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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 157/12/COL

av 9. mai 2012

om Oppdal kommunes salg av eiendom gnr. 271/8

(Norge)

EFTAs overvåkningsorgan (heretter kalt Overvåkningsorganet) har –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (heretter kalt EØS-
avtalen), særlig artikkel 61 og protokoll 26,

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

under henvisning til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 (heretter kalt protokoll 3), særlig del 
I artikkel 1 nr. 2 og del II artikkel 7 nr. 2, 

under henvisning til konsolidert utgave av Overvåkningsorganets vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 
2004 om gjennom førings bestemmelsene omhandlet protokoll 3 del II artikkel 27 (”gjennomførings-
bestemmelses vedtaket”)(1), 

etter å ha oppfordret berørte parter til å inngi kommentarer i henhold til disse bestemmelser(2), og etter å 
ha tatt disse kommentarene i betraktning,

og ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTISKE FORHOLD

1 Framgangsmåte

Ved brev av 3. juli 2008 (dok. nr. 484519) inngav Oppdal Booking AS (heretter kalt OB), klageren, 
en klage mot Oppdal kommunes (heretter kalt Kommunen) intensjon om salg av eiendommen 
gnr. 271/8 (heretter kalt ”eiendommen”) i Oppdal til Strand Drift Oppdal AS (heretter kalt DO). 

Ved brev av 9. juli 2008 (dok. nr. 485146) anmodet Overvåkningsorganet om ytterligere 
opplysninger fra norske myndigheter. 

Kjøperen, SDO, inngav sine kommentarer til Overvåkningsorganet ved brev av 8. september 
2008 (dok. nr. 491369). Norske myndigheter etterkom anmodningen om opplysninger ved brev 
av 9. september 2008 (dok. nr. 490914). Klageren framla tilleggsopplysninger ved brev av  
1. oktober 2008 (dok. nr. 493593). 

Overvåkningsorganets vedtak nr. 417/10/COL om å innlede formell undersøkelse i henhold til 
protokoll  3 del I artikkel 1 nr. 2 (”åpningsvedtaket”) er offentliggjort i Den europeiske unions 
tidende og i EØS-tillegget(3). Overvåkningsorganet oppfordret berørte parter til å inngi sine 
merknader til vedtaket. 

 Norske myndigheter inngav sine (og SDOs) merknader til vedtaket ved brev av 3. desember 2010 
(dok. nr. 579649).  

(1) Finnes på http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf
(2) Offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 34 av 3.2.2011, og i EØS-tillegget til EUT nr. 6 av 3.2.2011.
(3) EUT C 34 av 3.2.2011, og i EØS-tillegget til EUT nr. 6 av 3.2.2011.
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http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:034:SOM:EN:HTML
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2 Dokumentenes rekkefølge

Ved brev av 7. februar 2007(4) foreslo SDO, gjennom en søknad til kommunen, å bygge et 
serviceanlegg for skianleggskunder på gnr. 271/8. Eiendommen ville måtte omreguleres for dette 
formål. 

Ved brev av 19. oktober 2007(5) uttrykte SDO interesse for å kjøpe eiendommen. Kommunen 
svarte ved et brev av 30. november 2007(6) at interessen for å kjøpe eiendommen ikke ville tas i 
betraktning før området var blitt omregulert. 

Området ble omregulert 31. mars 2008(7). Ved brev av 23. april 2008(8) inngav OB en klage på 
vedtaket om å omregulere eiendommen. Ved brev av 7. mai 2008(9) informerte kommunen SDO 
om at deres interesse for å kjøpe eiendommen som følge av klagen ikke kunne tas i betraktning før 
det ble gjort vedtak vedrørende klagen. Den 26. mai 2008 besluttet kommunen å ikke ta til følge 
OBs klage vedrørende omregulering av eiendommen, men å henvise klagen til fylkesmannen i 
Oppland.(10)

Ved brev av 30. mai 2008(11) uttrykte OB interesse for å kjøpe eiendommen, i tilfelle klagen ikke 
ble tatt til følge av fylkesmannen. Ved brev av 6. juni 2008(12) informerte kommunen SDO om 
at den ikke ville ta SDOs interesse i å kjøpe eiendommen i betraktning før fylkesmannen hadde 
gjort et vedtak i klagesaken. Kommunen understreket dessuten at den ikke hadde gitt SDO noen 
opsjon på eiendommen(13).

Den 30. juni 2008 besluttet formannskapet å innhente to forskjellige takseringer av eiendommen, 
og deretter gå videre med salgsforhandlinger med SDO(14). Ved brev av 3. juli 2008(15) inngav 
OB en klage til Overvåkningsorganet på kommunens planlagte salg av eiendommen til SDO.

Ved brev av 10. juli 2008(16) anmodet OB om innsyn i de to uavhengige takstrapportene. 

Den 16. juli 2008(17) møttes SDO og kommunen for å drøfte et utkast til salgsavtale for 
eiendommen. Kommunen informerte SDO om de uavhengige takseringene samt salgsprisen 
for eiendommen. Salgsprisen var fastsatt til NOK 850 000 (i samsvar med de uavhengige 
takseringene). SDO kunne vurdere avtalen fram til 17. juli 2008, mens kommunen planla å gjøre 
vedtak om salget på et møte 24. juli 2008(18). SDO undertegnet avtalen 18. juli 2008(19).

Ved brev av 23. juli 2008(20) tilbød OB NOK 3,1 millioner for eiendommen. 

Oppdal kommune undertegnet salgsavtalen med SDO 31. juli 2008.(21)

3 Klagen

I juli 2008 inngav OB en klage til Overvåkningsorganet med påstand om at Oppdal kommune 
hadde til hensikt å selge gnr. 271/8 til SDO uten en budrunde. Eiendommen inngikk i et område 
som før det ble omregulert var regulert for parkering for kundene til et skianlegg i nærheten.

OB eier og driver Oppdal skianlegg og tilknyttet virksomhet. Kjøperen av den aktuelle tomten, 
SDO, er en konkurrent av OB som tidligere leide en eiendom av OB til sin forretningsvirksomhet  
 

(4) Dok. nr. 491369.
(5) Dok. nr. 491369.
(6) Dok. nr. 491369.
(7) Se referat fra møte 31.3.2008 i Oppdal kommune (bygningsmyndighet) (dok. nr. 490914).
(8) Dok. nr. 491369.
(9) Dok. nr. 491369.
(10) Se referat fra møte 26.5.2008 i Oppdal kommune (bygningsmyndighet) (dok. nr. 490914).
(11) Dok. nr. 491369.
(12) Dok. nr. 491369.
(13) Dok. nr. 491369.
(14) Se referat fra møte 30.6.2008 i Oppdal kommune (formannskapet) (dok. nr. 493593).
(15) Dok. nr. 484869.
(16) Dok. nr. 490914.
(17) Se referat fra møte 16.7.2008 (dok. nr. 491369).
(18) Se referat fra møte 16.7.2008 (dok. nr. 491369).
(19) Se den undertegnede salgsavtalen mellom SDO og Oppdal kommune (dok. nr. 490914).
(20) Dok. nr. 491369 og 493593.
(21) Se den undertegnede salgsavtalen mellom SDO og Oppdal kommune (dok. nr. 490914).
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innenfor skiutstyr og skilærertjenester. Etter at OB økte leien, begynte SDO å se seg om etter en 
ny eiendom(22). 

I klagen påstod OB at eiendommen ville bli solgt uten en budrunde som beskrevet i 
Overvåkningsorganets retningslinjer om elementer av statsstøtte i forbindelse med offentlige 
myndigheters salg av grunn og bygninger (”retningslinjene”)(23) avsnitt 2.1. OB hevdet videre 
at kommunen ikke hadde handlet i samsvar med den alternative framgangsmåten beskrevet 
i avsnitt 2.2 i retningslinjene, ettersom salgsforhandlinger med en mulig kjøper startet før en 
uavhengig vurdering av eiendommen ble innhentet(24). 

OB påstod dessuten at det var uklart hvilke prinsipper takstrapportene bygde på. OB hevdet at 
deres bud på NOK 3,1 millioner, som bygget på den samme utnyttingen av eiendommen som 
kjøperen, viste at salgsprisen ikke gjenspeilte markedsprisen. I tillegg hevdet OB at de ikke kunne 
betraktes som en kjøper med en særlig interesse i eiendommen(25).

4 Grunnlag for å innlede formell gransking

Overvåkningsorganet innledet formell gransking på det grunnlag at Oppdal kommunes salg av 
tomt til Strand Drift Oppdal AS kunne omfatte statsstøtte. Overvåkningsorganet var spesielt i 
tvil om salgsprisen gjenspeilte eiendommens markedspris og om det innebar ulovlig statsstøtte. 
Som alminnelig regel mener Overvåkningsorganet at når kommunen mottar et høyere bud på en 
eiendom etter en uavhengig eksperttaksering, bør den granske det høyeste budet grundig for å 
sikre at eiendommen selges til markedspris. Dette kan skje gjennom å anmode om ytterligere en 
verdsetting av eiendommen eller en ny taksering av den uavhengige takstmannen.

Overvåkningsorganet viste til kommisjonsvedtak C35/2006(26), som omhandlet den svenske 
kommunen Åres tomtesalg, der kommunen hadde mottatt et høyere bud på eiendommen. 

Overvåkningsorganet var dessuten i tvil om tomtesalget kunne anses å være forenlig med EØS-
avtalens virkemåte, særlig i henhold til avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c).

5 Kommentarer fra norske myndigheter

I et brev av 3. desember 2010(27) viser norske myndigheter til sitt brev til Overvåkningsorganet 
av 9. september 2008(28). 

