner

8.9.2009   

CEN EN 500-1:2006+A1:2009
Mobile veianleggsmaskiner – Sikkerhet – Del 1: Generelle krav

26.5.2010   

CEN EN 500-2:2006+A1:2008
Mobile veianleggsmaskiner – Sikkerhet – Del 2: Spesielle krav til 
fresemaskiner for asfalt- og betongdekker

8.9.2009   



18.11.2010 Nr. 63/31EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ESO (1) Standardens referanse og tittel
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Første 
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EUT
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antakelse om 
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den erstattede 

standard

Note 1

CEN EN 500-3:2006+A1:2008
Mobile veianleggsmaskiner – Sikkerhet – Del 3: Spesielle krav til 
jordstabiliserende maskiner og resirkulerings maskiner

8.9.2009   

CEN EN 500-6:2006+A1:2008
Mobile veianleggsmaskiner – Sikkerhet – Del 6: Spesielle krav til 
brosteins- ferdigstillere

8.9.2009   

CEN EN 528:2008
Skinneavhengig lagrings- og gjenfinnings utstyr – Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 547-1:1996+A1:2008
Maskinsikkerhet – Kroppsmål – Del 1: Prinsipper for bestemmelse av 
dimensjoner som er krevd for å gi hele kroppen atkomst inn i maskiner

8.9.2009   

CEN EN 547-2:1996+A1:2008
Maskinsikkerhet – Kroppsmål – Del 2: Prinsipper for bestemmelse av 
nødvendige dimensjoner for atkomståpninger

8.9.2009   

CEN EN 547-3:1996+A1:2008
Maskinsikkerhet – Kroppsmål – Del 3: Antropometriske data

8.9.2009   

CEN EN 574:1996+A1:2008
Maskinsikkerhet – Tohånds betjening – Funksjonelle aspekter – 
Prinsipper for konstruksjon

8.9.2009   

CEN EN 609-1:1999+A2:2009
Landbruks- og skogbruks maskiner – Sikkerhet til vedkløyvere – Del 1: 
Kilekløyvere

18.12.2009   

CEN EN 609-2:1999+A1:2009
Landbruks- og skogbruks maskiner – Sikkerhet til vedkløyvere – Del 2: 
Skrukløyvere

18.12.2009   

CEN EN 614-1:2006+A1:2009
Maskinsikkerhet – Ergonomiske prinsipper for konstruksjon – Del 1: 
Terminologi og generelle prinsipper

8.9.2009   

CEN EN 614-2:2000+A1:2008
Maskinsikkerhet – Ergonomiske utformings prinsipper – Del 2: 
Sammenheng mellom utformingen av maskineri og arbeids oppgaver

8.9.2009   

CEN EN 626-1:1994+A1:2008
Maskinsikkerhet – Reduksjon av risiko for helseskader fra farlige stoffer 
fra maskiner – Del 1: Prinsipper og spesifikasjoner for maskinprodusenter

8.9.2009   

CEN EN 626-2:1996+A1:2008
Maskinsikkerhet – Reduksjon av risiko for helseskader fra farlige stoffer 
fra maskiner – Del 2: Metodikk for verifisering av prøvings prosedyrer

8.9.2009   

CEN EN 676:2003+A2:2008
Automatiske viftebrennere for gassformig brensel

8.9.2009   

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

CEN EN 690:1994+A1:2009
Landbruksmaskiner – Gjødselspredere – Sikkerhet

18.12.2009   

CEN EN 692:2005+A1:2009
Verktøymaskiner – Mekaniske presser – Sikkerhet

8.9.2009   

CEN EN 693:2001+A1:2009
Verktøymaskiner – Sikkerhet – Hydrauliske presser

8.9.2009   

CEN EN 703:2004+A1:2009
Landbruksmaskiner – Maskiner til lasting, blanding og/eller kutting og 
fordeling av silo – Sikkerhet

18.12.2009   
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Note 1

CEN EN 704:1999+A1:2009
Landbruksmaskiner – Pickup-ballepresser – Sikkerhet

18.12.2009   

CEN EN 706:1996+A1:2009
Landbruksmaskiner – Beskjæringsmaskiner for vinstokker – Sikkerhet

18.12.2009   

CEN EN 707:1999+A1:2009
Jordbruksmaskiner – Tanker for flytende gjødsel – Sikkerhet

18.12.2009   

CEN EN 709:1997+A4:2009
Jord- og skogbruksmaskiner – Tohjuls traktor med påmontert jordfres, 
motor drevet jordfres, motordrevet jordfres med drivhjul – Sikkerhet

26.5.2010 EN 709:1997+A2:2009 31.12.2010 

CEN EN 710:1997+A1:2010 
Sikkerhetskrav for maskiner og anlegg for produksjon av støpeformer og 
kjerner, og tilhørende utstyr

20.10.2010

CEN EN 745:1999+A1:2009
Landbruksmaskiner – Slåmaskiner – Sikkerhet

18.12.2009   

CEN EN 746-1:1997+A1:2009
Industrielt termoprosessutstyr – Del 1: Felles sikkerhetskrav for 
industrielt termo prosess utstyr

18.12.2009   

CEN EN 746-2:2010 
Industrielt termoprosessutstyr – Del 2: Sikkerhetskrav for forbrennings- 
og brennstoff systemer

20.10.2010

CEN EN 746-3:1997+A1:2009
Industrielt termoprosessutstyr – Del 3: Sikkerhets krav for produksjon og 
bruk av atmosfæriske gasser

8.9.2009   

CEN EN 786:1996+A2:2009
Hageutstyr – Elektrisk drevne håndførte og håndholdte plen- og 
kanttrimmere – Mekanisk sikkerhet

18.12.2009   

CEN EN 791:1995+A1:2009
Borerigger – Sikkerhet

8.9.2009   

CEN EN 792-1:2000+A1:2008
Håndholdte, kraftdrevne, ikke-elektriske verktøy – Sikkerhetskrav – 
Del 1: Verktøy for mekaniske festeelementer uten gjenger

8.9.2009   

CEN EN 792-2:2000+A1:2008
Håndholdte, kraftdrevne, ikke-elektriske verktøy – Sikkerhetskrav – 
Del 2: Skjære verktøy og krympeverktøy

8.9.2009   

CEN EN 792-3:2000+A1:2008
Håndholdte, kraftdrevne, ikke-elektriske verktøy – Sikkerhetskrav – 
Del 3: Boremaskiner og gjengemaskiner

8.9.2009   

CEN EN 792-4:2000+A1:2008
Håndholdte, kraftdrevne, ikke-elektriske verktøy – Sikkerhetskrav – 
Del 4: Slagmaskiner uten rotasjon

8.9.2009   

CEN EN 792-5:2000+A1:2008
Håndholdte, kraftdrevne, ikke-elektriske verktøy – Sikkerhetskrav – 
Del 5: Slag boremaskiner

8.9.2009   

CEN EN 792-6:2000+A1:2008
Håndholdte, kraftdrevne, ikke-elektriske verktøy – Sikkerhetskrav – 
Del 6: Verktøy for skrueforbindelser

8.9.2009   

CEN EN 792-7:2001+A1:2008
Håndholdte, kraftdrevne, ikke-elektriske verktøy – Sikkerhetskrav – 
Del 7: Slipe maskiner

8.9.2009   
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Note 1

CEN EN 792-8:2001+A1:2008
Håndholdte, kraftdrevne, ikke-elektriske verktøy – Sikker-
hetsbestemmelser – Del 8: Slipemaskiner og polerings maskiner

8.9.2009   

CEN EN 792-9:2001+A1:2008
Håndholdte, kraftdrevne, ikke-elektriske verktøy – Sikker-
hetsbestemmelser – Del 9: Nåle slipe maskiner

8.9.2009   

CEN EN 792-10:2000+A1:2008
Håndholdte, kraftdrevne, ikke-elektriske verktøy – Sikkerhetskrav – 
Del 10: Presser

8.9.2009   

CEN EN 792-11:2000+A1:2008
Håndholdte, kraftdrevne, ikke-elektriske verktøy – Sikkerhetskrav – 
Del 11: Stansemaskiner og sakser

8.9.2009   

CEN EN 792-12:2000+A1:2008
Håndholdte, kraftdrevne, ikke-elektriske verktøy – Sikkerhetskrav – 
Del 12: Små sirkelsager, små pendelsager og stikksager

8.9.2009   

CEN EN 792-13:2000+A1:2008
Håndholdte, kraftdrevne, ikke-elektriske verktøy – Sikkerhetskrav – 
Del 13: Feste verktøy

8.9.2009   

CEN EN 809:1998+A1:2009
Pumper og pumpeenheter for væsker – Generelle sikkerhetskrav

18.12.2009   

CEN EN 815:1996+A2:2008
Sikkerhet ved fullprofilmaskiner for tunneler og sjakter – Sikkerhets-
bestemmelser

8.9.2009   

CEN EN 818-1:1996+A1:2008
Kortlenket kjetting for løft – Sikkerhet – Del 1: Generelle krav til 
godkjenning

8.9.2009   

CEN EN 818-2:1996+A1:2008
Kortlenket kjetting for løft – Sikkerhet – Del 2: Mediumkalibrert kjetting 
for kjettingslynger – Klasse 8

8.9.2009   

CEN EN 818-3:1999+A1:2008
Kortlenket kjetting for løft – Sikkerhet – Del 3: Mediumkalibrert kjetting 
for kjettingslynger – Klasse 4

8.9.2009   

CEN EN 818-4:1996+A1:2008
Kortlenket kjetting for løft – Sikkerhet – Del 4: Kjettingslynger –  
Klasse 8

8.9.2009   

CEN EN 818-5:1999+A1:2008
Kortlenket kjetting for løft – Sikkerhet – Del 5: Kjettingslynger –  
Klasse 4

8.9.2009   

CEN EN 818-6:2000+A1:2008
Kortlenket kjetting for løft – Sikkerhet – Del 6: Kjettingslynger – 
Informasjon om bruk og vedlikehold utarbeidet av produsenten

8.9.2009   

CEN EN 818-7:2002+A1:2008
Kortlenket kjetting for løft – Sikkerhet – Del 7: Finkalibrert kjetting for 
taljer, klasse T (Type T, DAT og DT) 

8.9.2009   

CEN EN 842:1996+A1:2008
Maskinsikkerhet – Synssignaler for fare – Generelle krav, utforming og 
prøving

8.9.2009   

CEN EN 848-1:2007+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Profilmaskiner for ensidet 
bearbeiding med roterende verktøy – Del 1: Enspindlede vertikale 
profilmaskiner

18.12.2009   
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Note 1

CEN EN 848-2:2007+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Profilmaskiner for ensidet 
bearbeiding med roterende verktøy – Del 2: Enspindlede vertikale 
fresemaskiner med handmating/integrert mating

18.12.2009   

CEN EN 848-3:2007+A2:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Profilmaskiner for ensidig 
bearbeiding med roterende verktøy – Del 3: Numerisk styrte (NC) bor- 
og fresemaskiner

18.12.2009   

CEN EN 859:2007+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Høvelmaskiner med manuell 
mating

26.5.2010   

CEN EN 860:2007+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Ensidet tykkelses-
høvelsmaskiner

18.12.2009   

CEN EN 861:2007+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Overflatehøvel og tykkelses-
høvelsmaskiner

18.12.2009   

CEN EN 869:2006+A1:2009
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for presstøpings anlegg for metaller

8.9.2009   

CEN EN 894-1:1997+A1:2008
Maskinsikkerhet – Ergonomiske krav til konstruksjon av skjermvisning 
og aktuatorer – Del 1: Grunnprinsipper for menneskelig interaksjon med 
skjermvisning og styreenheter

8.9.2009   

CEN EN 894-2:1997+A1:2008
Maskinsikkerhet – Ergonomiske krav til konstruksjon av skjermvisning 
og aktuatorer – Del 2: Skjermvisning

8.9.2009   

CEN EN 894-3:2000+A1:2008
Maskinsikkerhet – Ergonomiske krav til konstruksjon av skjermer og 
aktuatorer – Del 3: Aktuatorer

8.9.2009   

CEN EN 894-4:2010 
Maskinsikkerhet – Ergonomiske krav til konstruksjon av skjermer og 
aktuatorer – Del 4: Plassering og tilrettelegging av skjermer og aktuatorer

20.10.2010

CEN EN 908:1999+A1:2009
Jord- og skogbruksmaskiner – Vanningsvogn med slangetrommel – 
Sikkerhet

18.12.2009   

CEN EN 909:1998+A1:2009
Jord- og skogbruksmaskiner – Sentralt opplagret sidevanningsutstyr – 
Sikkerhet

18.12.2009   

CEN EN 930:1997+A2:2009
Maskiner for produksjon av skotøy og andre produkter av lær og kunstlær 
– Grov bearbeiding, skuring, polering og trimming – Sikkerhetskrav

18.12.2009   

CEN EN 931:1997+A2:2009
Maskiner for produksjon av skotøy – Skolestmaskiner – Sikkerhetskrav

18.12.2009   

CEN EN 940:2009
Sikkerhet ved trebearbeidings maskiner – Kombinerte trebearbeidings-
maskiner

18.12.2009   

CEN EN 953:1997+A1:2009
Maskinsikkerhet – Vern – Generelle krav til konstruksjon og bygging av 
faste og bevegelige vern

8.9.2009   
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Note 1

CEN EN 981:1996+A1:2008
Maskinsikkerhet – System for akustiske og visuelle fare- og informasjons-
signaler

8.9.2009   

CEN EN 982:1996+A1:2008
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for fluidsystemer og komponenter – 
Hydraulikk

8.9.2009   

CEN EN 983:1996+A1:2008
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav til fluidsystemer og komponenter – 
Pneumatikk

8.9.2009   

CEN EN 996:1995+A3:2009
Pælingsutstyr – Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 1005-1:2001+A1:2008
Maskinsikkerhet – Personers fysiske arbeid – Del 1: Termer og 
definisjoner