I brevet av 9. september 2008 hevder norske myndigheter at framgangsmåten beskrevet i nr. 2.2 i 
retningslinjene er fulgt, og at transaksjonen dermed ikke omfatter statsstøtte. Norske myndigheter 
hevder videre at eksperttakseringene ble innhentet før salgsforhandlingene med SDO og at 
taksrapportene gjenspeiler eiendommens markedspris. I tillegg framla norske myndigheter en 
oversikt utarbeidet av Oppdal kommune som viser at prisen for eiendommen er den høyeste 
prisen som kommunen er kjent med er betalt per kvadratmeter i det aktuelle området.

Norske myndigheter hevder dessuten at markedsprisen bør gjenspeile den verdi en vanlig kjøper 
ville vært villig til å betale for eiendommen, sett bort fra hva kjøpere med en særlig interesse 
ville betalt. Norske myndigheter mener derfor at OBs bud på NOK 3,1 millioner må anses for å 
komme fra en part med en særlig interesse, ettersom OB har en dominerende stilling i det lokale 
skiservicemarkedet og derfor er villige til å betale en svært høy pris for å fjerne konkurrenter fra 
markedet. Norske myndigheter fastholder derfor at takstmennenes verdi gjenspeiler eiendommens 
faktiske markedsverdi.

(22) Dok. nr. 491369.
(23) Dette kapittelet i retningslinjene tilsvarer kommisjonsmeldingen om elementer av statsstøtte i forbindelse med offentlige 

myndigheters salg av grunn og bygninger (EUT C 209 av 10.7.1997, s. 3). Finnes også på http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-
framework/state-aid-guidelines/.

(24) Dok. nr. 493593.
(25) Dok. nr. 493593. 
(26) Kommisjonsvedtak av 30. januar 2008 i sak C 35/06, EUT L 126 av 14.5.2008, s. 3.
(27) Dok. nr. 579649. 
(28) Dok. nr. 490914. 

http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
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6 Kommentarer fra Strand Drift Oppdal AS(29)

SDO hevder at den aktuelle saken ikke kan sammenlignes med kommisjonsvedtak C35/2006. I 
vedtak C35/2006 ble den uavhengige verdsettingen av eiendommen foretatt nesten to og et halvt 
år før salget fant sted, og tomtens verdi kan endre seg betydelig i løpet av en så lang periode. For 
det andre mener SDO at fakta i sak C35/2006 gjør det uklart om den uavhengige verdsettingen 
ble brukt til å fastslå avtalens verdi. I den aktuelle saken ble imidlertid tomtesalget ifølge SDO 
gjennomført i samsvar med Overvåkningsorganets retningslinjer avsnitt 2.2. 

SDO hevder videre at OBs tilbud synes å være del av en strategi for å bli eneste leverandør av 
skitjenester i lokalmarkedet, noe som i følge SDO forklarer hvorfor OB kom med et bud som 
var mye høyere enn eiendommens markedsverdi. SDO viser dessuten til de opplysningene som 
Oppdal kommune presenterte i en oversikt datert 29. august 2008(30), som viser at eiendommens 
salgspris er den høyeste kvadratmeterprisen kommunen kjenner til. 

Videre angir SDO at klageren har kjøpt eiendommer i området for betydelige lavere priser enn 
salgsprisen i den aktuelle saken. SDO hevder dessuten at i henhold til norsk avtalerett, er en 
avtale inngått og bindende dersom partene er enige om vilkårene, uavhengig av om den aktuelle 
avtalen er undertegnet. SDO mener derfor at Oppdal kommune var rettslig forpliktet til å selge 
eiendommen til SDO på det tidspunktet OB framla sitt bud.

SDO anser at salget av eiendommen er gjennomført til markedsverdi, ettersom salgsprisen bygger 
på to uavhengige takstmenns vurderinger i samsvar med Overvåkningsorganets retningslinjer. 
SDO hevder derfor at det ikke foreligger statsstøtte.

II. VURDERING

1. Statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1

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.”

1.1 Retningslinjer om elementer av statsstøtte i forbindelse med offentlige myndigheters salg av 
grunn og bygninger(31)

Støtten må gis av staten eller ved bruk av statsmidler. I forbindelse med statsstøtte anses 
kommuner som en del av staten slik at Oppdal kommunes midler kan betraktes som statsmidler.

Retningslinjene om elementer av statsstøtte i forbindelse med offentlige myndigheters salg av grunn 
og bygninger (”retningslinjene”) gir nærmere opplysninger om hvordan Overvåkningsorganet 
fortolker og anvender EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte ved vurdering av det offentliges 
salg av grunn og bygninger. Avsnitt 2.1 beskriver salg gjennom en budrunde det ikke er knyttet 
vilkår til, mens avsnitt 2.2 beskriver salg ved uavhengig takst.

Salg av offentlig eid grunn og bygninger til en pris som ligger under markedsverdi tyder på at 
statsmidler er omfattet. Retningslinjene beskriver imidlertid to tilfeller der prisen som betales 
for eiendommen vil anses å tilsvare markedsverdi, og dermed utelukke at statsmidler er brukt, 
dersom de aktuelle vilkårene er møtt. Disse tilfellene er som nevnt følgende: a) salget er foretatt 
gjennom en budrunde det ikke er knyttet vilkår til, og b) salget er utført etter en uavhengig 
eksperttaksering.

(29) Dok. nr. 579649.    
(30) Dok. nr. 490914.
(31) Finnes på http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.
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I den aktuelle saken avholdt kommunen ikke noen budrunde uten vilkår, men brukte to 
uavhengige ekspertvurderinger til å fastsette salgsprisen. 

I avsnitt 2.2 i Overvåkningsorganets retningslinjer er det fastsatt at ”dersom offentlige 
myndigheter har til hensikt ikke å følge framgangsmåten beskrevet i avsnitt 2.1, bør det, 
før salgsforhandlingene finner sted, foretas en uavhengig verdsetting utført av én eller flere 
uavhengige takstmenn for å fastsette markedsverdien på grunnlag av allment aksepterte 
markedsindikatorer og verdsettingsstandarder. Den markedspris som dermed fastsettes, er den 
minste kjøpspris som kan godkjennes uten at det antas å foreligge statsstøtte.” 

Norske myndigheter har angitt at Oppdal kommune bestilte to takseringer, av de uavhengige 
takstmennene Geir Husebø og Ragnar Lian. Disse ble foretatt henholdsvis 7. og 9. juli 2008. Mens 
SDO viste interesse for eiendommen i februar 2007 og senere samme år gav signal om interesse for 
å kjøpe eiendommen, gav norske myndigheter ingen opsjon på eiendommen, og det er ingenting 
i den korrespondansen som norske myndigheter har framlagt som tyder på at salgsforhandlinger 
eller en avtale om kjøpspris ble avtalt før resultatet av begge eksperttakseringene var kjent. Begge 
takstrapportene anslo en lignende markedsverdi for eiendommen, henholdsvis NOK 800 000 og 
NOK 850 000.

1.2 Salget av eiendommen

Som Overvåkningsorganet påpekte i åpningsvedtaket, omhandler retningslinjene ikke uttrykkelig 
et tilfelle der et høyere bud mottas etter at eksperttakseringen er mottatt, men før avtalen er 
inngått. Overvåkningsorganet mener at inngivelse av et høyere bud i et slikt tilfelle kan så tvil om 
eksperttakseringene gjenspeiler eiendommens faktiske verdi.

I åpningsvedtaket viste Overvåkningsorganet til kommisjonsvedtak C35/2006, som omhandler et 
tilfelle der et bud ble gitt etter at eksperttakseringen var mottatt. I sitt vedtak uttalte Kommisjonen: 

”Selv om en ekspertvurdering var utført i samsvar med meldingen(32), dvs. en verdsetting av 
den tomten som skulle selges ble utført rett før salget og på grunnlag av allment aksepterte 
verdsettingsstandarder, ville denne verdsettingen, i mangel av faktiske bud, bare være det nest 
beste middel til å fastsette tomtens markedspris. I det øyeblikk et troverdig og bindende bud 
kommer inn, som er direkte sammenlignbart med og høyere enn verdien ifølge taksten, skal det 
førstnevnte foretrekkes. Budet fastsetter den reelle markedsprisen og bør anses som et bedre mål 
for tapte statsmidler enn en takst”(33).

Kommisjonsvedtaket ble anket for Underretten.  Underretten(34) var uenig i Kommisjonens 
vurdering, og mente at tomtesalget ikke innebar statsstøtte. Underretten trakk den slutning 
at det motstridende høyere budet verken var troverdig eller sammenlignbart med det budet 
som kommunen hadde godtatt(35). I tillegg påpekte Underretten at det er viktig å ta hensyn til 
sakens særlige omstendigheter ved vurdering av om et motstridende bud kan betraktes som 
sammenlignbart(36). 

I den aktuelle saken har norske myndigheter angitt at OB var en kjøper med en særlig interesse 
for eiendommen, og som følge av denne særlige interessen var OB villig til å betale en unormalt 
høy pris for eiendommen, for å hindre SDO i å etablere en konkurrerende forretningsvirksomhet. 
OB er den ledende leverandøren av skitjenester ved skianlegget. SDOs virksomhet ville være 
i direkte konkurranse med de tjenestene OB tilbyr og ville true OBs markedsstilling. OB 
protesterte mot omreguleringen av eiendommen og da klagen ble avvist, ønsket OB å kjøpe 
eiendommen. Dette tilkjennegir OBs hensikter. OB kan derfor anses for å ha en særlig interesse 
for eiendommen. OBs særlige interesse gjenspeiles i det høye budet. OBs bud var mer enn tre 
ganger høyere (NOK 3 100 000) enn den prisen som ble fastsatt av de uavhengige takstmennene, 
og Overvåkningsorganet har ingen holdepunkter for at de verdsettingene som de uavhengige  
 

(32) Avsnitt 2.2 i retningslinjene for statsstøtte om elementer av statsstøtte i forbindelse med offentlige myndigheters salg av grunn og 
bygninger tilvarer kommisjonsmeldingen om elementer av statsstøtte i forbindelse med offentlige myndigheters salg av grunn og 
bygninger (EFT C 209 av 10.7.1997, s. 3). 