8.9.2009   

CEN EN 1005-2:2003+A1:2008
Maskinsikkerhet – Menneskers fysiske yteevne – Del 2: Manuell 
behandling av maskiner og maskindeler

8.9.2009   

CEN EN 1005-3:2002+A1:2008
Maskinsikkerhet – Menneskers fysiske yteevne – Del 3: Anbefalte 
kraftgrenser ved håndtering av maskiner

8.9.2009   

CEN EN 1005-4:2005+A1:2008
Maskinsikkerhet – Personers fysiske arbeid – Del 4: Evaluering av 
arbeidsstillinger og bevegelser i forhold til maskiner

8.9.2009   

CEN EN 1010-3:2002+A1:2009
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for konstruksjon og tilvirkning av 
trykke- og papir foredlings maskiner – Del 3: Skjæremaskiner

18.12.2009   

CEN EN 1010-4:2004+A1:2009
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for konstruksjon og tilvirkning 
av trykke- og papir foredlings maskiner – Del 4: Bokbindings-, 
papirforedlings- og slutt bearbeidings maskiner

18.12.2009   

CEN EN 1012-2:1996+A1:2009
Kompressorer og vakuumpumper – Sikkerhetskrav – Del 2: 
Vakuumpumper

18.12.2009   

CEN EN 1028-1:2002+A1:2008
Brannpumper – Sentrifugalpumper med evakueringssystem – Del 1: 
Klassifisering – Generelle krav og sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 1028-2:2002+A1:2008
Brannpumper – Sentrifugalpumper med evakuerings system – Del 2: 
Verifikasjon av generelle krav og sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 1032:2003+A1:2008
Mekanisk vibrasjon – Prøving av mobilt maskineri for bestemmelse av 
emisjons verdien for vibrasjoner

8.9.2009   

CEN EN 1034-1:2000+A1:2010
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for konstruksjon og produksjon av 
papir- og skjæremaskiner – Del 1: Felleskrav

26.5.2010   

CEN EN 1034-2:2005+A1:2009
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for konstruksjon og produksjon av 
papir- og skjæremaskiner – Del 2: Barketromler

26.5.2010   
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Note 1

CEN EN 1034-3:1999+A1:2009
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for konstruksjon og produksjon 
av papir- og skjæremaskiner – Del 3: Rullemaskiner og skjæreverk, 
laminerings maskiner

26.5.2010   

CEN EN 1034-4:2005+A1:2009
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for konstruksjon og produksjon 
av papir- og skjæremaskiner – Del 4: Papirmasse maskiner og deres 
tilførsels innretninger

26.5.2010   

CEN EN 1034-5:2005+A1:2009
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for konstruksjon og produksjon av 
papir- og skjæremaskiner – Del 5: Tverrsnittere

26.5.2010   

CEN EN 1034-6:2005+A1:2009
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for konstruksjon og produksjon av 
papir- og skjæremaskiner – Del 6: Kalandere

26.5.2010   

CEN EN 1034-7:2005+A1:2009
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for konstruksjon og produksjon av 
papir- og skjæremaskiner – Del 7: Kar

26.5.2010   

CEN EN 1034-13:2005+A1:2009
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for konstruksjon og produksjon av 
papir- og skjæremaskiner – Del 13: Maskiner for kutting av trådene fra 
baller og enheter

26.5.2010   

CEN EN 1034-14:2005+A1:2009
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for konstruksjon og produksjon av 
papir- og skjæremaskiner – Del 14: Spoledeler

26.5.2010   

CEN EN 1034-22:2005+A1:2009
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for konstruksjon og produksjon av 
papir- og skjæremaskiner – Del 22: Treslipemaskiner

26.5.2010   

CEN EN 1037:1995+A1:2008
Maskinsikkerhet – Sikring mot uventet start

8.9.2009   

CEN EN 1088:1995+A2:2008
Maskinsikkerhet – Forriglingsinnretninger i forbindelse med vern – 
Prinsipper for konstruksjon og utvelging

8.9.2009   

CEN EN 1093-1:2008
Maskinsikkerhet – Evaluering av luftbårne farlige stoffer – Del 1: Valg 
av prøvemetode

8.9.2009   

CEN EN 1093-2:2006+A1:2008
Maskinsikkerhet – Evaluering av utslipp av luftbårne farlige stoffer 
– Del 2: Sporings metode for vurdering av luftforurensingen fra en 
spesifisert forurensnings kilde

8.9.2009   

CEN EN 1093-3:2006+A1:2008
Maskinsikkerhet – Evaluering av utslipp av luftbårne farlige stoffer 
– Del 3: Benkprøvingsmetode for måling av utslipp fra en spesifisert 
forurensnings kilde

8.9.2009   

CEN EN 1093-4:1996+A1:2008
Maskinsikkerhet – Evaluering av luftbårne farlige stoffer – Del 4: 
Innfangings effektivitet av et avtrekkssystem – Sporingsmetode

8.9.2009   

CEN EN 1093-6:1998+A1:2008
Maskinsikkerhet – Evaluering av utslipp av luftbårne farlige stoffer – 
Del 6: Separerings effektivitet ved mengde, fritt utslipp

8.9.2009   

CEN EN 1093-7:1998+A1:2008
Maskinsikkerhet – Evaluering av utslipp av luftbårne farlige stoffer – 
Del 7: Separerings effektivitet ved mengde, styrt utslipp

8.9.2009   
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Note 1

CEN EN 1093-8:1998+A1:2008
Maskinsikkerhet – Evaluering av utslipp av luftbårne farlige stoffer 
– Del 8: Forurensnings kildens konsentrasjons parameter, prøvings-
benkmetode

8.9.2009   

CEN EN 1093-9:1998+A1:2008
Maskinsikkerhet – Evaluering av utslipp av luftbårne farlige stoffer – 
Del 9: Forurensnings kildens konsentrasjons parameter, rommetode

8.9.2009   

CEN EN 1093-11:2001+A1:2008
Maskinsikkerhet – Evaluering av utslipp av luftbårne farlige stoffer – 
Del 11: Indekstall for avgasser

8.9.2009   

CEN EN 1114-3:2001+A1:2008
Maskiner for plast- og gummibearbeiding – Ekstrudere og 
ekstrusjonslinjer – Del 3: Sikkerhets krav ved avtrekking

8.9.2009   

CEN EN 1127-1:2007
Eksplosive omgivelser – Eksplosjons forebyggelse og -vern – Del 1: 
Grunnleggende begreper og metodikk

18.12.2009   

CEN EN 1127-2:2002+A1:2008
Eksplosjonsfarlige omgivelser – Eksplosjons forebyggelse og -vern – 
Del 2: Grunnleggende begreper og metodikk i gruvedrift

8.9.2009   

CEN EN 1218-1:1999+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Tappe-/kantbearbeidings-
maskiner – Del 1: Ensidige tappe-/kant bearbeidings maskiner med 
glidende bord

18.12.2009   

CEN EN 1218-2:2004+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Tappe-/kantbearbeidings-
maskiner – Del 2: Tosidig tappe-/kant bearbeidings maskiner med 
kjedemating

8.9.2009   

CEN EN 1218-3:2001+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Tappe-/kantbearbeidings-
maskiner – Del 3: Handmatede tappe-/kantbearbeidings maskiner med 
glidende bord for tapping av konstruksjons trevirke

8.9.2009   

CEN EN 1218-4:2004+A2:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Tappe-/kant bearbeidings-
maskiner – Del 4: Kantbånd maskiner med kjedemating

8.9.2009   

CEN EN 1218-5:2004+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Tappe-/kant bearbeidings-
maskiner – Del 5: Ensidet profilerings maskin med fast bord og 
rullemating eller kjedemating

18.12.2009   

CEN EN 1248:2001+A1:2009
Støperimaskiner – Sikkerhetskrav for utstyr for slipeblåsing

8.9.2009   

CEN EN 1265:1999+A1:2008
Maskinsikkerhet – Regler for støyprøving av støpemaskiner og utstyr

8.9.2009   

CEN EN 1299:1997+A1:2008
Mekaniske vibrasjoner og støt – Vibrasjons isolering av maskiner – 
Informasjon til bruk for kildeisolering

8.9.2009   

CEN EN 1374:2000+A1:2010 
Landbruksmaskiner – Stasjonære losseapparater for runde siloer – 
Sikkerhet (innbefattet rettelsesblad AC:2004)

20.10.2010

CEN EN 1398:2009
Lastebruer – Sikkerhetskrav

8.9.2009   
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Note 1

CEN EN 1417:1996+A1:2008
Maskiner for plast- og gummi bearbeiding – Valseverk – Sikkerhetskrav

8.9.2009   

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

CEN EN 1492-1:2000+A1:2008
Tekstilslings – Sikkerhet – Del 1: Spesifikasjon for flatvevde 
båndstropper, laget av kunstfiber, for generell bruk

8.9.2009   

CEN EN 1492-2:2000+A1:2008
Tekstilslings – Sikkerhet – Del 2: Spesifikasjon for rundslings, laget av 
kunstfiber, for generell bruk

8.9.2009   

CEN EN 1492-4:2004+A1:2008
Tekstilslings – Sikkerhet – Del 4: Løftestropper for generell bruk laget 
av natur- og kunstfiber

8.9.2009   

CEN EN 1493:1998+A1:2008
Kjøretøyløftere

8.9.2009   

CEN EN 1494:2000+A1:2008
Mobile eller bevegelige jekker og liknende løfteutstyr

8.9.2009   

CEN EN 1495:1997+A2:2009
Løfteplattformer – Klatrestillaser

18.12.2009   

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

CEN EN 1501-1:1998+A2:2009
Komprimatorbil med tilhørende løfteutstyr – Alminnelige krav og 
sikkerhetskrav – Del 1: Komprimatorbil med baklaster

29.12.2009   

CEN EN 1501-2:2005+A1:2009
Komprimatorbil med tilhørende løfteutstyr – Alminnelige krav og 
sikkerhetskrav – Del 2: Komprimatorbil med sidelaster

29.12.2009   

CEN EN 1501-3:2008
Komprimatorbil med tilhørende løfteutstyr – Alminnelige krav og 
sikkerhetskrav – Del 3: Komprimatorbil med frontlaster

8.9.2009   

CEN EN 1501-4:2007
Komprimatorbil med tilhørende løfteutstyr – Alminnelige krav og 
sikkerhetskrav – Del 4: Støymålingsprotokoll for komprimator biler

8.9.2009   

CEN EN 1526:1997+A1:2008
Sikkerhet for industritrucker – Tilleggskrav til automatiserte funksjoner 
på trucker

8.9.2009   

CEN EN 1539:2009
Tørkeanordninger og ovner som avgir brennbare stoffer – Sikkerhetskrav

26.5.2010   

CEN EN 1547:2001+A1:2009
Industrielt termoprosessutstyr – Regler for støyprøving av industrielt 
termoprosess utstyr inklusive hjelpeutstyr

8.9.2009   

CEN EN 1550:1997+A1:2008
Verktøymaskiner – Sikkerhetskrav til utforming og konstruksjon av 
chucker

8.9.2009   

CEN EN 1570:1998+A2:2009
Sikkerhetskrav for løftebord

18.12.2009   

CEN EN 1612-1:1997+A1:2008
Maskiner for gummi- og plastbearbeiding – Presstøpemaskiner – Del 1: 
Sikkerhetskrav for doserings- og blandemaskiner

8.9.2009   

CEN EN 1672-2:2005+A1:2009
Næringsmiddelmaskiner – Grunnleggende begreper – Del 2: Hygienekrav

8.9.2009   
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CEN EN 1673:2000+A1:2009
Næringsmiddelmaskiner – Ovner med roterende stativ – Sikkerhets- og 
hygienekrav

26.5.2010   

CEN EN 1674:2000+A1:2009
Næringsmiddelmaskiner – Kjevlemaskiner for deig og butterdeig – 
Sikkerhets- og hygienekrav

26.5.2010   

CEN EN 1677-1:2000+A1:2008
Komponenter for slings – Sikkerhet – Del 1: Smidde komponenter, 
klasse 8

8.9.2009   

CEN EN 1677-2:2000+A1:2008
Komponenter for slynger – Sikkerhet – Del 2: Smidde løftekroker med 
sperreleppe, klasse 8

8.9.2009   

CEN EN 1677-3:2001+A1:2008
Komponenter for slynger – Sikkerhet – Del 3: Smidde selvlåsende 
løftekroker – Klasse 8

8.9.2009   

CEN EN 1677-4:2000+A1:2008
Komponenter for slings – Sikkerhet – Del 4: Løkker, klasse 8

8.9.2009   

CEN EN 1677-5:2001+A1:2008
Komponenter for slings – Sikkerhet – Del 5: Smidde løftekroker med 
sperreleppe – Klasse 4

8.9.2009   

CEN EN 1677-6:2001+A1:2008
Komponenter for slings – Sikkerhet – Del 6: Løkker – Klasse 4

8.9.2009   

CEN EN 1678:1998+A1:2010
Næringsmiddelmaskiner – Grønnsakkuttemaskiner – Sikkerhets- og 
hygienekrav

20.10.2010

CEN EN 1710:2005+A1:2008
Utstyr og maskiner for bruk i potensielle eksplosive omgivelser i gruver

8.9.2009   

CEN EN 1755:2000+A1:2009
Industritrucker, sikkerhet – Drift i potensielt eksplosivt miljø – Bruk i 
brennbar gass, damp, tåke og støv

8.9.2009   

CEN EN 1756-1:2001+A1:2008
Bakløftere – Løfteplattformer for montering på biler – Sikkerhetskrav – 
Del 1: Bakløftere for varer

8.9.2009   

CEN EN 1756-2:2004+A1:2009
Bakløftere – Løfteplattformer for montering på biler – Sikkerhetskrav – 
Del 2: Bakløftere for passasjerer

18.12.2009   

CEN EN 1760-1:1997+A1:2009
Maskinsikkerhet – Trykkfølsomme beskyttelses innretninger – Del 1: 
Grunnleggende prinsipper for konstruksjon og prøving av trykkfølsomme 
matter og trykkfølsomme gulv

8.9.2009   

CEN EN 1760-2:2001+A1:2009
Maskinsikkerhet – Trykkfølsomme beskyttelses innretninger – Del 2: 
Grunnleggende prinsipper for konstruksjon og prøving av trykk følsomme 
kanter og trykk følsomme stenger

8.9.2009   

CEN EN 1760-3:2004+A1:2009
Maskinsikkerhet – Trykkfølsomme verne innretninger – Del 3: 
Hovedprinsipper for konstruksjon og prøving av trykk følsomme 
støtfangere, trykkplater, kabler og liknende utstyr

8.9.2009   

CEN EN 1777:2010
Hydrauliske platformer (HPs) for brann- og rednings kjøretøy – 
Sikkerhetskrav og prøving

26.5.2010 EN 1777:2004+A1:2009 Dato utløpt
(30.9.2010) 
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CEN EN 1804-1:2001+A1:2010
Gruvemaskiner – Sikkerhetskrav for hydraulisk drevet takunderstøttelse 
– Del 1: Støtteenheter og generelle krav

26.5.2010   

CEN EN 1804-2:2001+A1:2010
Gruvemaskiner – Sikkerhetskrav for hydraulisk drevet takunderstøttelse 
– Del 2: Skaft og stempler

26.5.2010   

CEN EN 1804-3:2006+A1:2010
Gruvemaskiner – Sikkerhetskrav for hydraulisk drevet takunderstøttelse 
– Del 3: Systemer for hydraulisk regulering

26.5.2010   

CEN EN 1807:1999+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Båndsager

18.12.2009   

CEN EN 1808:1999+A1:2010 
Sikkerhetskrav til hengestillaser – Utforming, beregninger, stabilitets-
kriterier, konstruksjon – Prøvinger

20.10.2010

CEN EN 1829-1:2010
Maskiner for høytrykksvannjetting – Sikkerhetskrav – Del 1: Maskiner

26.5.2010   

CEN EN 1829-2:2008
Maskiner for høytrykksvannjetting – Sikkerhetskrav – Del 2: Slanger, 
slangeledninger og koblinger

8.9.2009   

CEN EN 1837:1999+A1:2009
Maskinsikkerhet – Integrert belysning på maskiner

18.12.2009   

CEN EN 1845:2007
Maskiner til framstilling av skotøy – Skotøy formemaskiner – 
Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 1846-2:2009
Brann- og redningskjøretøyer – Del 2: Generelle krav – Sikkerhet og 
ytelse

18.12.2009 EN 1846-2:2001
+A3:2009 

28.2.2011 

CEN EN 1846-3:2002+A1:2008
Brann- og redningskjøretøyer – Del 3: Permanent installert utstyr – Krav 
til sikkerhet og ytelse

8.9.2009   

CEN EN 1853:1999+A1:2009
Jordbruksmaskiner – Tilhengere med tipp – Sikkerhet

18.12.2009   

CEN EN 1870-1:2007+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 1: Benk-
sirkelsager (med og uten glidende bord) enkle justersager og byggesager

8.9.2009   

CEN EN 1870-3:2001+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 3: Kappsager 
og kombinerte kapp- og bordsirkelsager

8.9.2009   

CEN EN 1870-4:2001+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 4: Flerbladet 
kløvsag med manuell innlasting og/eller uttak

18.12.2009   

CEN EN 1870-5:2002+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 5: Benk-
sirkelsager for kløving, kapping på tvers eller nedenfra og opp

18.12.2009   

CEN EN 1870-6:2002+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 6: Vedsag/
benksirkelsag med manuell innlasting og/eller uttak

18.12.2009   
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CEN EN 1870-7:2002+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 7: Sirkelsag 
for tømmer med integrert matingsbord med manuell innlasting og/eller 
uttak

18.12.2009   

CEN EN 1870-8:2001+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 8: Enbladet 
kraftbetjent kløvsag med manuell innlasting og/eller uttak

18.12.2009   

CEN EN 1870-9:2000+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 9: 
Gjæringssager med to blader for kapping med intergrert mating og 
manuell tømmer plassering og/eller avlasting

18.12.2009   

CEN EN 1870-10:2003+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 10: 
Automatiske og halvautomatiske kappsager med enkelt sagblad, kapping 
nedenfra og opp

18.12.2009   

CEN EN 1870-11:2003+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 11: 
Halvautomatiske og automatiske horisontale kappsager med én sageenhet 
(radielle sager) 

18.12.2009   

CEN EN 1870-12:2003+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 12: Kappsager 
med pendelarm

18.12.2009   

CEN EN 1870-13:2007+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 13: 
Horisontale platesager med klembjelke

18.12.2009   

CEN EN 1870-14:2007+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 14: Vertikale 
platesager

18.12.2009   

CEN EN 1870-15:2004+A1:2009
Sikkerhet for trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 15: 
Gjæringssager med flere blader for kapping, med integrert innmating av 
arbeidsstykket og manuell innlasting og/eller uttak

18.12.2009   

CEN EN 1870-16:2005+A1:2009
Sikkerhet for trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 16: Toveis 
gjæringssager for V-kapping

18.12.2009   

CEN EN 1870-17:2007+A2:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Sirkelsager – Del 17: Manuelle 
horisontale kappsager med én sageenhet (manuelle radielle sager) 

18.12.2009   

CEN EN 1889-2:2003+A1:2009
Maskiner for gruvedrift – Mobile maskiner for arbeid under bakken – 
Sikkerhet – Del 2: Lokomotiv

8.9.2009   

CEN EN 1915-1:2001+A1:2009
Flyplassutstyr – Generelle krav – Del 1: Grunnleggende sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 1915-2:2001+A1:2009
Flyplassutstyr – Generelle krav – Del 2: Stabilitets- og styrkekrav, 
beregninger og prøvingsmetoder

8.9.2009   

CEN EN 1915-3:2004+A1:2009
Flyplassutstyr – Generelle krav – Del 3: Metoder for vibrasjonsmåling 
og reduksjon

8.9.2009   

CEN EN 1915-4:2004+A1:2009
Flyplassutstyr – Generelle krav – Del 4: Metoder for støymåling og 
reduksjon

8.9.2009   
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CEN EN 1953:1998+A1:2009
Forstøvnings- og sprøyteutstyr for belegg materialer – Sikkerhetskrav

18.12.2009   

CEN EN 1974:1998+A1:2009
Næringsmiddelmaskiner – Kuttemaskiner – Sikkerhets- og hygienekrav

18.12.2009   

CEN EN ISO 2151:2008
Akustikk – Regler for støyprøving av kompressorer og vakuumpumper – 
Teknisk metode (klasse 2) (ISO 2151:2004) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 2860:2008
Masseforflytningsmaskiner – Minste atkomstmål (ISO 2860:1992) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 2867:2008
Masseforflytningsmaskiner – Atkomstsystemer (ISO 2867:2006) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 3164:2008
Masseforflytningsmaskiner – Laboratorie evaluering av vernestruktur 
– Spesifikasjoner for defleksjons begrensende volum (ISO 3164:1995) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 3266:2010 
Ringbolter av smijern i klasse 4 for løfteformål (ISO 3266:2010)

20.10.2010

CEN EN ISO 3411:2007
Masseforflytningsmaskiner – Fysiske mål på operatører og minste mål på 
operatørers rom (ISO 3411:2007) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 3449:2008
Masseforflytningsmaskiner – Beskyttelses vern mot fallende gjenstander 
– Laboratorie prøvinger og ytelseskrav (ISO 3449:2005) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 3450:2008
Masseforflytningsmaskiner – Bremse systemer for maskiner med 
gummidekk – Krav til systemer og ytelse og prøvings prosedyrer (ISO 
3450:1996) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 3457:2008
Masseforflytningsmaskiner – Vern – Definisjoner og krav (ISO 
3457:2003) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 3471:2008
Masseforflytningsmaskiner – Veltebøyler – Laboratorie prøving og 
funksjonskrav (ISO 3471:2008) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 3741:2009
Akustikk – Bestemmelse av lydeffektnivå for støykilder basert på måling 
av lydtrykk – Presisjonsmetoder for klangrom (ISO 3741:1999, inkludert 
korr 1:2001) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 3743-1:2009
Akustikk – Bestemmelse av lydeffektnivå for støykilder – Tekniske 
metoder for små flyttbare kilder i etterklangsfelt – Del 1: Sammen-
lignings metode for prøvingsrom med harde vegger (klangrom) (ISO 
3743-1:1994) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 3743-2:2009
Akustikk – Bestemmelse av lydeffektnivå for støykilder – Tekniske 
metoder for små flyttbare kilder i etterklangs felt – Del 2: Metoder for 
spesielle klangrom (ISO 3743-2:1994) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 3744:2009
Akustikk – Bestemmelse av lydeffektnivå for støykilder – Teknisk 
metode i et tilnærmet fritt felt over en reflekterende flate (ISO 3744:1994) 

18.12.2009   
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CEN EN ISO 3745:2009
Akustikk – Bestemmelse av lydeffektnivåer for støykilder basert på 
måling av lydtrykk – Presisjons målemetoder for ekkofrie og semi-
ekkofrie rom (ISO 3745:2003) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 3746:2009
Akustikk – Bestemmelse av lydeffektnivå for støykilder – Forenklet 
metode som bruker en omhyllende måleflate over en reflekterende flate

18.12.2009   

CEN EN ISO 3747:2009
Akustikk – Bestemmelse av lydeffektnivå for støykilder basert på måling 
av lydtrykk – Sammenlignings metode til bruk på stedet (ISO 3747:2000) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 4254-1:2009
Landbruksmaskiner – Sikkerhet – Del 1: Generelle krav (ISO 4254-
1:2008) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 4254-5:2009
Landbruksmaskiner – Sikkerhet – Del 5: Motordrevne jord bearbeidings-
maskiner (ISO 4254-5:2008) 

26.5.2010   

CEN EN ISO 4254-6:2009
Traktorer og maskiner for jord- og skogbruk – Tekniske hjelpemidler 
for å ivareta sikkerhet – Del 6: Spredere og fordelere for flytende 
kunstgjødning (ISO 4254-6:2009) 

26.5.2010   

CEN EN ISO 4254-7:2009
Landbruksmaskiner – Sikkerhet – Del 7: Skurtreskere, forhøstere og 
bomullshøstere (ISO 4254-7:2008) 

26.5.2010   

CEN EN ISO 4254-10:2009
Jordbruksmaskiner – Sikkerhet – Del 10: Roterende høyvendere og 
rakere (ISO 4254-10:2009) 

26.5.2010   

CEN EN ISO 4871:2009
Akustikk – Deklarering og verifikasjon av støy emisjons verdier for 
maskiner og utstyr (ISO 4871:1996) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 5136:2009
Akustikk – Bestemmelse av avgitt lydeffekt til en kanal fra vifter og 
liknende luft behandlings utstyr – Kanalmålemetode (ISO 5136:2003) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 5674:2009
Traktorer og maskiner for jord- og skogbruk – Vern for kraftuttak (PTO) 
– Styrke- og slitasje prøvinger og godkjennings kriterier (ISO 5674:2004) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 6682:2008
Masseforflytningsmaskiner – Komfortsoner og rekkeavstander (ISO 
6682:1986, innbefattet endringsblad 1:1989) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 6683:2008
Masseforflytningsmaskiner – Sikkerhets belter og -forankringer – 
Ytelseskrav og prøvinger (ISO 6683:2005) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 7096:2008
Masseforflytningsmaskiner – Laboratorie bedømmelse av vibrasjoner i 
førersetet (ISO 7096:2000) 

8.9.2009   

EN ISO 7096:2008/AC:2009 8.9.2009   

CEN EN ISO 7235:2009
Akustikk – Laboratoriemåling av kanal lyddempere, plenumskamre 
og ventiler – Innskudds demping, egenstøy og totalt trykkfall (ISO 
7235:2003) 

18.12.2009   
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Note 1

CEN EN ISO 7731:2008
Ergonomi – Faresignaler for offentlige områder og arbeidsplasser – 
Lydsignaler for fare (ISO 7731:2003) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 8230-1:2008
Sikkerhetskrav for maskiner for kjemisk rensing – Del 1: Felles 
sikkerhetskrav (ISO 8230-1:2008) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 8230-2:2008
Sikkerhetskrav for maskiner for kjemisk rensing – Del 2: Maskiner som 
bruker perkloretylen (ISO 8230-2:2008) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 8230-3:2008
Sikkerhetskrav for maksiner for kjemisk rensing – Del 3: Maskiner som 
bruker brannfarlige løsningsmidler (ISO 8230-3:2008) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 9614-1:2009
Akustikk – Bestemmelse av lydeffektnivå for støykilder ved bruk av 
lydintensitet – Del 1: Punktmåling (ISO 9614-1:1993) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 9614-3:2009
Akustikk – Bestemmelse av lydeffektnivå for støykilder basert på måling 
av lydintensitet – Del 3: Presisjonsmetode for sveipemåling (ISO 9614-
3:2002) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 9902-1:2001
Tekstilmaskiner – Bestemmelse av støyemisjon – Del 1: Felleskrav (ISO 
9902-1:2001) 

18.12.2009   

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(28.12.2009) 

CEN EN ISO 9902-2:2001
Tekstilmaskiner – Bestemmelse av støyemisjon – Del 2: Forbehandlings-
maskiner og spinnemaskiner (ISO 9902-2:2001) 

18.12.2009   

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(28.12.2009) 