(33) Betraktning 59 i kommisjonsvedtak av 30. januar 2008 i sak C 35/06, EUT L 126 av 14.5.2008, s. 3.  
(34) Sak T-244/08 Konsum Nord mot Kommisjonen, dom av 13. desember 2011, ennå ikke kunngjort.
(35) Sak T-244/08 Konsum Nord mot Kommisjonen, nr. 72–76.
(36) Sak T-244/08 Konsum Nord mot Kommisjonen, nr. 73.
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sakkyndige foretok, var mangelfulle. I den aktuelle saken anser Overvåkningsorganet at budene 
fra SDO og OB ikke kan sammenlignes på grunn av OBs særlige interesse for eiendommen. Som 
følge av denne særlige interessen er OB villige til å legge inn et svært høyt bud på eiendommen. 
Dette budet kan derfor ikke betraktes som sammenlignbart med SDOs bud, som gjenspeiler 
eiendommens verdi fastsatt av de uavhengige sakkyndige. 

I lys av sakens omstendigheter er Overvåkningsorganets konklusjon derfor at eiendommen ble 
solgt til markedspris i samsvar med framgangsmåten fastsatt i avsnitt 2.2 i Overvåkningsorganets 
retningslinjer for offentlige myndigheters salg av grunn og bygninger.

På bakgrunn av ovennevnte mener Overvåkningsorganet at Oppdal kommunes salg av eiendom 
til SDO ikke innebar statsstøtte, ettersom OBs høyere bud må betraktes å komme fra en kjøper 
med særlig interesse for eiendommen. Overvåkningsorganets mener derfor at salget er utført til 
markedsverdi etter framgangsmåten fastsatt i avsnitt 2.2 i Overvåkningsorganets retningslinjer for 
offentlige myndigheters salg av grunn og bygninger.

2 Konklusjon

På grunnlag av forutgående vurdering mener Overvåkningsorganet at Oppdal kommunes salg 
av eiendom gnr. 271/8 til Strand Drift Oppdal AS ikke utgjorde statsstøtte i betydningen av 
statsstøttebestemmelsene i EØS-avtalen –

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1

Overvåkningsorganet mener at Oppdal kommunes salg av eiendom gnr. 271/8 til Strand Drift Oppdal AS 
ikke utgjorde statsstøtte i betydningen av artikkel 61 i EØS-avtalen. 

Artikkel 2 

Granskingen innledet i henhold til protokoll 3 del II artikkel 4 nr. 4, sammenholdt med artikkel 13, 
vedrørende Oppdal kommunes salg av eiendom gnr. 271/8, avsluttes herved. 

Artikkel 3 

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Norge. 

Artikkel 4

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet.

Utferdiget i Brussel, 9. mai 2012.

For EFTAs overvåkningsorgan

 Oda Helen Sletnes Sabine Monauni-Tömördy 

 President Medlem av kollegiet
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 339/12/COL

av 20. september 2012

om endring av listen i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 39 over 
grensekontrollstasjoner på Island og i Norge som er godkjent til å føre 
veterinærkontroll med levende dyr og animalske produkter fra tredjestater, og om 

oppheving av EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 92/12/COL(1) 

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR –

under henvisning til nr. 4 avsnitt B punkt 1) og 3) og nr. 5 bokstav b) i den innledende delen til EØS-
avtalens vedlegg I kapittel I,

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 4 (rådsdirektiv 
97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene 
av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater)(2), med senere endringer, tilpasset EØS-avtalen 
ved de sektorvise tilpasninger omhandlet i avtalens vedlegg I, særlig artikkel 6 nr. 2 i nevnte rettsakt,

under henvisning til kollegiets vedtak nr. 326/12/COL, som gir det ansvarlige medlem av kollegiet 
fullmakt til å utferdige dette vedtak,

og ut fra følgende betraktninger:

Det norske Mattilsynet underrettet 17. juli 2012 Overvåkningsorganet om endringer i listen over 
norske grensekontrollstasjoner med hensyn til kontrollsenteret Ellingsøy. Kontrollsenteret Ellingsøy 
er oppført under grensekontrollstasjonen Ålesund havn (NO AES 1) og forekommer i vedlegget til 
Overvåkningsorganets vedtak nr. 92/12/COL av 13. mars 2012 med godkjenning for import av fryste 
emballerte fiskerivarer til konsum [HC-TF(FR)(1)(2)(3)]. 

Den 14. juni 2012 trakk Mattilsynet på foretakets anmodning tilbake godkjenningen som kontrollsenter, 
og ba ved brev av 17. juli 2012 Overvåkningsorganet om å fjerne kontrollsenteret Ellingsøy fra listen over 
grensekontrollstasjoner på Island og i Norge som er godkjent til å føre veterinærkontroll med levende dyr 
og dyreprodukter fra tredjestater. 

Ifølge rådsdirektiv 97/78/EC skal Overvåkningsorganet utarbeide og offentliggjøre en liste over godkjente 
grensekontrollstasjoner, som kan endres eller suppleres for å gjenspeile endringer i de nasjonale listene. 
Den gjeldende listen over godkjente grensekontrollstasjoner ble vedtatt av Overvåkningsorganet 13. mars 
2012 ved vedtak nr. 92/12/COL.

Det påhviler derfor Overvåkningsorganet å endre listen over grensekontrollstasjoner på Island og i Norge, 
og offentliggjøre en ny liste som gjenspeiler at kontrollsenteret Ellingsøy under grensekontrollstasjonen 
Ålesund havn (NO AES 1) fjernes fra den norske listen over grensekontrollstasjoner. 

Overvåkningsorganet henviste gjennom sitt vedtak 326/12/COL saken til EFTAs veterinærkomité 
som bistår EFTAs overvåkningsorgan. Komiteen godkjente enstemmig den foreslåtte endringen av 
listen. Tiltakene fastsatt i dette vedtak er følgelig i samsvar med den enstemmige uttalelsen fra EFTAs 
veterinærkomité, som bistår EFTAs overvåkningsorgan, og slutteksten i tiltakene er uendret –

(1) EUT L 141 av 31.5.2012, s. 16, og EØS-tillegget til EUT nr. 29 av 31.5.2012, s. 1.
(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.

 2012/EØS/71/02
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Kontrollsenteret Ellingsøy under grensekontrollstasjonen Ålesund havn (NO AES 1) er fjernet fra listen i 
EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 39 over grensekontrollstasjoner på Island og i Norge som er 
godkjent til å føre veterinærkontroll med levende dyr og animalske produkter fra tredjestater.

Artikkel 2

All veterinærkontroll av levende dyr og animalske produkter som innføres til Island og Norge fra tredjestater, 
skal utføres av vedkommende nasjonale myndigheter ved de godkjente grensekontrollstasjonene oppført 
i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 3

EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 92/12/COL av 13. mars 2012 oppheves.

Artikkel 4

Dette vedtak trer i kraft 20. september 2012.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til Island og Norge.

Artikkel 6

Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 20. september 2012.

For EFTAs overvåkningsorgan

 Sverrir Haukur Gunnlaugsson Xavier Lewis

 Medlem av kollegiet  Direktør
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VEDLEGG

Liste over godkjente grensekontrollstasjoner

Land: Island

1 2 3 4 5 6

Akureyri IS AKU1 P HC-T(1)(2)(3), NHC(16)  

Hafnarfjörður IS HAF 1 P HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16) 

Húsavík IS HUS 1 P HC-T(FR)(1)(2)(3)

Ísafjörður IS ISA1 P HC-T(FR)(1)(2)(3)

Keflavík Airport IS KEF 4 A HC(2), NHC(2) O(15)

Reykjavík Eimskip IS REY 1a P HC(2), NHC(2)

Reykjavík Samskip IS REY 1b P HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-
NT(2)(6)(16) 

Þorlákshöfn IS THH1 P HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

Land: Norge

1 2 3 4 5  6

Borg NO BRG 1 P HC, NHC E(7)

Båtsfjord NO BJF 1 P HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

Egersund NO EGE 1 P HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

Florø EWOS  NO FRO 1 P NHC-NT(6)(16)

Hammerfest NO HFT 1 P Rypefjord HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

Honningsvåg NO HVG 1 P Honningsvåg HC-T(FR)(1)(2)(3)

Gjesvær HC-T(1)(2)(3)

Kirkenes NO KKN 1 P HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

Kristiansund NO KSU 1 P Kristiansund HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) 
HC-NT(6), NHC-NT(6)

Larvik NO LAR 1 P HC(2)

Måløy NO MAY 1 P Gotteberg HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Trollebø HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Oslo NO OSL 1 P HC, NHC

Oslo NO OSL 4 A HC, NHC U,E,O

Sortland NO SLX 1 P Melbu HC-T(FR)(1)(2)(3)

Sortland HC-T(FR)(1)(2)(3)

Storskog NO STS 3 R HC, NHC U,E,O

Tromsø NO TOS 1 P Bukta HC-T(FR)(1)(2)(3)

Solstrand HC-T(FR)(1)(2)(3)

Vadsø NO VOS 1 P HC-T(FR)(1)(2)(3)

Ålesund NO AES 1 P Breivika HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Skutvik HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), 
NHC-NT(6)
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1 = Navn

2  = TRACES-kode

3 = Type
 A = Lufthavn
 F = Jernbane
 P = Havn
 R = Vei

4 = Kontrollsenter

5 = Produkter
 HC =   Alle produkter til konsum
 NHC = Andre produkter
 NT =  Ingen temperaturkrav
 T = Fryste/kjølte produkter
 T(FR) = Fryste produkter
 T(CH) = Kjølte produkter

6 = Levende dyr
 U = Hovdyr: storfe, svin, sauer, geiter, viltlevende enhovede dyr og enhovede husdyr
 E = Registrerte dyr av hestefamilien som definert i rådsdirektiv 90/426/EØF
 O = Andre dyr

5-6 = Særlige bemerkninger
(1)  = Kontroll i samsvar med kravene i kommisjonsvedtak 93/352/EØF utført i henhold til  
   artikkel 19 nr. 3 i rådsdirektiv 97/78/EF
(2)  = Bare emballerte produkter
(3)  = Bare fiskerivarer
(4)  = Bare animalske proteiner
(5)  = Bare ull, huder og skinn
(6)  = Bare flytende fett, olje og fiskeolje
(7)  = Islandshester (bare fra april til oktober)
(8)  = Bare dyr av hestefamilien
(9)  = Bare tropisk fisk
(10)  = Bare katter, hunder, gnagere, haredyr, levende fisk, krypdyr og andre fugler enn struts
(11)  = Bare fôrvarer i bulk
(12)  = For (U), når det gjelder enhovede dyr, bare enhovede dyr i dyrehager, og for (O), bare  
   daggamle kyllinger, fisker, hunder, katter, insekter, eller andre dyr i dyrehager
(13)  = Nagylak HU: Dette er en grensekontrollstasjon (for produkter) og et krysnings punkt (for  
   levende dyr) på grensen mellom Ungarn og Romania, som er underlagt overgangstiltak  
   både når det gjelder produkter og levende dyr, som framforhandlet og fastsatt i  
   tiltredelses traktaten. Se kommisjonsvedtak 2003/630/EF
(14)  = Beregnet for transitt gjennom Det europeiske fellesskap for partier av visse produkter  
   av animalsk opprinnelse til konsum, som sendes til eller fra Russland i henhold til  
   spesifikke prosedyrer fastsatt i de aktuelle fellesskapsrettsakter
(15)  = Bare akvakulturdyr
(16)  = Bare fiskemel
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EU-ORGANER
KOMMISJONEN

 2012/EØS/71/03Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6731 – Vitronet/Infinity)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 12. desember 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Vitronet Holding GmbH 
(Tyskland), som kontrolleres i fellesskap av RWE Deutschland AG (Tyskland) og Aesop S.àr.l 
(Luxembourg), ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over hele Infinity GmbH (Tyskland).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Vitronet Holding GmbH: prosjektering og oppføring av optiske fiberkabler og fibernett samt 
levering av bitstrømsprodukter

– RWE Deutschland AG: generering og distribusjon av elektrisk kraft og gass

– Aesop S.àr.l.: forvaltning av investeringer med fokus på telekommunikasjonsindustrien

– Infinity GmbH: IT-tjenester og IT-programvare (herunder datastyring og datakomprimering) og 
kommunikasjonsnett 

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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 392 av 19.12.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6731 – 
Vitronet/Infinity, 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 Brussels

(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”)

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.6777 – Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 14. desember 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Yazaki Europe 
Limited (”YEL”), som tilhører det japanske foretaket Yazaki Corporation (”YC”), ved kjøp av 
aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det 
tyske foretaket S-Y Systems Technology Europe GmbH (”S-YST”) S-YST kontrolleres for tiden i 
fellesskap av YC og Continental Automotive GmbH.

2. De berørte foretakene, YEL og S-YST har virksomhet innenfor utvikling og salg av elektriske 
distribusjonssystemer til biler (ledningsnett).

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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 398 av 22.12.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6777 – Yazaki 
Europe/S-Y Systems Technologies Europe 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 Brussels

(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”)

 2012/EØS/71/04
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20.12.2012 Nr. 71/13EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 2012/EØS/71/05Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6780 – EVN Netz/OÖ. Ferngas Netz/Gasnetz Steiermark/ 
Gas Connect Austria/AGGM Austrian Gas Grid Management)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 17. desember 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de østerrikske foretakene EVN Netz 
GmbH (”EVN Netz”), som tilhører EVN-konsernet, OÖ. Ferngas Netz GmbH (”OÖ. Ferngas 
Netz”), som tilhører Energie AG Oberösterreich-konsernet, Gasnetz Steiermark GmbH (”Gasnetz 
Steiermark”), som tilhører Energie Steiermark, og Gas Connect Austria GmbH (”GCA”), som 
tilhører det østerrikske OMV-konsernet), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til 
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det østerrikske foretaket AGGM Austrian Gas 
Grid Management AG (”AGGM”). GCA hadde tidligere enekontroll over AGGM.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– EVN Netz: distribusjon av gass og elektrisk kraft, telekommunikasjon, vannforsyning og 
deponering av spillvann i Østerrike

– OÖ. Ferngas Netz: gassdistribusjon i Østerrike (Energie AG Oberösterreich-konsernet har 
virksomhet innenfor for elektrisk kraft, gass, varme, vannforsyning og deponering av avfall)

– Gasnetz Steiermark: distribusjon av gass i Østerrike (Energie Steiermark-konsernet har 
virksomhet innenfor elektrisk kraft, gass og varme)

– GCA: overføring og distribusjon av gass (OMV-konsernet har virksomhet innenfor leting etter og 
produksjon, raffinering og distribusjon av råolje og gass samt drift av bensinstasjoner)

– AGGM: forvaltning av distribusjonsområder i Østerrike

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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 400 av 28.12.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6780 – 
EVN Netz/OÖ. Ferngas Netz/Gasnetz Steiermark/Gas Connect Austria/AGGM Austrian Gas Grid 
Management, 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 Brussels

(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”)



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 71/14 20.12.2012

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 13. desember 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning 
(EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Goldman Sachs 
Group, Inc. (”Goldman Sachs”, USA), TPG Lundy Co L.P. (”TPG”, Caymanøyene), som i siste 
instans kontrolleres av TPG Group of Funds (”TPG Funds”, USA), og Barclays plc (”Barclays”, 
Storbritannia) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Kew Green Holdings Limited (”Kew Green”, Storbritannia).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Goldman Sachs: verdensomspennende investeringsforetak som tilbyr et bredt spekter av 
tjenester til en mangfoldig klientbase over hele verden

– TPG: verdensomspennende investeringsforetak som tilbyr et bredt spekter av tjenester til en 
mangfoldig klientbase over hele verden

– TPG Funds: fondsportefølje som setter sammen og forvalter de ulike fondene som kontrolleres 
av TPG

– Barclays: stor global leverandør av finanstjenester innenfor alle bankområder

– Kew Green: eier og driver hoteller i Storbritannia 

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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 398 av 22.12.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6788 – 
Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green, 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 Brussels

(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”)

 2012/EØS/71/06
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20.12.2012 Nr. 71/15EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6805 – Apollo/Aurum Holdings)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 7. desember 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket AIF VII Holdings LP, som 
i siste instans kontrolleres av Apollo Management L.P. (”Apollo”, USA), ved kjøp av aksjer alene 
overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket 
Aurum Holdings Limited (”Aurum”, Storbritannia).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Apollo: Porteføljeinvesteringer innenfor ulike områder, herunder kjemi, cruiseskip, logistikk, 
papir, emballering og eiendomsmegling 

– Aurum: detaljsalg av kostbare smykker og armbåndsur 

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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 385 av 14.12.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M. 6805 – Apollo/
Aurum Holdings, 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 Brussels

(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”)

 2012/EØS/71/07
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 71/16 20.12.2012

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6814 – Elavon/Banco Santander/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 6. desember 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Banco Santander SA (”Banco Santander”, 
Spania) og Elavon Financial Services Limited (”Elavon”, Irland), som kontrolleres av U.S. Bancorp”, 
(USA), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over et nystiftet fellesforetak (”JV”, Spania). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Banco Santander: internasjonalt bank- og finanskonsern med virksomhet i Spania og andre steder i 
verden, innenfor privatbanktjenester, kapitalforvaltning, bedrifts- og investeringsbankvirksomhet, 
likviditetsstyring og forsikringsvirksomhet

– Elavon: levering av korttransaksjonstjenester til forretninger på internasjonalt plan, sikkerhet 
ved betalingstransaksjoner for foretak og tilknyttede administrative tjenester for strukturerte og 
sikre transaksjoner samt betalingssystemer for foretak (herunder utstedelse av bedriftsbankkort) 
for multinasjonale selskaper og offentlige myndigheter med kompliserte betalingsløsningsbehov

– US Bancorp: bankholdingselskap som er registrert i Delaware

– JV: vil utøve virksomhet på markedet for kortinnløsertjenester

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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 385 av 14.12.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6814 – 
Elavon/Banco Santander/JV, 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 Brussels

(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”)
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20.12.2012 Nr. 71/17EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6485 – Euler Hermes/Mapfre/Mapfre CC)

Kommisjonen vedtok 20. september 2012 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 32012M6485. 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.6611 – Arla Foods/Milk Link)

Kommisjonen vedtok 27. september 2012 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 32012M6611. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

 2012/EØS/71/09
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 71/18 20.12.2012

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6665 – Sun Capital/Rexam Personal and Home Care  
Packaging Business)

Kommisjonen vedtok 29. oktober 2012 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 32012M6665. 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.6673 – Bolloré/Havas)

Kommisjonen vedtok 7. desember 2012 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 32012M6673. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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20.12.2012 Nr. 71/19EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6711 – Advent/Douglas Holding)

Kommisjonen vedtok 16. november 2012 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 32012M6711. 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.6715 – CNOOC/Nexen)

Kommisjonen vedtok 7. desember 2012 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 32012M6715. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 71/20 20.12.2012