CEN EN ISO 9902-3:2001
Tekstilmaskiner – Bestemmelse av støyemisjon – Del 3: Maskiner til 
produksjon av ikke-vevde tekstiler (nonwoven) (ISO 9902-3:2001) 

18.12.2009   

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(28.12.2009) 

CEN EN ISO 9902-4:2001
Tekstilmaskiner – Bestemmelse av støyemisjon – Del 4: Garnbehandlende 
maskiner og maskiner for produksjon av tauverk og rep (ISO 9902-
4:2001) 

18.12.2009   

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(28.12.2009) 

CEN EN ISO 9902-5:2001
Tekstilmaskiner – Bestemmelse av støyemisjon – Del 5: Forbehandlings-
maskiner for veving og strikking (ISO 9902-5:2001) 

18.12.2009   

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(28.12.2009) 

CEN EN ISO 9902-6:2001
Tekstilmaskiner – Bestemmelse av støyemisjon – Del 6: Stoff-
produserende maskiner (ISO 9902-6:2001) 

18.12.2009   

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(28.12.2009) 
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Note 1

CEN EN ISO 9902-7:2001
Tekstilmaskiner – Bestemmelse av støyemisjon – Del 7: Farge- og etter-
behandlings maskiner (ISO 9902-7:2001) 

18.12.2009   

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(28.12.2009) 

CEN EN ISO 10218-1:2008
Roboter for industrielt miljø – Sikkerhetskrav – Del 1: Roboter (ISO 
10218-1:2006, innbefattet korr 1:2007) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 10472-1:2008
Sikkerhetskrav for maskineri i industrielle vaskerier – Del 1: Generelle 
krav (ISO 10472-1:1997) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 10472-2:2008
Sikkerhetskrav for maskineri i industrielle vaskerier – Del 2: 
Vaskemaskiner og sentrifuger (ISO 10472-2:1997) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 10472-3:2008
Sikkerhetskrav for maskineri i industrielle vaskerier – Del 3: 
Vaskerimaskineri inklusive komponent maskiner (ISO 10472-3:1997) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 10472-4:2008
Sikkerhetskrav for maskineri i industrielle vaskerier – Del 4: Lufttørkere 
(ISO 10472-4:1997) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 10472-5:2008
Sikkerhetskrav for maskineri i industrielle vaskerier – Del 5: 
Strykemaskiner, tilbringere og brette maskiner for plane tekstiler (ISO 
10472-5:1997) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 10472-6:2008
Sikkerhetskrav for maskiner i industrielle vaskerier – Del 6: Stryke- og 
fikserpresser (ISO 10472-6:1997) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 10517:2009
Hageutstyr – Håndholdte hekksakser med integrert motor – Sikkerhet 
(ISO 10517:2009) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 10821:2005
Industrisymaskiner – Sikkerhetskrav til symaskiner, enheter og systemer 
(ISO 10821:2005) 

18.12.2009   

EN ISO 10821:2005/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(28.12.2009) 

CEN EN ISO 11102-1:2009
Stempelforbrenningsmotorer – Håndtering av startutrusning – Del 1: 
Sikkerhetskrav og prøving (ISO 11102-1:1997) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 11102-2:2009
Stempelforbrenningsmotorer – Håndtering av startutrustning – Del 2: 
Metoder for prøving av frikoplings vinkel (ISO 11102-2:1997) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11111-1:2009
Tekstilmaskiner – Sikkerhetskrav – Del 1: Felleskrav (ISO 11111-
1:2009) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 11111-2:2005
Tekstilmaskiner – Sikkerhetskrav – Del 2: Forbehandlings maskiner og 
spinne maskiner (ISO 11111-2:2005) 

18.12.2009   

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(31.1.2010) 
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Note 1

CEN EN ISO 11111-3:2005
Tekstilmaskiner – Sikkerhetskrav – Del 3: Maskiner til produksjon av 
ikke-vevde tekstiler (ISO 11111-3:2005) 

18.12.2009   

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(31.1.2010) 

CEN EN ISO 11111-4:2005
Tekstilmaskiner – Sikkerhetskrav – Del 4: Garnbehandlende maskiner og 
maskiner for produksjon av tauverk og rep (ISO 11111-4:2005) 

18.12.2009   

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(31.1.2010) 

CEN EN ISO 11111-5:2005
Tekstilmaskiner – Sikkerhetskrav – Del 5: Forbehandlings maskiner for 
veving og strikking (ISO 11111-5:2005) 

18.12.2009   

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(31.1.2010) 

CEN EN ISO 11111-6:2005
Tekstilmaskiner – Sikkerhetskrav – Del 6: Stoffproduserende maskiner 
(ISO 11111-6:2005) 

18.12.2009   

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(31.1.2010) 

CEN EN ISO 11111-7:2005
Tekstilmaskiner – Sikkerhetskrav – Del 7: Farge- og etter behandlings-
maskiner (ISO 11111-7:2005) 

18.12.2009   

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(31.1.2010) 

CEN EN ISO 11145:2008
Optikk og fotonikk – Lasere og laserrelatert utstyr – Terminologi og 
symboler (ISO 11145:2006) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11161:2007
Maskinsikkerhet – Integrerte produksjons systemer – Grunnleggende 
krav (ISO 11161:2007) 

26.5.2010   

EN ISO 11161:2007/A1:2010 26.5.2010 Note 3 Dato utløpt
(30.9.2010) 

CEN EN ISO 11200:2009
Akustikk – Støy fra maskiner og utstyr – Retningslinjer for bruk av 
grunnstandarder for bestemmelse av emisjons lydtrykknivåer ved en 
arbeidstakers plass og ved andre angitte plasser

18.12.2009   

CEN EN ISO 11201:2009
Akustikk – Støy fra maskiner og utstyr – Måling av emisjons-
lydtrykknivåer ved en arbeidstakers plass og ved andre angitte plasser 
– Teknisk metode i et hovedsakelig fritt felt over en reflekterende flate

18.12.2009   

CEN EN ISO 11202:2009
Akustikk – Støy fra maskiner og utstyr – Måling av emisjonslydtrykknivåer 
ved en arbeidstakers plass og ved andre angitte plasser – Forenklet 
metode til bruk på stedet (ISO 11202:1995) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 11203:2009
Akustikk – Støy fra maskiner og utstyr – Bestemmelse av emisjons-
lydtrykk nivåer fra lyd effekt nivåer ved en arbeidstakers plass og ved 
andre angitte plasser (ISO 11203:1995) 

18.12.2009   
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Note 1

CEN EN ISO 11204:2009
Akustikk – Støy fra maskiner og utstyr – Måling av emisjonslydtrykknivåer 
ved en arbeidstakers plass og ved andre angitte plasser – Metode som 
krever korreksjoner for omgivelser

18.12.2009   

CEN EN ISO 11205:2009
Akustikk – Støy fra maskiner og utstyr – Teknisk metode for bestemmelse 
av emisjons lydtrykk nivå på stedet basert på måling av lydintensitet ved 
en operatørplass og ved andre angitte plasser (ISO 11205:2003) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 11252:2008
Lasere og laserrelatert utstyr – Laser innretning – Minstekrav til 
dokumentasjon (ISO 11252:2004) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11546-1:2009
Akustikk – Bestemmelse av lydisolerende egenskaper av innkapslinger – 
Del 1: Målinger under laboratorie forhold (for deklarerings formål) (ISO 
11546-1:1995) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 11546-2:2009
Akustikk – Bestemmelse av lydisolerende egenskaper hos innkapslinger 
– Del 2: Målinger på stedet (for godkjenning og kontroll) (ISO 11546-
2:1995) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 11553-1:2008
Maskinsikkerhet – Laser bearbeidings maskiner – Del 1: Generelle 
sikkerhetskrav (ISO 11553-1:2005) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11553-2:2008
Sikkerhet ved maskiner – Laser bearbeidings maskiner – Del 2: 
Sikkerhetskrav for håndholdt laser bearbeidings utstyr (ISO 11553-
2:2007) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11554:2008
Optikk og fotonikk – Lasere og laserrelatert utstyr – Prøvingsmetoder for 
laser strålekraft, energi og temporale karakteristikker (ISO 11554:2006) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11680-1:2008
Skogbruksmaskiner – Sikkerhetskrav og prøving for motordrevne sager 
med forlengelse – Del 1: Enheter utstyrt med en integrert forbrennings-
motor (ISO 11680-1:2000) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11680-2:2008
Skogbruksmaskiner – Sikkerhetskrav og prøving for motordrevne sager 
med forlengelse – Del 2: Enheter for bruk med en bærbar kraftkilde (ISO 
11680-2:2000) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11681-1:2008
Skogbruksmaskiner – Bærbare kjedesager – Sikkerhetskrav og prøving 
– Del 1: Kjedesager for vanlig skogbruk (ISO 11681-1:2004, inkludert 
endringsblad 1:2007) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11681-2:2008
Skogbruksmaskiner – Sikkerhetskrav og prøving for bærbare kjedesager 
– Del 2: Kjedesager for trær (ISO 11681-2:2006) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11688-1:2009
Akustikk – Anbefalt praksis for utforming av maskiner og utstyr med lavt 
støynivå – Del 1: Planlegging (ISO/TR 11688-1:1995) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 11691:2009
Akustikk – Bestemmelse av innskuddstap for lyddempere uten bruk av 
luftstrøm – Forenklet laboratoriemetode (ISO 11691:1995) 

18.12.2009   
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CEN EN ISO 11806:2008
Jord- og skogbruksmaskiner – Bærbare, håndholdte ryddesager og 
gresstrimmere drevet av forbrennings motor – Sikkerhet (ISO 11806:1997) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 11957:2009
Akustikk – Bestemmelse av lydisolerende egenskaper av personellhytter 
– Målinger i laboratorier og på stedet (ISO 11957:1996) 

18.12.2009   

CEN EN 12001:2003+A1:2009
Transport, sprøytings- og fordelings maskiner for betong og mørtel – 
Sikkerhetskrav

26.5.2010   

CEN EN 12012-1:2007+A1:2008
Maskiner for plast- og gummibearbeiding – Størrelses reduserende 
maskiner – Del 1: Sikkerhetskrav for skovl granulatorer

8.9.2009   

CEN EN 12012-3:2001+A1:2008
Maskiner for plast- og gummibearbeiding – Størrelses reduserende 
maskiner – Del 3: Sikkerhets krav til kverner

8.9.2009   

CEN EN 12012-4:2006+A1:2008
Maskiner for plast- og gummibearbeiding – Oppdelings maskiner – 
Del 4: Sikkerhets krav for agglomeratorer

8.9.2009   

CEN EN 12013:2000+A1:2008
Maskiner for plast- og gummibearbeiding – Lukkede blandemaskiner – 
Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 12016:2004+A1:2008
Elektromagnetisk kompatibilitet – Produkt familie standarder for heiser, 
rulletrapper og rullende fortau – Immunitet

8.9.2009   

CEN EN 12041:2000+A1:2009
Næringsmiddelmaskiner – Deigdelere – Sikkerhets- og hygienekrav

18.12.2009   

CEN EN 12044:2005+A1:2009
Maskiner for fremstilling av sko av lær og kunstlær – Oppskjærings- og 
gjennom hullings maskiner – Sikkerhetskrav

18.12.2009   

CEN EN 12053:2001+A1:2008
Industritrucker – Sikkerhet – Prøvingsmetoder for måling av støy

8.9.2009   

CEN EN 12077-2:1998+A1:2008
Sikkerhet ved kraner – Krav til helse og sikkerhet – Del 2: Grensebrytere 
og indikatorer

8.9.2009   

CEN EN ISO 12100-1:2003
Maskinsikkerhet – Grunnleggende begreper, hoved prinsipper for 
konstruksjon – Del 1: Grunnleggende terminologi, metodikk (ISO 
12100-1:2003) 

18.12.2009   

EN ISO 12100-1:2003/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(31.12.2009) 

CEN EN ISO 12100-2:2003
Maskinsikkerhet – Grunnleggende begreper, hoved prinsipper for 
konstruksjon – Del 2: Tekniske prinsipper (ISO 12100-2:2003) 

18.12.2009   

EN ISO 12100-2:2003/A1:2009 18.12.2009 Note 3 Dato utløpt
(31.12.2009) 

CEN EN 12110:2002+A1:2008
Tunnelmaskiner – Luftsluser – Sikkerhets krav

8.9.2009   

CEN EN 12111:2002+A1:2009
Tunnelmaskiner – Fresende tunnel maskiner, fresende gruvemaskiner og 
maskiner for slaghammerbrytning – Sikkerhetskrav

18.12.2009   
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Note 1

CEN EN 12159:2000+A1:2009
Bygningsheiser for transport av personer og materialer med vertikalførte 
løftebur

18.12.2009   

CEN EN 12162:2001+A1:2009
Væskepumper – Sikkerhetskrav – Prosedyre for hydrostatisk prøving

8.9.2009   

CEN EN 12198-1:2000+A1:2008
Maskinsikkerhet – Vurdering og reduksjon av farer som oppstår ved 
stråling fra maskiner – Del 1: Generelle prinsipper

8.9.2009   

CEN EN 12198-2:2002+A1:2008
Maskinsikkerhet – Vurdering og reduksjon av farer som oppstår ved 
stråling fra maskiner – Del 2: Prosedyre for måling av stråling

8.9.2009   

CEN EN 12198-3:2002+A1:2008
Maskinsikkerhet – Vurdering og reduksjon av farer som oppstår ved 
stråling fra maskiner – Del 3: Reduksjon av stråling ved fortynning eller 
filtrering

8.9.2009   

CEN EN 12203:2003+A1:2009
Maskiner for produksjon av skotøy og andre produkter av lær og 
kunstlær – Sko- og lærpresser – Sikkerhetskrav

18.12.2009   

CEN EN 12254:2010
Skjermer for arbeidsplasser med laserutstyr – Sikkerhetskrav og prøving

26.5.2010 EN 12254:1998
+A2:2008 

Dato utløpt
(30.9.2010) 

CEN EN 12267:2003+A1:2010 Næringsmiddelmaskiner – Sirkelsager – 
Sikkerhets- og hygienekrav

20.10.2010

CEN EN 12268:2003+A1:2010 Næringsmiddelmaskiner – Båndsager – 
Sikkerhets- og hygienekrav

20.10.2010

CEN EN 12301:2000+A1:2008
Maskiner for plast- og gummibearbeiding – Valsemaskiner (kalandre) – 
Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 12312-1:2001+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 1: Passasjer trapper

8.9.2009   

CEN EN 12312-2:2002+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 2: Catering-kjøretøy

8.9.2009   

CEN EN 12312-3:2003+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 3: Kjøretøy med transportbånd

8.9.2009   

CEN EN 12312-4:2003+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 4: Broer for ombord stigning

8.9.2009   

CEN EN 12312-5:2005+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 5: Utstyr for påfylling av drivstoff 
for fly

8.9.2009   

CEN EN 12312-6:2004+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 6: Avisere og avisings-/defroster-
utstyr

8.9.2009   

CEN EN 12312-7:2005+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 7: Utstyr for forflytning av fly

8.9.2009   

CEN EN 12312-8:2005+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 8: Trapper og løfteplattformer for 
vedlikehold

8.9.2009   

CEN EN 12312-9:2005+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 9: Lasteinnretninger for containere 
og paller

8.9.2009   
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Note 1

CEN EN 12312-10:2005+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 10: Transport anordninger for 
omlasting av container/lastepall

8.9.2009   

CEN EN 12312-12:2002+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 12: Serviceutstyr for drikkevann

8.9.2009   

CEN EN 12312-13:2002+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 13: Serviceutstyr for toalett

8.9.2009   

CEN EN 12312-14:2006+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 14: Ombord stigningsutstyr for 
passasjerer med nedsatt funksjonsevne

8.9.2009   

CEN EN 12312-15:2006+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 15: Trekkvogner for reisegods 
og utstyr

8.9.2009   

CEN EN 12312-16:2005+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 16: Luftdrevet startutstyr

8.9.2009   

CEN EN 12312-17:2004+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 17: Klimaanlegg

8.9.2009   

CEN EN 12312-18:2005+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 18: Aggregater for nitrogen og 
oksygen

8.9.2009   

CEN EN 12312-19:2005+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 19: Støttestempler for fly, aksler 
og hydraulisk opererte støtter for halepartiet

8.9.2009   

CEN EN 12312-20:2005+A1:2009
Flyplassutstyr – Spesifikke krav – Del 20: Kraftforsyning på bakken

8.9.2009   

CEN EN 12321:2003+A1:2009
Maskiner for gruvedrift – Spesifikasjon av sikkerhetskrav for pansret 
skrapetransportør

8.9.2009   

CEN EN 12331:2003+A2:2010
Næringsmiddelmaskiner – Kjøttkverner – Krav til sikkerhet og hygiene

20.10.2010

CEN EN 12336:2005+A1:2008
Tunnelmaskiner – Kraftdrevne tunneltak avstivere, horisontale 
trykk borings maskiner, utstyr for montering av tunnel bekledning – 
Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 12348:2000+A1:2009
Kjerneboremaskiner på understell – Sikkerhet

8.9.2009   

CEN EN 12355:2003+A1:2010 
Næringsmiddelmaskiner – Maskiner for avsvoring, sene- og 
hinneavtaging – Sikkerhets- og hygienekrav

20.10.2010

CEN EN 12385-1:2002+A1:2008
Ståltau – Sikkerhet – Del 1: Generelle krav

8.9.2009   

CEN EN 12385-2:2002+A1:2008
Ståltau – Sikkerhet – Del 2: Definisjoner, betegnelser og klassifisering

8.9.2009   

CEN EN 12385-3:2004+A1:2008
Ståltau – Sikkerhet – Del 3: Informasjon om bruk og vedlikehold

8.9.2009   

CEN EN 12385-4:2002+A1:2008
Ståltau – Sikkerhet – Del 4: Ståltau for generell bruk

8.9.2009   



18.11.2010 Nr. 63/51EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ESO (1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første 
publisering i 

EUT

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standard

Note 1

CEN EN 12385-10:2003+A1:2008
Ståltau – Sikkerhet – Del 10: Spiralslåtte ståltau for generell 
konstruksjons messig bruk

8.9.2009   

CEN EN 12387:2005+A1:2009
Maskiner for framstilling av sko av lær og kunstlær – Modulært utstyr for 
skoreparasjon – Sikkerhetskrav

18.12.2009   

CEN EN 12409:2008
Maskiner for plast- og gummibearbeiding – Maskiner for termoforming 
– Sikkerhets krav

8.9.2009   

CEN EN 12417:2001+A2:2009
Sikkerhet ved verktøymaskiner – Maskinerings sentre

8.9.2009   

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

CEN EN 12418:2000+A1:2009
Mur- og steinkuttemaskiner for byggeplass – Sikkerhet

8.9.2009   

CEN EN 12505:2000+A1:2009
Næringsmiddelmaskiner – Sentrifuger for prossessering av oljer og fett 
for matvarer – Sikkerhets- og hygienekrav

18.12.2009   

CEN EN 12525:2000+A2:2010
Landbruksmaskineri – Frontlastere – Sikkerhet

26.5.2010   

CEN EN 12545:2000+A1:2009
Maskiner for fremstilling av sko av lær og kunstlær – Regler for 
støyprøving – Felleskrav

8.9.2009   

CEN EN 12547:1999+A1:2009
Sentrifuger – Generelle sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 12549:1999+A1:2008
Akustikk – Regler for måling av støy fra festeverktøy – Teknisk metode

8.9.2009   

CEN EN 12581:2005+A1:2010 
Påføringsanlegg – Utstyr for dypping og elektrolytisk påført belegging 
av flytende organiske materialer – Sikkerhetskrav

20.10.2010

CEN EN 12621:2006+A1:2010 
Maskinelt utstyr for tilførsel og/eller sirkulering av beleggs materialer 
under trykk – Sikkerhetskrav

20.10.2010

CEN EN 12622:2009
Sikkerhet ved verktøymaskiner – Hydrauliske kantpresser

26.5.2010   

CEN EN 12635:2002+A1:2008
Porter – Installering og bruk

8.9.2009   

CEN EN 12643:1997+A1:2008
Masseforflytningsmaskiner – Maskiner med gummidekk – Manøvrerings-
krav (ISO 5010:1992 modifisert) 

8.9.2009   

CEN EN 12644-1:2001+A1:2008
Kraner – Informasjon om bruk og prøving – Del 1: Instruksjoner

8.9.2009   

CEN EN 12644-2:2000+A1:2008
Kraner – Informasjon om bruk og prøving – Del 2: Merking

8.9.2009   

CEN EN 12649:2008
Maskiner for komprimering og pussing av betong – Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 12653:1999+A2:2009
Maskiner for fremstilling av sko av lær og kunstlær – Naglemaskiner – 
Sikkerhetskrav

18.12.2009   
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CEN EN 12693:2008
Kjølesystemer og varmepumper – Sikkerhets- og miljøkrav – 
Fortrengings kompressorer

8.9.2009   

CEN EN 12717:2001+A1:2009
Sikkerhet ved verktøymaskiner – Boremaskiner

8.9.2009   

CEN EN 12733:2001+A1:2009
Jord- og skogbruksmaskiner – Motoriserte slåmaskiner betjent av gående 
person – Sikkerhet

8.9.2009   

CEN EN 12750:2001+A1:2009
Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner – Firesidige profilmaskiner

18.12.2009   

CEN EN 12753:2005+A1:2010 
Termiske rengjøringssystemer for avgass fra overflatebehandlingsutstyr 
– Sikkerhetskrav

20.10.2010

CEN EN 12757-1:2005+A1:2010 
Blandemaskiner for beleggsmaterialer – Sikkerhetskrav – Del 1: 
Blandemaskiner for bruk til ferdiglaging av bindemiddel

20.10.2010

CEN EN 12779:2004+A1:2009
Trebearbeidingsmaskiner – Fast installerte spon- og støvuttakings-
systemer – Sikkerhets relatert ytelse og sikkerhetskrav

18.12.2009   

CEN EN 12851:2005+A1:2010
Næringsmiddelmaskiner – Adaptere for storkjøkken – Krav til sikkerhet 
og hygiene

26.5.2010   

CEN EN 12852:2001+A1:2010 
Næringsmiddelmaskiner – Kjøkkenmaskiner og miksere – Sikkerhets- 
og hygienekrav

20.10.2010

CEN EN 12853:2001+A1:2010 Næringsmiddelmaskiner – Håndholdte 
miksere og visper – Sikkerhets- og hygienekrav

20.10.2010

CEN EN 12854:2003+A1:2010
Næringsmiddelmaskiner – Stavmiksere – Sikkerhets- og hygienekrav

26.5.2010   

CEN EN 12855:2003+A1:2010 
Næringsmiddelmaskiner – Roterende sentrifugalkuttere – Krav til 
sikkerhet og hygiene

20.10.2010

CEN EN 12881-1:2005+A1:2008
Transportbånd – Prøving av flambarhet ved brannsimulering – Del 1: 
Prøvinger med propanbrennere

8.9.2009   

CEN EN 12881-2:2005+A1:2008
Transportbånd – Prøving av flambarhet ved brannsimulering – Del 2: 
Brannprøving i stor skala

8.9.2009   

CEN EN 12882:2008
Transportbånd for generell bruk – Sikkerhets krav for elektrisitet og 
brennbarhet

8.9.2009   

CEN EN 12921-1:2005+A1:2010 
Maskiner for rengjøring av overflater og forbehandling av 
industriprodukter ved bruk av væsker eller damp – Del 1: Vanlige 
sikkerhetskrav

20.10.2010

CEN EN 12921-2:2005+A1:2008
Maskiner for rengjøring av overflater og forbehandling av industri-
produkter ved bruk av væsker eller damp – Del 2: Maskinsikkerhet ved 
bruk av vannbaserte rengjørings væsker

8.9.2009   
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CEN EN 12921-3:2005+A1:2008
Maskiner for rengjøring av overflater og forbehandling av 
industriprodukter ved bruk av væsker eller damp – Del 3: Maskinsikkerhet 
ved bruk av brennbare rengjørings væsker

8.9.2009   

CEN EN 12921-4:2005+A1:2008
Maskiner for rengjøring av overflater og forbehandling av industri-
produkter ved bruk av væsker eller damp – Del 4: Maskin sikkerhet ved 
bruk av halogenerte løsemidler

8.9.2009   

CEN EN 12957:2001+A1:2009
Sikkerhet ved verktøymaskiner – Elektro erosjonsmaskiner

8.9.2009   

CEN EN 12965:2003+A2:2009
Traktorer og maskiner for jord- og skogbruk – Drivakslinger med 
kraftuttak (PTO) og deres vern – Sikkerhet

18.12.2009   

CEN EN 12978:2003+A1:2009
Porter – Sikkerhetsinnretninger for maskin drevne porter – Krav og 
prøvingsmetoder

18.12.2009   

CEN EN 12981:2005+A1:2009
Anlegg for belegg – Sprøytekabinetter for påføring av materiale av 
organisk pulver – Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 12984:2005+A1:2010 
Næringsmiddelmaskiner – Bærbare og/eller håndbetjente maskiner og 
apparater utstyrt med mekanisk drevet skjæreverktøy – Sikkerhets- og 
hygienekrav

20.10.2010

CEN EN 13000:2010
Kraner – Mobilkraner

26.5.2010   

CEN EN 13001-1:2004+A1:2009
Kraner – Generell konstruksjon – Del 1: Generelle prinsipper og krav

8.9.2009   

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

CEN EN 13001-2:2004+A3:2009
Kransikkerhet – Generell konstruksjon – Del 2: Lasteffekt

8.9.2009 EN 13001-2:2004 
+A2:2009 

Dato utløpt
(28.12.2009) 

CEN EN 13015:2001+A1:2008
Vedlikehold av heiser og rulletrapper – Regler for vedlikeholds-
instruksjoner

8.9.2009   

CEN EN 13019:2001+A1:2008
Maskiner for rengjøring av veidekke – Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 13020:2004+A1:2010 
Maskiner for behandling av veidekke – Sikkerhetskrav

20.10.2010

CEN EN 13021:2003+A1:2008
Maskiner for bruk i vintersesongen – Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 13023:2003+A1:2010
Metoder for måling av støy fra trykke maskiner, papir foredlings maskiner, 
papir produksjons maskiner og tilleggsutstyr – Nøyaktighets grad 2 og 3

26.5.2010   

CEN EN 13035-1:2008
Maskiner og anlegg for produksjon, behandling og bearbeiding av 
kompakt glass – Sikkerhets krav – Del 1: Lagring, håndtering og transport 
av utstyr innenfor fabrikken

8.9.2009   

CEN EN 13035-2:2008
Maskiner og anlegg for produksjon, behandling og bearbeiding av 
kompakt glass – Sikkerhets krav – Del 2: Lagring, håndtering og transport 
av utstyr utenfor fabrikken

8.9.2009   
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CEN EN 13035-3:2003+A1:2009
Maskiner og anlegg for produksjon, behandling og bearbeiding av 
kompakt glass – Sikkerhets krav – Del 3: Kuttemaskiner

18.12.2009   

CEN EN 13035-4:2003+A1:2009
Maskiner og anlegg for produksjon, behandling og bearbeiding av 
kompakt glass – Sikkerhets krav – Del 4: Støt-tabeller

26.5.2010   

CEN EN 13035-5:2006+A1:2009
Maskiner og anlegg for produksjon, behandling og bearbeiding av 
kompakt glass – Sikkerhets krav – Del 5: Maskiner og innretninger for å 
stable glass og fjerne stablede glass