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6718 – Toyota Tsusho Corporation/CFAO)

Kommisjonen vedtok 13. november 2012 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 32012M6718. 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.6724 – PAI Partners/Marcolin)

Kommisjonen vedtok 29. november 2012 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 32012M6724. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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20.12.2012 Nr. 71/21EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6726 – AAEC/Rabo Investments/Vecelia/HVEG)

Kommisjonen vedtok 28. november 2012 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 32012M6726. 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.6729 – SNCF Participations/Strukton Rail/Europool)

Kommisjonen vedtok 4. desember 2012 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 32012M6729. 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.6736 – Advent International/KMD Equity Holding)

Kommisjonen vedtok 6. desember 2012 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 32012M6736. 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.6741 – Vivendi Group/N/C+ Entity)

Kommisjonen vedtok 30. november 2012 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 32012M6741. 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.6759 – LBO France Gestion/Blue Holding Luxembourg)

Kommisjonen vedtok 6. desember 2012 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 32012M6759. 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.6760 – Clariant/Wilmar/JV)

Kommisjonen vedtok 13. desember 2012 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 32012M6760. 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.6764 – JCDecaux/Rus AD/Russ Out Of Home)

Kommisjonen vedtok 11. desember 2012 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 32012M6764. 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.6770 – American Securities/Metaldyne)

Kommisjonen vedtok 5. desember 2012 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 32012M6770. 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.6771 – Bridgepoint/CPPIB/Dorna)

Kommisjonen vedtok 13. desember 2012 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 32012M6771. 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.6779 – Barclays/Goldman Sachs/TPG/Gardman)

Kommisjonen vedtok 5. desember 2012 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 32012M6779. 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.6786 – EPH/SPP)

Kommisjonen vedtok 13. desember 2012 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 32012M6779. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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 2012/EØS/71/28Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/108/EF av 15. desember 2004 om tilnærming av medlemsstatenes 
lover om elektromagnetisk kompatibilitet og om oppheving av direktiv 89/336/EØF

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

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

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN 617:2001+A1:2010
Utstyr for kontinuerlig transport og systemer – 
Krav til sikkerhet og EMC for utstyr for lagring 
av løsvarer i siloer, lagringslommer, trakter og 
beholdere

EN 617:2001

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.6.2011) 

CEN EN 618:2002+A1:2010
Utstyr og systemer for kontinuerlig transport – 
Krav til sikkerhet og EMC til utstyr for mekanisk 
håndtering av bulkmaterialer med unntak av 
stasjonære transportbånd

EN 618:2002

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.6.2011) 

CEN EN 619:2002+A1:2010
Utstyr og systemer for kontinuerlig transport – 
Krav til sikkerhet og EMC til utstyr for mekanisk 
håndtering av stykkgods

EN 619:2002

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.4.2011) 

CEN EN 620:2002+A1:2010
Utstyr og systemer for kontinuerlig transport – Krav 
til sikkerhet og EMC til stasjonære transportbånd for 
bulkmaterialer

EN 620:2002

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.6.2011)

 

CEN EN 1155:1997
Bygningsbeslag – Elektrisk drevne dørholdere for 
sidehengslede dører – Krav og prøvingsmetoder

  

CEN EN 12015:2004
Elektromagnetisk kompatibilitet – 
Produktfamiliestandard for heiser, rulletrapper og 
rullende fortau – Utstråling

EN 12015:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.6.2006) 

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

EN 12016:2004

Note 2.1 

Dato utløpt
(28.12.2009) 

CEN EN 12895:2000
Industritrucker – Elektromagnetisk kompatibilitet

CEN EN 13241-1:2003 + A1:2011
Porter og bommer – Produktstandard – 
Del 1: Produkter uten brannmotstands- og 
røyktetthetsegenskaper

EN 13241-1:2003

Note 2.1

Dato utløpt
(31.10.2011) 

CEN EN 13309:2010
Byggemaskiner – Elektromagnetisk kompatibilitet 
for maskiner med integrert elektrisk kraftforsyning

EN 13309:2000

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.1.2011) 

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

EN 14010:2003

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.1.2010) 
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN ISO 14982:2009
Jord og skogbruksmaskiner – Elektromagnetisk 
kompatibilitet – Prøvingsmetoder og akseptkriterier 
(ISO 14982:1998) 

EN ISO 14982:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(28.12.2009) 

Cenelec EN 50065-1:2001
Signalering i elektriske lavspennings installasjoner 
i frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz – Del 1: 
Generelle krav, frekvensbånd og elektromagnetiske 
forstyrrelser

EN 50065-1:1991
+ A1:1992
+ A2:1995
+ A3:1996

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.4.2003) 

EN 50065-1:2001/A1:2010 Note 3 Dato utløpt 
(1.10.2012)

Cenelec EN 50065-1:2011
Signalering i elektriske lavspenningsinstallasjoner 
i frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz – Del 1: 
Generelle krav, frekvensbånd og elektromagnetiske 
forstyrrelser

EN 50065-1:2001
som endret

Note 2.1

21.3.2014

Cenelec EN 50065-2-1:2003
Signalering i elektriske lavspennings installasjoner 
i frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz – Del 2-1: 
Immunitetskrav for nettdrevet kommunikasjons utstyr 
og systemer som opererer i frekvensområdet 95 kHz 
til 148,5 kHz og som benyttes i bolig, kommersiell 
sektor og lett industri

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.10.2004) 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(1.7.2008) 

EN 50065-2-1:2003/AC:2003   

Cenelec EN 50065-2-2:2003
Signalering i elektriske lavspennings installasjoner 
i frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz – Del 2-2: 
Immunitetskrav for nettdrevet kommunikasjonsutstyr 
og systemer som opererer i frekvensområdet 
95 kHz til 148,5 kHz og som benyttes i industrielle 
omgivelser

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.10.2004) 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(1.7.2008) 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

EN 50065-2-2:2003/AC:2003   

Cenelec EN 50065-2-3:2003
Signalering i elektriske lavspennings installasjoner 
i frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz – Del 2-3: 
Immunitetskrav for nettdrevet kommunikasjonsutstyr 
og systemer som opererer i frekvensområdet 3 kHz 
til 95 kHz og som benyttes av leverandører og 
distributører av elektrisitet

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.8.2004) 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(1.7.2008) 

EN 50065-2-3:2003/AC:2003   

Cenelec EN 50083-2:2006
Kablede overføringssystemer for fjernsyns-, lyd- 
og interaktive tjenester – Del 2: Elektromagnetisk 
kompatibilitet for utstyr

EN 50083-2:2001
+ A1:2005

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.4.2009) 
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

Cenelec EN 50083-2:2012
Kablede overføringssystemer for fjernsyns-, lyd- 
og interaktive tjenester – Del 2: Elektromagnetisk 
kompatibilitet for utstyr

EN 50083-2:2006

Note 2.1

21.6.2013

Cenelec EN 50090-2-2:1996
Elektronikksystemer for hjem og bygninger (HBES) 
– Del 2-2: Systemoversikt – Generelle tekniske krav

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.10.1999) 

EN 50090-2-2:1996/A2:2007 Note 3 Dato utløpt
(1.11.2011) 

EN 50090-2-2:1996/AC:1997   

Cenelec EN 50121-1:2006
Jernbaneapplikasjoner – Elektromagnetisk 
kompatibilitet – Del 1: Generelt

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2009) 

EN 50121-1:2006/AC:2008   

Cenelec EN 50121-2:2006
Jernbaneapplikasjoner – Elektromagnetisk 
kompatibilitet – Del 2: Emisjon fra hele 
jernbanesystemet til omverdenen

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.7.2009) 

EN 50121-2:2006/AC:2008   

Cenelec EN 50121-3-1:2006
Jernbaneapplikasjoner – Elektromagnetisk 
kompatibilitet – Del 3-1: Rullende materiell – Tog 
og komplette vogner

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.7.2009) 

EN 50121-3-1:2006/AC:2008   

Cenelec EN 50121-3-2:2006
Jernbaneapplikasjoner – Elektromagnetisk 
kompatibilitet – Del 3-2: Rullende materiell – 
Apparater

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.7.2009) 

EN 50121-3-2:2006/AC:2008   

Cenelec EN 50121-4:2006
Jernbaneapplikasjoner – Elektromagnetisk 
kompatibilitet – Del 4: Emision og immunitet fra 
signal- og telekommunikasjonsapparater

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.7.2009) 

EN 50121-4:2006/AC:2008   

Cenelec EN 50121-5:2006
Jernbaneapplikasjoner – Elektromagnetisk 
kompatibilitet – Del 5: Emisjon og immunitet fra 
faste strømforsynings- installasjoner og apparater

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.7.2009) 

EN 50121-5:2006/AC:2008   
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

Cenelec EN 50130-4:1995
Alarmsystemer – Del 4: Elektromagnetisk 
kompatibilitet – Produktfamiliestandard: 
Immunitetskrav til komponenter for brann, innbrudd 
og sosiale alarmsystemer

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.1.2001) 

EN 50130-4:1995/A1:1998 Note 3 Dato utløpt
(1.1.2001) 

EN 50130-4:1995/A2:2003 Note 3 Dato utløpt
(1.9.2007) 

EN 50130-4:1995/A2:2003/AC:2003

Cenelec EN 50130-4:2011
Alarmsystemer – Del 4: Elektromagnetisk 
kompatibilitet – Produktfamiliestandard: 
Immunitetskrav til komponenter for brann, innbrudd, 
overfall, CCTV, adgangskontroll og sosiale 
alarmsystemer

EN 50130-4:1995 
som endret

Note 2.1

13.6.2014

Cenelec EN 50148:1995
Elektroniske taksametere
BT(IT/NOT)12

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(15.12.1995) 