26.5.2010   

CEN EN 13035-6:2006+A1:2009
Maskiner og anlegg for produksjon, behandling og bearbeiding av 
kompakt glass – Sikkerhets krav – Del 6: Knusemaskiner

26.5.2010   

CEN EN 13035-7:2006+A1:2009
Maskiner og anlegg for produksjon, behandling og bearbeiding av 
kompakt glass – Sikkerhets krav – Del 7: Kuttemaskiner for laminert 
glass

26.5.2010   

CEN EN 13035-9:2006+A1:2010
Maskiner og anlegg for produksjon, behandling og bearbeiding av 
kompakt glass – Sikkerhets krav – Del 9: Vaskemaskiner

26.5.2010   

CEN EN 13035-11:2006+A1:2010
Maskiner og anlegg for produksjon, behandling og bearbeiding av 
kompakt glass – Sikkerhets krav – Del 11: Boremaskiner

26.5.2010   

CEN EN 13042-1:2007+A1:2009
Maskiner og anlegg for produksjon, behandling og bearbeiding av hult 
glass – Sikkerhetskrav – Del 1: Dråpemater

18.12.2009   

CEN EN 13042-2:2004+A1:2009
Maskiner og anlegg for produksjon, behandling og bearbeiding av hult 
glass – Sikkerhetskrav – Del 2: Matere

18.12.2009   

CEN EN 13042-3:2007+A1:2009
Maskiner og anlegg for produksjon, behandling og bearbeiding av hult 
glass – Sikkerhetskrav – Del 3: IS-maskiner

18.12.2009   

CEN EN 13042-5:2003+A1:2009
Maskiner og anlegg for tilvirkning, behandling og bearbeiding av 
hulglass – Sikkerhetskrav – Del 5: Presser

18.12.2009   

CEN EN 13059:2002+A1:2008
Sikkerhet ved industritrucker – Prøvings metoder for måling av 
vibrasjoner

8.9.2009   

CEN EN 13102:2005+A1:2008
Keramikkmaskiner – Sikkerhet – Stabling av keramikk fliser og fjerning 
av stablede keramikk fliser

8.9.2009   

CEN EN 13112:2002+A1:2009
Garverimaskiner – Spalte- og bånd kniv skjære maskiner – Sikkerhetskrav

26.5.2010   

CEN EN 13114:2002+A1:2009
Garverimaskiner – Roterende prosesstank – Sikkerhetskrav

26.5.2010   

CEN EN 13118:2000+A1:2009
Jordbruksmaskiner – Utstyr for høsting av poteter – Sikkerhet

18.12.2009   

CEN EN 13120:2009
Innvendige persienner – Krav til ytelse og sikkerhet

8.9.2009   
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CEN EN 13128:2001+A2:2009
Verktøymaskiner – Sikkerhet – Fresemaskiner (inkludert bor- og 
freseverk) 

8.9.2009   

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

CEN EN 13135-1:2003+A1:2010 
Kraner – Sikkerhet – Design – Krav til utstyr – Del 1: Elektroteknisk 
utstyr 

20.10.2010

CEN EN 13140:2000+A1:2009
Jordbruksmaskiner – Utstyr for høsting av sukkerroer og fôrbeter – 
Sikkerhet

18.12.2009   

CEN EN 13155:2003+A2:2009
Kraner – Sikkerhet – Løse løfteforbindelser

8.9.2009   

CEN EN 13157:2004+A1:2009
Kraner – Sikkerhet – Manuelt drevet kraner

18.12.2009   

CEN EN 13218:2002+A1:2008
Verktøymaskiner – Sikkerhet – Stasjonære slipemaskiner

8.9.2009   

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

CEN EN 13288:2005+A1:2009
Næringsmiddelmaskiner – Heve- og tippe innretninger for skåler – 
Sikkerhets- og hygiene krav

26.5.2010   

CEN EN 13355:2004+A1:2009
Påføringsutstyr – Kombinerte skap – Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 13367:2005+A1:2008
Keramikkmaskiner – Sikkerhet – Skyve plattformer og vogner

8.9.2009   

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

CEN EN 13389:2005+A1:2009
Næringsmiddelmaskiner – Blandemaskiner med horisontale spindler – 
Sikkerhets- og hygienekrav

26.5.2010   

CEN EN 13390:2002+A1:2009
Næringsmiddelmaskiner – Pai- og kakemaskiner – Sikkerhets- og 
hygienekrav

26.5.2010   

CEN EN 13411-1:2002+A1:2008
Endeavslutninger på ståltau – Sikkerhet – Del 1: Kauser for ståltauslings

8.9.2009   

CEN EN 13411-2:2001+A1:2008
Endeavslutninger på ståltau – Sikkerhet – Del 2: Håndspleiste øyer for 
ståltauslings

8.9.2009   

CEN EN 13411-3:2004+A1:2008
Endeavslutninger på ståltau – Sikkerhet – Del 3: Pressing av endefester

8.9.2009   

CEN EN 13411-4:2002+A1:2008
Endeavslutninger på ståltau – Sikkerhet – Del 4: Støpte endefester

8.9.2009   

CEN EN 13411-5:2003+A1:2008
Endeavslutninger på ståltau – Sikkerhet – Del 5: U-boltklemmer for 
ståltau

8.9.2009   

CEN EN 13411-6:2004+A1:2008
Endeavslutninger på ståltau – Sikkerhet – Del 6: Asymmetriske kilelåste 
beslag

8.9.2009   
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CEN EN 13411-7:2006+A1:2008
Endeavslutninger på ståltau – Sikkerhet – Del 7: Symmetriske kilelåste 
beslag

8.9.2009   

CEN EN 13414-1:2003+A2:2008
Ståltauslings – Sikkerhet – Del 1: Slings for generelle løfteformål

8.9.2009   

CEN EN 13414-2:2003+A2:2008
Ståltauslings – Sikkerhet – Del 2: Informasjon om bruk og vedlikehold 
som skal gis av produsenten

8.9.2009   

CEN EN 13414-3:2003+A1:2008
Ståltauslings – Sikkerhet – Del 3: Endeløse stropper og stropper med 
bløte øyer

8.9.2009   

CEN EN 13418:2004+A1:2008
Maskiner for plast- og gummibearbeiding – Viklemaskiner for folie eller 
ark – Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 13448:2001+A1:2009
Landbruks- og skogbruksmaskiner – Slåmaskiner – Sikkerhet

18.12.2009   

CEN EN 13457:2004+A1:2010 
Maskiner for produksjon av skotøy og andre produkter av lær og 
kunstlær – Maskiner for oppdeling, spalting, oppskjæring, liming og 
limtørking – Sikkerhetskrav

20.10.2010

CEN EN 13478:2001+A1:2008
Maskinsikkerhet – Forebyggende brannvern og beskyttelse

8.9.2009   

CEN EN 13490:2001+A1:2008
Mekaniske vibrasjoner – Industritrucker (last- og stablevogner) – 
Laboratorie vurdering og spesifikasjon av setevibrasjoner på operatørplass

8.9.2009   

CEN EN 13524:2003+A1:2009
Vedlikeholdsmaskiner for motorveier – Sikkerhets krav

8.9.2009   

CEN EN 13525:2005+A2:2009
Skogbruksmaskiner – Treflismaskiner – Sikkerhet

18.12.2009   

CEN EN 13531:2001+A1:2008
Masseforflytningsmaskiner – Velte beskyttelses konstruksjon for 
kompakte gravemaskiner – Laboratorie prøvinger og funksjonskrav (ISO 
12117:1997 modifisert) 

8.9.2009   

CEN EN 13534:2006+A1:2010 
Næringsmiddelmaskiner – Saltsprøytemaskiner – Sikkerhets- og 
hygienekrav

20.10.2010

CEN EN 13557:2003+A2:2008
Kraner – Betjeningsinnretninger og styrestasjoner

8.9.2009   

CEN EN 13561:2004+A1:2008
Utvendige persienner – Krav til ytelse og sikkerhet

8.9.2009   

CEN EN 13570:2005+A1:2010 Næringsmiddelmaskiner – Blandemaskiner – 
Sikkerhets- og hygienekrav

20.10.2010

CEN EN 13586:2004+A1:2008
Kraner – Atkomst

8.9.2009   

CEN EN 13591:2005+A1:2009
Næringsmiddelmaskiner – Ovnmatere med fast plattform – Sikkerhets- 
og hygienekrav

26.5.2010   

CEN EN 13617-1:2004+A1:2009
Bensinstasjoner – Del 1: Sikkerhetskrav til tilvirkning og ytelse for 
målepumper, dispensere og fjerntliggende pumpeenheter

8.9.2009   
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CEN EN 13621:2004+A1:2010 
Næringsmiddelmaskiner – Salattørkere – Sikkerhets- og hygienekrav

20.10.2010

CEN EN 13659:2004+A1:2008
Skodder – Krav til ytelse og sikkerhet

8.9.2009   

CEN EN 13675:2004+A1:2010 
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav ved rørforming og valseverk og linjer 
for ferdigstillelse

20.10.2010

CEN EN 13684:2004+A3:2009
Hageutstyr – Kultivatorer og luftings apparater – Sikkerhet

26.5.2010 EN 13684:2004
+A2:2009 

Dato utløpt
(30.6.2010) 

CEN EN 13731:2007
Løfteputer til bruk for brann- og redningsvesen – Krav til sikkerhet og 
ytelse

8.9.2009   

CEN EN 13732:2002+A2:2009
Næringsmiddelmaskiner – Gårdstanker for kjøling av melk – Krav til 
bygging, ytelse, egnethet i bruk, sikkerhet og hygiene

8.9.2009   

CEN EN ISO 13732-1:2008
Ergonomi for termisk miljø – Metoder for vurdering av reaksjoner på 
berøring av overflater – Del 1: Varme overflater (ISO 13732-1:2006) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 13732-3:2008
Ergonomi for termisk miljø – Metoder for vurdering av menneskers 
reaksjoner på berøring av overflater – Del 3: Kalde overflater (ISO 
13732-3:2005) 

8.9.2009   

CEN EN 13736:2003+A1:2009
Verktøymaskiner – Pneumatiske presser

8.9.2009   

CEN EN ISO 13753:2008
Mekaniske vibrasjoner og støt – Hånd-arm-vibrasjoner – Målemetode for 
vibrasjons overføring i elastiske materialer under belastning av hånd-arm-
systemet (ISO 13753:1998) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 13849-1:2008
Maskinsikkerhet – Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer – Del 1: 
Hovedprinsipper for konstruksjon (ISO 13849-1:2006) 

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

31.12.2011 

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 

CEN EN ISO 13849-2:2008
Maskinsikkerhet – Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer – Del 2: 
Validering (ISO 13849-2:2003) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 13850:2008
Maskinsikkerhet – Nødstopp – Hoved prinsipper for konstruksjon (ISO 
13850:2006) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 13855:2010 
Maskinsikkerhet – Plassering av beskyttende utstyr i forhold til den 
hastigheten kroppsdeler kan nærme seg dem på (ISO 13855:2010)

20.10.2010

CEN EN ISO 13857:2008
Maskinsikkerhet – Sikre avstander til faresoner for de nedre kroppsdeler 
(ISO 13857:2008) 

8.9.2009   

CEN EN 13862:2001+A1:2009
Gulvkappemaskiner – Sikkerhet

8.9.2009   

CEN EN 13870:2005+A1:2010 
Næringsmiddelmaskiner – Kotelettskjæremaskiner – Sikkerhets- og 
hygienekrav

20.10.2010
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Note 1

CEN EN 13871:2005+A1:2010 
Næringsmiddelmaskiner – Terningkuttere - Sikkerhets- og hygienekrav 
(innbefattet rettelsesblad AC:2005)

20.10.2010

CEN EN 13885:2005+A1:2010 
Næringsmiddelmaskiner – Klippemaskiner –Sikkerhets- og hygienekrav

20.10.2010

CEN EN 13886:2005+A1:2010
Næringsmiddelmaskiner – Kokegryter utstyrt med rørere og/eller 
blandere – Sikkerhets- og hygienekrav

26.5.2010   

CEN EN 13889:2003+A1:2008
Smidde stålsjakler for løfteformål – D-sjakler og harpesjakler – Klasse 
6 – Sikkerhet

8.9.2009   

CEN EN 13898:2003+A1:2009
Verktøymaskiner – Sikkerhet – Sagemaskiner for kaldbearbeiding av 
metall

8.9.2009   

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

CEN EN 13951:2003+A1:2008
Væskepumper – Sikkerhetskrav – Utstyr for landbruksprodukter – 
Konstruksjons krav for å sikre hygienen under bruk

8.9.2009   

CEN EN 13954:2005+A1:2010
Næringsmiddelmaskiner – Brødkuttere – Sikkerhets- og hygienekrav

26.5.2010   

CEN EN 13985:2003+A1:2009
Verktøymaskiner – Sikkerhet – Guillotine sakser

8.9.2009   

CEN EN 14010:2003+A1:2009
Maskinsikkerhet – Kraftbetjent utstyr for parkering av motorkjøretøyer 
– Sikkerhets- og EMC-krav til utforming, produksjon, oppføring og 
igangkjøringsfase

18.12.2009   

CEN EN 14017:2005+A2:2009
Landbruks- og skogbruksmaskiner – Fordelere for fast kunstgjødsel – 
Sikkerhet

18.12.2009 EN 14017:2005
+A1:2008 

Dato utløpt
(31.1.2010) 

CEN EN 14018:2005+A1:2009
Landbruks- og skogbruksmaskiner – Radsåmaskiner – Sikkerhet

18.12.2009   

CEN EN 14033-3:2009
Jernbaneutstyr – Spor – Skinnegående konstruksjons og vedlikeholds-
maskiner – Del 3: Generelle sikkerhetskrav

26.5.2010   

CEN EN 14043:2005+A1:2009
Maskinstiger og hydrauliske plattformer for brannvesenet – Automatiske 
stiger med kombinerte bevegelser – Sikkerhets- og ytelseskrav og 
prøvingsmetoder

8.9.2009   

CEN EN 14044:2005+A1:2009
Maskinstiger og hydrauliske plattformer for brannvesenet – 
Semiautomatiske stiger – Sikkerhets- og ytelseskrav og prøvings metoder

8.9.2009   

CEN EN 14070:2003+A1:2009
Sikkerhet ved verktøymaskiner – Fleksible maskineringsentre og 
spesialmaskiner

8.9.2009   

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

CEN EN ISO 14121-1:2007
Maskinsikkerhet – Risikovurdering – Del 1: Prinsipper (ISO 14121-
1:2007) 

8.9.2009   
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Note 1

CEN EN ISO 14122-1:2001 
Maskinsikkerhet – Permanent atkomst til maskiner – Del 1: Valg av fast 
atkomst mellom to nivåer (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010 Note 3 Dato utløpt
(31.10.2010)

CEN EN ISO 14122-2:2001 
Maskinsikkerhet – Permanent atkomst til maskiner – Del 2: 
Arbeidsplattformer og gangveier (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010 Note 3 Dato utløpt
(31.10.2010)

CEN EN ISO 14122-3:2001 
Maskinsikkerhet - Permanent atkomst til maskiner – Del 3: Trapper, 
trappestiger og rekkverk (ISO 14122-3:2001) 

20.10.2010

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010 Note 3 Dato utløpt
(31.10.2010)

CEN EN ISO 14159:2008
Maskinsikkerhet – Hygienekrav ved utforming og konstruksjon av 
maskiner (ISO 14159:2002) 

8.9.2009   

CEN EN 14238:2004+A1:2009
Kraner – Manuelt styrte lastmanipulatorer

18.12.2009   

CEN EN ISO 14314:2009
Stempelforbrenningsmotorer – Rekylstart-utstyr – Generelle sikkerhets-
krav (ISO 14314:2004) 

18.12.2009   

CEN EN 14439:2006+A2:2009
Kraner – Sikkerhet – Tårnkraner

8.9.2009   

CEN EN 14462:2005+A1:2009
Overflatebehandlingsutstyr – Støyprøvings kode for overflate-
behandlings utstyr inkludert dets hjelpeutstyr – Nøyaktighets grad 2 og 3

8.9.2009   

CEN EN 14466:2005+A1:2008
Brannpumper – Håndpumper – Prøvinger og krav til sikkerhet og ytelse

8.9.2009   

CEN EN 14492-1:2006+A1:2009
Kraner – Motordrevne vinsjer og taljer – Del 1: Motordrevne vinsjer

18.12.2009   

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

CEN EN 14492-2:2006+A1:2009
Kraner – Motordrevne vinsjer og taljer – Del 2: Motordrevne taljer

18.12.2009   

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010 26.5.2010   

CEN EN 14502-2:2005+A1:2008
Kraner – Utstyr for løfting av personer – Del 2: Bevegelige styrestasjoner

8.9.2009   

CEN EN 14655:2005+A1:2010
Næringsmiddelmaskiner – Bagettkuttere – Sikkerhets- og hygienekrav

26.5.2010   

CEN EN 14656:2006+A1:2010
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for stangpresser for stål og ikke-
jernholdige metaller

20.10.2010

CEN EN 14658:2005+A1:2010
Utstyr for kontinuerlig transport og systemer – Sikkerhets krav til utstyr 
for kontinuerlig transport for lignitt dagbrudds drift

26.5.2010   



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 63/60 18.11.2010

ESO (1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første 
publisering i 

EUT

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standard

Note 1

CEN EN 14673:2006+A1:2010 
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav ved hydrauliske smipresser for smiing 
av stål og ikke-jernholdige metaller

20.10.2010

CEN EN 14677:2008
Maskinsikkerhet – Stålfremstilling ved omsmelting – Maskiner og utstyr 
for behandling av flytende stål

8.9.2009   

CEN EN 14681:2006+A1:2010 
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for maskiner og utstyr for produksjon 
av stål med elektrisk lysbueovn

20.10.2010

CEN EN 14710-1:2005+A2:2008
Brannpumper – Sentrifugalpumper uten evakueringssystem – Del 1: 
Klassifisering, generelle krav og sikkerhets krav

8.9.2009   

CEN EN 14710-2:2005+A2:2008
Brannpumper – Sentrifugalpumper uten evakuerings system – Del 2: 
Verifikasjon av generelle krav og sikkerhets krav

8.9.2009   

CEN EN ISO 14738:2008
Maskinsikkerhet – Antropometriske krav til utforming av 
maskinarbeidsplasser (ISO 14738:2002, innbefattet Cor 1:2003 og Cor 
2:2005) 

8.9.2009   

CEN EN 14753:2007
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav ved maskiner og utstyr for kontinuerlig 
støping av stål

8.9.2009   

CEN EN 14861:2004+A1:2009
Skogbruksmaskiner – Selvdrevet maskineri – Sikkerhetskrav

18.12.2009   

CEN EN 14886:2008
Maskiner for gummi- og plastbearbeiding – Skjæremaskin med 
skjæreblad for pakker av skumgummi/skumplast – Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 14910:2007+A1:2009
Hageutstyr – Trimmere med forbrennings motor – Sikkerhet

8.9.2009   

CEN EN 14930:2007+A1:2009
Jord- og skogbruksmaskiner og hageutstyr – Fotstyrte og håndholdte 
maskiner – Bestemmelse av risikoen for kontakt med varme overflater

8.9.2009   

CEN EN 14957:2006+A1:2010
Næringsmiddelmaskiner – Oppvaskmaskiner med transportør – 
Sikkerhets- og hygienekrav

26.5.2010   

CEN EN 14958:2006+A1:2009
Næringsmiddelmaskiner – Maskiner for kverning og behandling av mel/
hvetekorn og semulegryn – Sikkerhets- og hygienekrav

8.9.2009   

CEN EN 14973:2006+A1:2008
Transportbånd for bruk i underjordiske installasjoner – Sikkerhetskrav 
for elektrisitet og brennbarhet

8.9.2009   

CEN EN ISO 14982:2009
Jord og skogbruksmaskiner – Elektro magnetisk kompatibilitet – 
Prøvingsmetoder og akseptkriterier (ISO 14982:1998) 

8.9.2009   

CEN EN 15000:2008
Sikkerhet ved industritrucker – Motoriserte industritrucker med variabel 
rekkevidde – Spesifikasjon, ytelse og prøving for lastmoment indikatorer 
og lastmoment grensebrytere

8.9.2009   

CEN EN 15027:2007+A1:2009
Utstyr for transportable veggsager og tausager for byggeplass – Sikkerhet

8.9.2009   
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CEN EN 15056:2006+A1:2009
Kraner – Krav til containeråk

8.9.2009   

CEN EN 15059:2009
Løypemaskiner – Sikkerhetskrav

8.9.2009   

CEN EN 15061:2007+A1:2008
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav til maskiner og utstyr for 
båndbehandling

8.9.2009   

CEN EN 15067:2007
Maskiner for plast- og gummibearbeiding – Sveisemaskiner for plast – 
Folie foredlings maskiner for poser og sekker – Sikkerhets krav

8.9.2009   

CEN EN 15093:2008
Sikkerhet ved maskiner – Krav til sikkerhet for varmvalseverk for flate 
produkter

8.9.2009   

CEN EN 15094:2008
Sikkerhet ved maskiner – Krav til sikkerhet for kaldvalseverk for flate 
produkter

8.9.2009   

CEN EN 15095:2007+A1:2008
Motorisert mobil stabling og henlegging, karuseller og lagringsheiser – 
Sikkerhets krav

8.9.2009   

CEN EN 15162:2008
Maskiner og innretninger for utvining av naturstein – Sikkerhetskrav for 
flerbruks sager

8.9.2009   

CEN EN 15163:2008
Maskiner og innretninger for utvining av naturstein – Sikkerhet – Krav 
til metall trådsager med diamantbelegg

8.9.2009   

CEN EN 15164:2008
Maskiner og innretninger for utvining av naturstein – Sikkerhet – Krav 
til slåttemaskiner med kjede og remmer

8.9.2009   

CEN EN 15166:2008
Næringsmiddelmaskiner – Automatisk kløyveutstyr for hele slakteskrotter 
– Sikkerhets- og hygienekrav

8.9.2009   

CEN EN 15268:2008
Bensinstasjoner – Sikkerhetskrav for konstruksjon av nedsenkbare 
pumper basert på komponenter

8.9.2009   

CEN EN 15503:2009
Hageutstyr – Blåsemaskiner, sugemaskiner og blåse-/sugemaskin for 
hager – Sikkerhet

26.5.2010   

CEN EN ISO 15536-1:2008
Ergonomi – Datadukker og kroppsmaler – Del 1: Generelle krav (ISO 
15536-1:2005) 

8.9.2009   

CEN EN 15695-1:2009
Landbrukstraktorer og selvgående sprøyte apparater – Beskyttelse av 
operatør (sjåfør) mot farlige substanser – Del 1: Hytte, klassifisering, 
krav og prøvings metoder

26.5.2010   

CEN EN 15695-2:2009
Landbrukstraktorer og selvgående sprøyte apparater – Beskytelse av 
operatør (sjåfør) mot farlige substanser – Del 2: Filtre, krav og 
prøvingsmetoder

26.5.2010   

CEN EN ISO 15744:2008
Kraftdrevet ikke-elektrisk håndverktøy – Regler for støymåling – 
Teknisk metode (klasse 2) (ISO 15744:2002) 

8.9.2009   
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CEN EN 15746-2:2010 
Jernbane – Spor – Skinnegående maskiner og lignende utstyr – Del 2: 
Generelle sikkerhetskrav

20.10.2010

CEN EN 15811:2009
Landbruksmaskiner – Beskyttelse av bevegelige deler i kraftoverføring 
– Beskyttelse med åpning av verktøy (ISO/TS 28923:2007 modifisert) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 19432:2008
Maskiner og utstyr for byggevirksomhet – Bærbare, håndholdte 
kappemaskiner drevet med forbrennings motor – Sikkerhetskrav og 
prøving (ISO 19432:2006) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 20361:2009
Væskepumper og pumpeenheter – Regler for støyprøving – 
Nøyaktighetsgrad 2 og 3 (ISO 20361:2007) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 20643:2008
Mekaniske vibrasjoner – Håndholdte og håndstyrte maskiner – Prinsipper 
for bestemmelse av vibrasjons emisjon (ISO 20643:2005) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 22867:2008
Skogsbruksmaskiner – Vibrasjons målemetode for håndholdte maskiner 
med forbrennings motor – Vibrasjon ved håndtakene (ISO 22867:2004) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 22868:2008
Skogbruksmaskiner – Støymålemetode for håndholdte maskiner med 
forbrennings motor – Teknisk metode (Grade 2) (ISO 22868:2005) 

8.9.2009   

CEN EN ISO 23125:2010 
Verktøymaskiner – Sikkerhet – Dreiemaskiner (ISO 23125:2010)

20.10.2010

CEN EN ISO 28139:2009
Landbruks- og skogbruksmaskiner – Bærbare forbrennings motor drevne 
sprøytemaskiner – Sikkerhetsbestemmelser (ISO 28139:2009) 

18.12.2009   

CEN EN ISO 28927-1:2009
Kraftdrevet håndverktøy – Måling av vibrasjoner på håndtak – Del 1: 
Vinkel- og vertikal slipemaskiner (ISO 28927-1:2009) 

26.5.2010   

CEN EN ISO 28927-2:2009
Kraftdrevet håndverktøy – Måling av vibrasjons emisjon på håndtak 
– Del 2: Slående mutter trekkere, muttertrekkere og skrutrekkere (ISO 
28927-2:2009) 

26.5.2010   

CEN EN ISO 28927-3:2009
Kraftdrevet håndverktøy – Måling av vibrasjons emisjon på håndtak – 
Del 3: Pusse maskiner og slipere med roterende, sirkulerende og tilfeldig 
roterende bevegelser (ISO 28927-3:2009) 

26.5.2010   

CEN EN ISO 28927-5:2009
Kraftdrevet håndverktøy – Måling av vibrasjons emisjon på håndtak – 
Del 5: Boremaskiner og slagbore maskiner (ISO 28927-5:2009) 

26.5.2010   

CEN EN ISO 28927-6:2009
Kraftdrevet håndverktøy – Måling av vibrasjons emisjon på håndtak – 
Del 6: Stampere (ISO 28927-6:2009) 

26.5.2010   

CEN EN ISO 28927-7:2009
Kraftdrevet håndverktøy – Måling av vibrasjons emisjon på håndtak – 
Del 7: Niblere og skjæremaskiner (ISO 28927-7:2009) 

26.5.2010   

CEN EN ISO 28927-8:2009
Kraftdrevet håndverktøy – Måling av vibrasjons emisjon på håndtak 
– Del 8: Sag , pusse- og filemaskiner med vekslende bevegelser og 
sagmaskiner med svingende, vekslende eller roterende bevegelser (ISO 
28927-8:2009) 

26.5.2010   
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CEN EN ISO 28927-9:2009
Kraftdrevet håndverktøy – Måling av vibrasjons emisjon på håndtak – 
Del 9: Rusthammere og nålhammere (ISO 28927-9:2009) 

26.5.2010   

CEN EN 30326-1:1994
Mekaniske vibrasjoner – Laboratorie metode for vurdering av 
setevibrasjoner i kjøretøyer – Del 1: Generelle krav (ISO 10326-1:1992) 

8.9.2009   

EN 30326-1:1994/A1:2007 8.9.2009 Note 3 Dato utløpt
(28.12.2009) 