Cenelec EN 50263:1999
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – 
Produktnorm for målereleer og beskyttelsesutstyr

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.8.2002) 

Cenelec EN 50270:2006
Elektromagnetisk kompatibilitet – Elektriske 
apparater for deteksjon og måling av brennbare 
gasser, giftige gasser eller oksygen

EN 50270:1999

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.6.2009) 

Cenelec EN 50293:2000
Elektromagnetisk kompatibilitet – Veitrafikk 
signalsystemer – Produktstandard

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.4.2003) 

Cenelec EN 50295:1999
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – 
Grensesnitt mellom styrings- og apparatsystemer – 
Grensesnitt mellom aktuator og føler

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.12.1999) 

Cenelec EN 50370-1:2005
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – 
Produktfamiliestandard for maskinverktøy – Del 1: 
Emisjon

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.2.2008) 

Cenelec EN 50370-2:2003
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – 
Produktfamiliestandard for maskinverktøy – Del 2: 
Immunitet

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.11.2005) 

Cenelec EN 50412-2-1:2005
Apparater og systemer for kraftlinje kommunikasjon 
benyttet i lavspente installasjoner i frekvensområdet 
1,6 MHz til 30 MHz – Del 2-1: Bolig, kommersielt 
og industrielt miljø – Immunitetskrav

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.4.2008) 

EN 50412-2-1:2005/AC:2009   
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

Cenelec EN 50428:2005
Brytere for bruk i husholdninger og tilsvarende faste 
elektriske installasjoner – Sidenorm – Brytere og 
beslektet utstyr for bruk i hjemmet og i elektroniske 
bygningssystemer (HBES) 

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.1.2008) 

EN 50428:2005/A1:2007 Note 3 Dato utløpt
(1.10.2010) 

EN 50428:2005/A2:2009 Note 3 Dato utløpt 
(1.6.2012)

Cenelec EN 50470-1:2006
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Del 1: 
Generelle krav, prøver og prøvebetingelser – Målere 
(klassene A, B og C) 

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.5.2009) 

Cenelec EN 50490:2008
Elektriske installasjoner til belysning og landingslys 
for flyplasser – Tekniske krav til kontroll og 
overvåkningssystemer for bakkebelysning – Utstyr 
for enkeltvis kontroll og utkobling, 

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.4.2011) 

Cenelec EN 50491-5-1:2010
Generelle krav til elektroniske systemer til 
boliger og bygninger (HBES) samt systemer til 
bygningsautomatisering og bygningsstyring (BACS) 
– Del 5-1: EMC-krav, betingelser og prøveopstilling

EN 50090-2-2:1996
som endret

Note 2.1 

1.4.2013 

Cenelec EN 50491-5-2:2010
Generelle krav til elektroniske systemer til 
boliger og bygninger (HBES) samt systemer til 
bygningsautomatisering og bygningsstyring (BACS) 
– Del 5-2: EMC-krav til HBES/BACS for bruk i 
bygninger for bolig kontor og lett industri

EN 50090-2-2:1996
som endret

Note 2.1 

1.4.2013 

Cenelec EN 50491-5-3:2010
Generelle krav til elektroniske systemer til 
boliger og bygninger (HBES) samt systemer til 
bygningsautomatisering og bygningsstyring (BACS) 
– Del 5-3: EMC-krav til HBES/BACS for bruk i 
industrimiljø

EN 50090-2-2:1996
som endret

Note 2.1 

1.4.2013 

Cenelec EN 50498:2010
Elektromagnetisk kompatibilitet – Produkt-
familiestandard for elektronisk utstyr til 
ettermontering i kjøretøyer, 

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

1.7.2013 

Cenelec EN 50512:2009
Elektriske installasjoner til belysning og 
landingslys på flyplasser – Avansert visuelt 
dokningshjelpesystem (A-VDGS) 

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

 

Cenelec EN 50529-1:2010
Kabelkommunikasjonsnettverk – Del 1: EMC for 
kabelkommunikasjonsnettverk med telefonkabler

  

Cenelec EN 50529-2:2010
Kabelkommunikasjonsnettverk – Del 2: EMC for 
kabelkommunikasjonsnettverk med koaksialkabler
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

Cenelec EN 50550:2011
Komponenter til beskyttelse mot overspenninger 
med nettfrekvens for husholdninger og tilsvarende 
bruk (POP)

EN 50550:2011/AC:2012

Cenelec EN 55011:2007
Industrielt, vitenskaplig og medisinsk (ISM) 
radiofrekvent utstyr – Elektromagnetiske 
støyegenskaper – Grenseverdier og målemetoder
CISPR 11:2003 (Endret) + A1:2004 (Endret) 

EN 55011:1998
+ A1:1999
+ A2:2002

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.11.2009) 

EN 55011:2007/A2:2007
CISPR 11:2003/A2:2006 

Note 3 Dato utløpt
(1.11.2009) 

Cenelec EN 55011:2009
Industrielt, vitenskaplig og medisinsk (ISM) 
radiofrekvent utstyr – Elektromagnetiske 
støyegenskaper – Grenseverdier og målemetoder
CISPR 11:2009 (Endret) 

EN 55011:2007
som endret

Note 2.1 

Dato utløpt 
(1.9.2012)

EN 55011:2009/A1:2010
CISPR 11:2009/A1:2010 

Note 3 1.7.2013 

Cenelec EN 55012:2007
Motorkjøretøyer, båter og utstyr med interne 
eksplosjonsmotorer – Radiostøyegenskaper – 
Grenseverdier og målemetoder for beskyttelse 
av mottagere unntatt slike som er montert i eget 
motorkjøretøy, båt eller utstyr eller montert i 
tilstøtende motorkjøretøyer, båter eller utstyr
CISPR 12:2007

EN 55012:2002
+ A1:2005 

Dato utløpt
(1.9.2010) 

EN 55012:2007/A1:2009
CISPR 12:2007/A1:2009 

Note 3 Dato utløpt 
(1.7.2012)

EN 55012 gjelder som en antakelse om samsvar med direktiv 2004/108/EF for slike motorkjøretøyer, båter og utstyr 
med interne eksplosjonsmotorer som ikke omfattes av omfanget til direktiv 95/54/EF, 97/24/EF, 2000/2/EF eller 
2004/104/EF

Cenelec EN 55013:2001
Kringkastingsmottakere for lyd og bilde og 
tilhørende utstyr – Radiostøykarakteristikker – 
Grenseverdier og målemetoder
CISPR 13:2001 (Endret) 

EN 55013:1990
+ A12:1994
+ A13:1996
+ A14:1999

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2004) 

EN 55013:2001/A1:2003
CISPR 13:2001/A1:2003 

Note 3 Dato utløpt
(1.4.2006) 

EN 55013:2001/A2:2006
CISPR 13:2001/A2:2006 

Note 3 Dato utløpt
(1.3.2009) 

Cenelec EN 55014-1:2006
Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til 
husholdningsapparater, elektrisk verktøy og lignende 
apparater – Del 1: Emisjon
CISPR 14-1:2005

EN 55014-1:2000
+ A1:2001
+ A2:2002

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2009) 

EN 55014-1:2006/A1:2009
CISPR 14-1:2005/A1:2008 

Note 3 Dato utløpt 
(1.5.2012)

EN 55014-1:2006/A2:2011
CISPR 14-1:2005/A2:2011

Note 3 16.8.2014
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

Cenelec EN 55014-2:1997
Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til 
husholdningsapparater, elektrisk verktøy 
og lignende apparater – Del 2: Immunitet – 
Produktfamiliestandard
CISPR 14-2:1997

EN 55104:1995

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.1.2001) 

EN 55014-2:1997/A1:2001
CISPR 14-2:1997/A1:2001 

Note 3 Dato utløpt
(1.12.2004) 

EN 55014-2:1997/A2:2008
CISPR 14-2:1997/A2:2008 

Note 3 Dato utløpt
(1.9.2011) 

EN 55014-2:1997/AC:1997   

Cenelec EN 55015:2006
Grenseverdier og målemetoder for radiostøy fra 
elektrisk belysnings- og lignende utstyr
CISPR 15:2005

EN 55015:2000
+ A1:2001
+ A2:2002

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2009) 

EN 55015:2006/A1:2007
CISPR 15:2005/A1:2006 

Note 3 Dato utløpt
(1.5.2010) 

EN 55015:2006/A2:2009
CISPR 15:2005/A2:2008 

Note 3 Dato utløpt
(1.3.2012) 

Cenelec EN 55020:2007
Kringkastingsmottagere for lyd og bilde og 
tilhørende utstyr – Immunitetskarakteristikker – 
Grenser og målemetoder
CISPR 20:2006

EN 55020:2002
+ A1:2003
+ A2:2005

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2009) 

EN 55020:2007/A11:2011 Note 3 1.1.2013

Cenelec EN 55022:2006
Informasjonsteknologisk utstyr – Radiostøy-
egenskaper – Grenseverdier og målemetoder
CISPR 22:2005 (Endret) 

EN 55022:1998
+ A1:2000
+ A2:2003

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.2011)

EN 55022:2006/A1:2007
CISPR 22:2005/A1:2005 

Note 3 Dato utløpt
(1.10.2011) 

Cenelec EN 55022:2010
Informasjonsteknologiutstyr – Radiostøyegenskaper 
– Grenseverdier og målemetoder
CISPR 22:2008 (Endret)

EN 55022:2006 
som endret

Note 2.1

1.12.2013

EN 55022:2010/AC:2011

Cenelec EN 55024:1998
Informasjonsteknologisk utstyr – Immunitets-
egenskaper – Grenseverdier og målemetoder
CISPR 24:1997 (Endret) 

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.7.2001) 

EN 55024:1998/A1:2001
CISPR 24:1997/A1:2001 

Note 3 Dato utløpt
(1.10.2004) 