Cenelec EN 50223:2010 
Sikkerhetskrav til stasjonært automatisk elektrostatisk påføringsutstyr for 
brennbart fibermateriale

20.10.2010

Cenelec EN 50348:2010
Stasjonært elektrostatisk sprøyteutstyr for flytende ikke-brennbare 
sprøytematerialer – Sikkerhetskrav

26.5.2010   

Cenelec EN 60204-1:2006
Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr i maskiner – Del 1: Generelle krav
IEC 60204-1:2005 (Modifisert) 

26.5.2010   

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

26.5.2010 Note 3 1.2.2012 

Cenelec EN 60204-11:2000
Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr i maskiner – Del 11: Sikkerhetskrav 
til høyspennings utstyr for spenninger over 1000 V vekselspenning eller 
1500 V likespenning og ikke over 36 kV
IEC 60204-11:2000

26.5.2010   

Cenelec EN 60204-32:2008
Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr i maskiner – Del 32: Krav til 
heisemaskiner
IEC 60204-32:2008

18.12.2009   

Cenelec EN 60335-1:2002 
Husholdnings- og tilsvarende elektriske apparater – Sikkerhet – Del 1: 
Generelle krav
IEC 60335-1:2001 (Modifisert)

20.10.2010

EN 60335-1:2002/A11:2004 20.10.2010

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

20.10.2010

EN 60335-1:2002/A12:2006 20.10.2010

EN 60335-1:2002/A13:2008 20.10.2010

EN 60335-1:2002/A14:2010 20.10.2010

Cenelec EN 60335-2-67:2009
Sikkerhetskrav til elektriske husholdnings apparater – Del 2-67: Spesielle 
sikkerhetskrav til gulvbehandlings- og gulvrense maskiner, til industrielt 
og kommersielt bruk
IEC 60335-2-67:2002 (Modifisert) + A1:2005 (Modifisert) 

18.12.2009   

Cenelec EN 60335-2-68:2009
Sikkerhetskrav til elektriske husholdnings apparater – Del 2-68: Spesielle 
sikkerhets krav til motordrevne rensevæske apparater for industriell og 
kommersiell bruk
IEC 60335-2-68:2002 (Modifisert) + A1:2005 (Modifisert) + A2:2007 
(Modifisert) 

18.12.2009   
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Cenelec EN 60335-2-69:2009
Sikkerhetskrav til elektriske husholdnings apparater – Del 2-69: Spesielle 
sikkerhets krav til støv og vannsugere, herunder motordrevne børster, for 
industrielt og kommersielt bruk
IEC 60335-2-69:2002 (Modifisert) + A1:2004 (Modifisert) + A2:2007 
(Modifisert) 

18.12.2009   

Cenelec EN 60335-2-72:2009
Sikkerhetskrav til elektriske husholdnings apparater – Del 2-72: Spesielle 
sikkerhetskrav til automatiske gulv behandlings maskiner for industrielt 
og kommersielt bruk
IEC 60335-2-72:2002 (Modifisert) + A1:2005 (Modifisert) 

18.12.2009   

Cenelec EN 60335-2-79:2009
Sikkerhetskrav til elektriske husholdnings apparater Del 2-79: Spesielle 
krav til høytrykks rengjørings apparater og damprensere
IEC 60335-2-79:2002 (Modifisert) + A1:2004 (Modifisert) + A2:2007 
(Modifisert) 

18.12.2009   

Cenelec EN 60745-1:2009
Håndholdt motordrevet verktøy – Sikkerhet – Del 1: Generelle krav
IEC 60745-1:2006 (Modifisert) 

18.12.2009   

Cenelec EN 60745-2-1:2010 
Sikkerhetskrav til håndholdt motordrevet elektrisk verktøy – 
Del 2-1: Spesielle krav til bormaskiner og slagboremaskiner 
IEC 60745-2-1:2003 (Modifisert) + A1:2008

20.10.2010

Cenelec EN 60745-2-2:2010 
Sikkerhetskrav til håndholdt motordrevet elektrisk verktøy 
– Del 2-2: Spesielle krav til skrutrekkere og slagtrekkere 
IEC 60745-2-2:2003 (Modifisert) + A1:2008

20.10.2010

Cenelec EN 60745-2-4:2009
Spesielle sikkerhetskrav til slipe- og polerings maskiner, av annen 
utførelse enn skivetypen
IEC 60745-2-4:2002 (Modifisert) + A1:2008 (Modifisert) 

26.5.2010   

Cenelec EN 60745-2-6:2010 
Håndholdt motordrevet verktøy – Sikkerhet – Del 2-6: Spesielle 
sikkerhetskrav til hammere 
IEC 60745-2-6:2003 (Modifisert) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

Cenelec EN 60745-2-8:2009
Håndholdt motordrevet verktøy – Sikkerhet – Del 2-8: Spesielle 
sikkerhetskrav til platesakser og nibbere
IEC 60745-2-8:2003 (Modifisert) + A1:2008

18.12.2009   

Cenelec EN 60745-2-9:2009
Håndholdt motordrevet verktøy – Sikkerhet – Del 2-9: Spesielle 
sikkerhetskrav til gjenge tapp trekkere
IEC 60745-2-9:2003 (Modifisert) + A1:2008

18.12.2009   

Cenelec EN 60745-2-11:2010 
Håndholdt motordrevet verktøy – Sikkerhet – Del 2-11: Spesielle 
sikkerhetskrav til frem- og tilbake gående sager (stikksager og bajonett-
sager)
IEC 60745-2-11:2003 (Modifisert) + A1:2008

20.10.2010

Cenelec EN 60745-2-12:2009
Sikkerhetskrav til håndholdt motordrevet elektrisk verktøy – Del 2-12: 
Spesielle krav til betong vibratorer
IEC 60745-2-12:2003 (Modifisert) + A1:2008

18.12.2009   
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Cenelec EN 60745-2-13:2009
Håndholdt motordrevet verktøy – Sikkerhet – Del 2-13: Spesielle 
sikkerhetskrav til kjedesager
IEC 60745-2-13:2006 (Modifisert) 

18.12.2009   

Cenelec EN 60745-2-14:2009
Håndholdt motordrevet verktøy – Sikkerhet – Del 2-14: Spesielle 
sikkerhetskrav til høvel maskiner
IEC 60745-2-14:2003 (Modifisert) + A1:2006 (Modifisert) 

18.12.2009   

Cenelec EN 60745-2-15:2009
Håndholdt motordrevet elektrisk verktøy – Sikkerhet – Del 2-15: 
Spesielle sikkerhets krav til hekksakser
IEC 60745-2-15:2006 (Modifisert) 

18.12.2009   

Cenelec EN 60745-2-18:2009
Sikkerhetskrav til håndholdt motordrevet elektrisk verktøy – Del 2-18: 
Spesielle krav til stramme verktøy
IEC 60745-2-18:2003 (Modifisert) + A1:2008

18.12.2009   

Cenelec EN 60745-2-19:2009
Sikkerhetskrav til håndholdt motordrevet elektrisk verktøy – Del 2-19: 
Spesielle krav til fugemaskiner
IEC 60745-2-19:2005 (Modifisert) 

18.12.2009   

Cenelec EN 60745-2-20:2009
Sikkerhetskrav til håndholdt motordrevet elektrisk verktøy – Del 2-20: 
Spesielle krav til båndsager
IEC 60745-2-20:2003 (Modifisert) + A1:2008

18.12.2009   

Cenelec EN 60745-2-21:2009
Sikkerhetskrav til håndholdt motordrevet elektrisk verktøy – Del 2-21: 
Spesielle sikkerhets krav til avløpsrensere
IEC 60745-2-21:2002 (Modifisert) 

18.12.2009   

Cenelec EN 61029-1:2009
Sikkerhetskrav for transportabelt motordrevet elektrisk verktøy – Del 1: 
Generelle sikkerhets krav
IEC 61029-1:1990 (Modifisert) 

18.12.2009   

Cenelec EN 61029-2-1:2010 
Sikkerhetskrav til transportabelt motordrevet elektrisk verktøy – Del 2-1: 
Spesielle krav til sirkelsagbenker
IEC 61029-2-1:1993 (Modifisert) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

Cenelec EN 61029-2-6:2010 
Sikkerhetskrav til transportabelt motordrevet elektrisk verktøy – Del 2-6: 
Spesielle krav til diamantboremaskiner med vannforsyning
IEC 61029-2-6:1993 (Modifisert)

20.10.2010

Cenelec EN 61029-2-8:2010 
Sikkerhetskrav til transportabelt motordrevet elektrisk verktøy – Del 2-8: 
Spesielle krav til freser med vertikal spindel
IEC 61029-2-8:1995 (Modifisert) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

Cenelec EN 61029-2-9:2009
Sikkerhetskrav til transportabelt motor drevet elektrisk verktøy – Del 2-9: 
Spesielle sikkerhets krav til gjæringssager
IEC 61029-2-9:1995 (Modifisert) 

18.12.2009   

Cenelec EN 61029-2-10:2010 
Sikkerhetskrav til transportabelt motordrevet elektrisk verktøy – Del 
2-10: Særbestemmelser for kuttemaskiner 
IEC 61029-2-10:1998 (Modifisert)

20.10.2010



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 63/66 18.11.2010

ESO (1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første 
publisering i 

EUT

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standard

Note 1

Cenelec EN 61029-2-11:2009
Sikkerhetskrav til motordrevet elektrisk verktøy – Del 2: Spesielle 
sikkerhets krav til kombinerte gjærings- og benkesager
IEC 61029-2-11:2001 (Modifisert) 

18.12.2009   

Cenelec EN 61310-1:2008
Maskinsikkerhet – Indikasjon, merking og betjening – Del 1: Krav til 
visuelle, hørbare og følbare signaler
IEC 61310-1:2007

18.12.2009   

Cenelec EN 61310-2:2008
Maskinsikkerhet – Indikasjon, merking og betjening – Del 2: Krav til 
merking
IEC 61310-2:2007

18.12.2009   

Cenelec EN 61310-3:2008
Maskinsikkerhet – Indikasjon, merking og betjening – Del 3: Krav til 
plassering og funksjon av betjenings organer
IEC 61310-3:2007

18.12.2009   

Cenelec EN 61496-1:2004
Maskinsikkerhet – Elektro-sensitivt beskyttelses utstyr – Del 1: Generelle 
krav og prøvinger
IEC 61496-1:2004 (Modifisert) 

26.5.2010   

EN 61496-1:2004/A1:2008
IEC 61496-1:2004/A1:2007 

26.5.2010 Note 3 1.6.2011 

Cenelec EN 61800-5-2:2007
Elektriske motordrifter for variabelt turtall – Del 5-2: Sikkerhets krav – 
Funksjons messig
IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009   

Cenelec EN 62061:2005
Maskinsikkerhet – Funksjonssikkerhet til sikkerhets relaterte elektriske, 
elektroniske og programmerbare elektroniske kontroll systemer
IEC 62061:2005

26.5.2010   

(1)  ESO (europeisk standardiseringsorgan):
– CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tlf. +32 2 550 08 11, faks +32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)
– CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tlf. +32 2 519 68 71, faks +32 2 519 69 19 (http://www.cenelec.eu) 
– ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tlf. +33 4 92 94 42 00, faks +33 4 93 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

Note 1:  Generelt vil opphørsdatoen for antakelse om samsvar være datoen for tilbaketrekking (”dow”) fastsatt av det europeiske 
standardiseringsorgan, men brukere av disse standardene gjøres oppmerksom på at det i visse unntakstilfeller kan være en 
annen dato.

Note 2.1:  Den nye (eller endrede) standard har samme omfang som den erstattede standard. På den angitte dato opphører den 
erstattede standard å gi antagelse om samsvar med de grunnleggende krav i direktivet.

Note 2.2:  Den nye standard har et videre omfang enn den erstattede standard. På den angitte dato opphører den erstattede standard 
å gi antakelse om samsvar med de grunnleggende krav i direktivet.

Note 2.3: Den nye standard har et snevrere omfang enn den erstattede standard. På den angitte dato opphører den (delvis) erstattede 
standard å gi antakelse om samsvar med de grunnleggende krav i direktivet, for de produkter som omfattes av den nye 
standarden. Antakelse om samsvar med de grunnleggende krav i direktivet for produkter som fortsatt omfattes av den 
(delvis) erstattede standard, men som ikke omfattes av den nye standard, er ikke berørt.

Note 3:  Når det gjelder endringsblad, er referansestandarden EN CCCCC:YYYY samt dens eventuelle tidligere endringsblad og 
et eventuelt nytt, angitt endringsblad. Den erstattede standard (kolonne 3) består derfor av EN CCCCC:YYYY og dens 
eventuelle tidligere endringsblad, men uten det nye angitte endringsblad. På den angitte dato opphører den erstattede 
standard å gi antakelse om samsvar med de grunnleggende krav i direktivet.

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


18.11.2010 Nr. 63/67EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Merk:

–  Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske 
standardiserings organene eller de nasjonale standardiserings organene som er oppført på en liste i 
vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(1), endret ved direktiv 98/48/EF(2).

–  Harmoniserte standarder vedtas av de europeiske standardiseringsorganisasjonene på engelsk (CEN 
og CENELEC publiserer også på fransk og tysk). Deretter oversetter de nasjonale standardiserings-
organene titlene på de harmoniserte standardene til alle de påkrevde språkene i Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde. Europakommisjonen påtar seg intet ansvar for at titlene som er blitt 
framlagt for publisering i Den europeiske unions tidende, er korrekte.

–  Offentliggjøring av referansene i Den europeiske unions tidende og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende betyr ikke at standardene foreligger på alle EØS-språk.

–  Denne listen erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den europeiske unions tidende og EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende. Kommisjonen sørger for ajourføring av listen.

–  Ytterligere opplysninger om harmoniserte standarder finnes på Internett på adressen 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_
en.htm 

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.
(2) EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18.