EN 55024:1998/A2:2003
CISPR 24:1997/A2:2002 

Note 3 Dato utløpt
(1.12.2005) 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 71/34 20.12.2012

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

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

Cenelec EN 55024:2010
Informasjonsteknologisk utstyr – 
Immunitetsegenskaper – Grenseverdier og 
målemetoder
CISPR 24:2010

EN 55024:1998
som endret

Note 2.1 

1.12.2013 

Cenelec EN 55103-1:1996
Elektromagnetisk kompatibilitet – Produkt-
familiestandard for audio, video, audiovisuelle og 
underholdnings-lyskontrollapparater for profesjonelt 
bruk – Del 1: Emisjon

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.9.1999) 

Cenelec EN 55103-1:2009
Elektromagnetisk kompatibilitet – Produkt-
familiestandard for audio, video, audiovisuelle og 
underholdnings-lyskontrollapparater for profesjonelt 
bruk – Del 1: Emisjon

EN 55103-1:1996

Note 2.1 

Dato utløpt 
(1.7.2012)

Cenelec EN 55103-2:1996
Elektromagnetisk kompatibilitet – Produkt-
familiestandard for audio, video, audiovisuelle og 
underholdnings-lyskontrollapparater for profesjonelt 
bruk – Del 2: Immunitet

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.9.1999) 

Cenelec EN 55103-2:2009
Elektromagnetisk kompatibilitet – Produkt-
familiestandard for audio, video, audiovisuelle og 
underholdnings-lyskontrollapparater for profesjonelt 
bruk – Del 2: Immunitet

EN 55103-2:1996

Note 2.1 

Dato utløpt 
(1.7.2012)

Cenelec EN 60034-1:2010
Roterende elektriske maskiner – Del 1: Merkedata 
og ytelser
IEC 60034-1:2010 (Endret) 

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

1.10.2013 

EN 60034-1:2010/AC:2010   

Cenelec EN 60204-31:1998
Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr i maskiner – 
Del 31: Spesielle sikkerhets- og EMC-krav til 
symaskiner, enheter og systemer
IEC 60204-31:1996 (Endret) 

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.6.2002) 

EN 60204-31:1998/AC:2000   

Cenelec EN 60439-1:1999
Lavspennings koblings- og kontrollanlegg – Del 1: 
Krav til typeprøvet og delvis typeprøvet utstyr
IEC 60439-1:1999

EN 60439-1:1994
+ A11:1996

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.8.2002) 

Cenelec EN 60669-2-1:2004
Brytere for husholdnings og lignende faste 
elektriske installasjoner – Del 2-1: Spesielle krav til 
elektroniske brytere
IEC 60669-2-1:2002 (Endret) + ISI:2011+ IS2:2012

EN 60669-2-1:2000
+ A2:2001

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.7.2009) 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009
IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Endret) 

Note 3 Dato utløpt
(1.4.2012)

EN 60669-2-1:2004/A12:2010 Note 3 1.6.2013 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007   
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

Cenelec EN 60730-1:1995
Automatiske, elektriske kontrollorganer for 
husholdnings- og lignende bruk – Del 1: Generelle 
sikkerhetskrav
IEC 60730-1:1993 (Endret) 

  

EN 60730-1:1995/A11:1996 Note 3 Dato utløpt
(1.1.1998) 

EN 60730-1:1995/A17:2000 Note 3 Dato utløpt
(1.10.2002) 

EN 60730-1:1995/AC:1997   

EN 60730-1:1995/AC:2007   

Cenelec EN 60730-1:2000
Automatiske, elektriske kontrollorganer for 
husholdnings- og lignende bruk – Del 1: Generelle 
sikkerhetskrav
IEC 60730-1:1999 (Endret) 

EN 60730-1:1995
som endret

Note 2.1 

 

EN 60730-1:2000/A1:2004
IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Endret) 

Note 3  

EN 60730-1:2000/A16:2007 Note 3 Dato utløpt
(1.6.2010) 

EN 60730-1:2000/A2:2008
IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Endret) 

Note 3 Dato utløpt
(1.6.2011)

EN 60730-1:2000/AC:2007   

EN 60730-1:2000/A16:2007/AC:2010

Cenelec EN 60730-1:2011
Automatiske, elektriske kontrollorganer for 
husholdnings- og lignende bruk – Del 1: Generelle 
sikkerhetskrav
IEC 60730-1:2010 (Endret)

EN 60730-1:2000
som endret

Note 2.1

1.10.2013

Cenelec EN 60730-2-5:2002
Automatiske, elektriske kontrollorganer for 
husholdnings- og lignende bruk – Del 2-5: 
Spesielle krav til automatiske elektriske brenner-
kontrollsystemer
IEC 60730-2-5:2000 (Endret) 

  

EN 60730-2-5:2002/A1:2004
IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Endret) 

Note 3 Dato utløpt
(1.12.2008) 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005 Note 3 Dato utløpt
(1.12.2008) 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010
IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Endret) 

Note 3 1.3.2013 

Cenelec EN 60730-2-6:2008
Automatiske, elektriske kontrollorganer for 
husholdnings og lignende bruk – Del 2-6: Spesielle 
krav til trykkfølende kontrollorganer, inkludert 
mekaniske krav
IEC 60730-2-6:2007 (Endret) 

EN 60730-2-6:1995 + 
A1:1997
som endret

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2011)
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Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

Cenelec EN 60730-2-7:1991
Automatiske, elektriske kontrollorganer for 
husholdnings- og lignende bruk – Del 2-7: Spesielle 
krav til tidsur og tidsbrytere
IEC 60730-2-7:1990 (Endret) 

  

EN 60730-2-7:1991/A1:1997
IEC 60730-2-7:1990/A1:1994 (Endret) 

Note 3 Dato utløpt
(1.1.2004) 

EN 60730-2-7:1991/A1:1997/AC:2001

EN 60730-2-7:1991/AC:2001   

EN 60730-2-7:1991/AC:1997   

Cenelec EN 60730-2-7:2010
Automatiske, elektriske kontrollorganer for 
husholdnings og lignende bruk – Del 2-7: Spesielle 
krav til koblingsur og tidsbrytere
IEC 60730-2-7:2008 (Endret) 

EN 60730-2-7:1991
som endret

Note 2.1 

1.10.2013 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

Cenelec EN 60730-2-8:2002
Automatiske, elektriske kontrollorganer for 
husholdnings- og lignende bruk – Del 2-8: Spesielle 
krav til elektrisk drevne vannventiler, inkludert 
mekaniske krav
IEC 60730-2-8:2000 (Endret) 

EN 60730-2-8:1995
+ A1:1997
+ A2:1997

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2008) 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003
IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Endret) 

Note 3 Dato utløpt
(1.12.2008) 

Cenelec EN 60730-2-9:2002
Automatiske, elektriske kontrollorganer for 
husholdnings- og lignende bruk – Del 2-9: Spesielle 
krav til temperaturfølsomme kontrollorganer
IEC 60730-2-9:2000 (Endret) 

EN 60730-2-9:1995
+ A1:1996
+ A2:1997

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2008) 

EN 60730-2-9:2002/A1:2003
IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Endret) 

Note 3 Dato utløpt
(1.12.2008) 

EN 60730-2-9:2002/A2:2005
IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Endret) 

Note 3 Dato utløpt
(1.12.2007) 

Cenelec EN 60730-2-9:2010
Automatiske, elektriske kontrollorganer for 
husholdnings- og lignende bruk – Del 2-9: Spesielle 
krav til temperaturfølende kontrollorganer
IEC 60730-2-9:2008 (Endret) 

EN 60730-2-9:2002
som endret

Note 2.1 

1.11.2013 

Cenelec EN 60730-2-14:1997
Automatiske, elektriske kontrollorganer for 
husholdnings og lignende bruk – Del 2-14: Spesielle 
krav til elektriske manøverorgan
IEC 60730-2-14:1995 (Endret) 

EN 60730-1:1995
som endret

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.6.2004) 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001
IEC 60730-2-14:1995/A1:2001 

Note 3 Dato utløpt
(1.7.2008) 
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(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden
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om samsvar 
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erstattede 
standarden

Note 1

Cenelec EN 60730-2-15:2010
Automatiske, elektriske kontrollinnretninger 
for husholdnings og lignende bruk – Del 2-15: 
Spesielle krav til automatiske elektriske vann-nivå 
kontrollinnretninger, som reagerer på vannivå og 
strømminger av luft og vann
IEC 60730-2-15:2008 (Endret) 

EN 60730-2-18:1999

Note 2.1 

1.3.2013 

Cenelec EN 60730-2-18:1999
Automatiske, elektriske kontrollorganer for 
husholdnings- og lignende bruk – Del 2-18: Spesielle 
krav til automatiske elektriske kontrollorganer for 
vann- og luftstrømning, inklusive mekaniske krav
IEC 60730-2-18:1997 (Endret) 

EN 60730-1:1995
som endret

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.4.2002) 

Cenelec EN 60870-2-1:1996
Telekontroll utstyr og systemer – Del 2: 
Bruksbetingelser – Seksjon 1: Strømforsyning og 
elektromagnetisk kompatibilitet
IEC 60870-2-1:1995

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.9.1996) 

Cenelec EN 60945:2002
Maritimt navigerings- og radiokommunikasjons-
utstyr og -systemer – Generelle krav, prøvemetoder 
og krav til prøveresultater
IEC 60945:2002

EN 60945:1997

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.2005) 

Cenelec EN 60947-1:2007
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 1: 
Generelle regler
IEC 60947-1:2007

EN 60947-1:2004

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2010) 

EN 60947-1:2007/A1:2011
IEC 60947-1:2007/A1:2010

Note 3 1.1.2014 

Cenelec EN 60947-2:2006
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 2: 
Effektbrytere
IEC 60947-2:2006

EN 60947-2:2003

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2009) 

EN 60947-2:2006/A1:2009
IEC 60947-2:2006/A1:2009 

Note 3 Dato utløpt 
(1.7.2012)

Cenelec EN 60947-3:2009
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 3: 
Brytere, skillebrytere, lastskillebrytere og sikrings-
kombinasjonsenheter
IEC 60947-3:2008

EN 60947-3:1999
som endret

Note 2.1 

Dato utløpt 
(1.5.2012)

EN 60947-3:2009/A1:2012
IEC 60947-3:2008/A1:2012

Note 3 21.3.2015

Cenelec EN 60947-4-1:2001
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – 
Del 4-1: Kontaktorer og motorvernbrytere – 
Elektromekaniske kontaktorer og motorvernbrytere
IEC 60947-4-1:2000

  

EN 60947-4-1:2001/A1:2002
IEC 60947-4-1:2000/A1:2002 

Note 3 Dato utløpt
(1.10.2005) 

EN 60947-4-1:2001/A2:2005
IEC 60947-4-1:2000/A2:2005 

Note 3 Dato utløpt
(1.7.2008) 
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

Cenelec EN 60947-4-1:2010
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 4: 
Kontaktorer og motorvernbrytere – Seksjon 1: 
Elektromekaniske kontaktorer og motor-startere
IEC 60947-4-1:2009

EN 60947-4-1:2001
som endret

Note 2.1 

1.4.2013 

Cenelec EN 60947-4-2:2000
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 4-2: 
Kontaktorer og motorvernbrytere – Vekselstrøms 
halvleder motorkontrollere og startere
IEC 60947-4-2:1999

EN 60947-4-2:1996
+ A2:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2002) 

EN 60947-4-2:2000/A1:2002
IEC 60947-4-2:1999/A1:2001 

Note 3 Dato utløpt
(1.3.2005) 

EN 60947-4-2:2000/A2:2006
IEC 60947-4-2:1999/A2:2006 

Note 3 Dato utløpt
(1.12.2009) 

Cenelec EN 60947-4-3:2000
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 4-3: 
Kontaktorer og motorvernbrytere – Vekselstrøms 
halvleder kontrollere og kontaktorer for ikke-motor 
belastninger
IEC 60947-4-3:1999

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.12.2002) 

EN 60947-4-3:2000/A1:2006
IEC 60947-4-3:1999/A1:2006 

Note 3 Dato utløpt
(1.11.2009) 

EN 60947-4-3:2000/A2:2011
IEC 60947-4-3:1999/A2:2011

Note 3 Dato utløpt
(18.4.2012)

Cenelec EN 60947-5-1:2004
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – 
Del 5-1: Kontrollkretsutstyr og bryterelementer – 
Elektromekanisk kontrollkretsutstyr
IEC 60947-5-1:2003

EN 60947-5-1:1997
+ A12:1999

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.5.2007) 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009
IEC 60947-5-1:2003/A1:2009 

Note 3 Dato utløpt 
(1.5.2012)

EN 60947-5-1:2004/AC:2004   

EN 60947-5-1:2004/AC:2005   

Cenelec EN 60947-5-2:2007
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – 
Del 5-2: Kontrollkretsutstyr og bryterelementer – 
Nærhetsbrytere
IEC 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2:1998
+ A2:2004

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.11.2010) 

Cenelec EN 60947-5-3:1999
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 5-3: 
Kontrollkretsutstyr og bryterelementer – Krav til 
nærhets brytere med definerte virkninger under 
feilforhold (PDF)
IEC 60947-5-3:1999

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.5.2002) 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005
IEC 60947-5-3:1999/A1:2005 

Note 3 Dato utløpt
(1.3.2008) 

Cenelec EN 60947-5-6:2000
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – 
Del 5-6: Styrekretsutstyr og koblingselementer 
– Likestrøms grenseskille for avstandsfølere og 
brytningsforsterkere (NAMUR)
IEC 60947-5-6:1999

EN 50227:1997

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.1.2003) 
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Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

Cenelec EN 60947-5-7:2003
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 5-7: 
Kontrollkretsutstyr og bryterelementer – Krav til 
avstandsfølende brytere med analog utgang
IEC 60947-5-7:2003

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2006) 

Cenelec EN 60947-5-9:2007
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – 
Del 5-2: Kontrollkrets-utstyr og bryterelementer – 
Gjennomstrømmingsbrytere
IEC 60947-5-9:2006

  

Cenelec EN 60947-6-1:2005
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – 
Del 6-1: Flerfunksjons utstyr – Omkobler (eks. 
nødstrømsforsyning)
IEC 60947-6-1:2005

EN 60947-6-1:1991
+ A2:1997

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.2008) 

Cenelec EN 60947-6-2:2003
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 6: 
Flerfunksjonsutstyr – Seksjon 2: Bryterutstyr (eller 
innretninger) for kontroll og beskyttelse (CPS)
IEC 60947-6-2:2002

EN 60947-6-2:1993
+ A1:1997

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2005) 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007
IEC 60947-6-2:2002/A1:2007 

Note 3 Dato utløpt
(1.3.2010) 

Cenelec EN 60947-8:2003
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 8: 
Kontrollenheter, for innbygning, for termisk 
beskyttelse (PTC) av roterende elektriske maskiner
IEC 60947-8:2003

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.7.2006) 

EN 60947-8:2003/A1:2006
IEC 60947-8:2003/A1:2006 

Note 3 Dato utløpt
(1.10.2009) 

Cenelec EN 60974-10:2007
Utstyr til buesveising – Del 10: Krav til 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
IEC 60974-10:2007

EN 60974-10:2003

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2010) 

Cenelec EN 61000-3-2:2006
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: 
Grenseverdier – Grenseverdier for utsendelse av 
harmoniske strømmer (utstyr med inngangsstrøm 
opp til og med 16 A per fase)
IEC 61000-3-2:2005

EN 61000-3-2:2000
+ A2:2005

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.2.2009) 

EN 61000-3-2:2006/A1:2009
IEC 61000-3-2:2005/A1:2008

Note 3 Dato utløpt 
(1.7.2012)

EN 61000-3-2:2006/A2:2009
IEC 61000-3-2:2005/A2:2009 

Note 3 Dato utløpt 
(1.7.2012)

Cenelec EN 61000-3-3:2008
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-3: 
Grenseverdier – Grenseverdier for spennings-
variasjoner, fluktuasjoner og flimmer i lavspennings 
tilførsels systemer, for utstyr med inngangsstrøm 
opp til og med 16 A per fase og uten hensyn til 
tilkoplingsbetingelser
IEC 61000-3-3:2008

EN 61000-3-3:1995
+ A1:2001 + A2: 2005

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2011)
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erstattede 
standarden

Note 1

Cenelec EN 61000-3-11:2000
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – 
Del 3-11: Grenseverdier – Grenseverdier for 
spenningsendringer, spennings fluktuasjoner og 
flimmer i lavspennings tilførselssystemer for utstyr 
med inngangsstrøm ikke overskridende 75 A og 
gjenstand for tilkoplingsbetingelser
IEC 61000-3-11:2000

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.11.2003) 

Cenelec EN 61000-3-12:2005
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-12: 
Grenseverdier for harmoniske strømmer produsert 
av utstyr tilkoplet i lavspennings tilførsels systemer 
med inngangs strøm over 16 A opp til og med 75 A 
per fase
IEC 61000-3-12:2004

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.2.2008) 

Cenelec EN 61000-3-12:2011
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-12: 
Grenseverdier for harmoniske strømmer produsert 
av utstyr tilkoplet i lavspennings tilførselssystemer 
med inngangsstrøm over 16 A opp til og med 75 A 
per fase

EN 61000-3-12:2005

Note 2.1

16.6.2014

Cenelec EN 61000-6-1:2007
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – 
Del 6-1: Generisk norm – Immunitet for boliger, 
handels- og lette industrimiljøer
IEC 61000-6-1:2005

EN 61000-6-1:2001

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2009) 

Cenelec EN 61000-6-2:2005
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – 
Del 6-2: Generisk norm – Immunitet for 
industrimiljø
IEC 61000-6-2:2005

EN 61000-6-2:2001

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.6.2008) 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005   

Cenelec EN 61000-6-3:2007
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-3: 
Generisk norm – Emisjonsnorm for boliger, handels- 
og lette industrimiljøer
IEC 61000-6-3:2006

EN 61000-6-3:2001
+ A11:2004 

Dato utløpt
(1.12.2009) 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011
IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

Note 3 12.1.2014

Cenelec EN 61000-6-4:2007
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-4: 
Generisk norm – Emisjonsnorm for industrimiljøer
IEC 61000-6-4:2006

EN 61000-6-4:2001

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2009) 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011
IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

Note 3 Dato utløpt
(1.12.2011)

Cenelec EN 61008-1:2004
Reststrømsopererte effektbrytere (jordfeil brytere), 
uten innebygget overstrøms beskyttelse, for 
husholdnings- og liknende bruk (RCCB’s) – Del 1: 
Generelle sikkerhetskrav
IEC 61008-1:1996 (Endret) + A1:2002 (Endret) 

EN 61008-1:1994
+ A2:1995
+ A14:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.4.2009) 

EN 61008-1:2004/A12:2009 Note 3 Dato utløpt 
(1.12.2011)
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Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato 
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om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

Cenelec EN 61009-1:2004
Reststrømsopererte effektbrytere (jordfeil brytere), 
med innebygget overstrøms beskyttelse, for 
husholdnings- og liknende bruk (RCBO’s) – Del 1: 
Generelle sikkerhetskrav
IEC 61009-1:1996 (Endret) + A1:2002 (Endret) 

EN 61009-1:1994
+ A1:1995
+ A14:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.4.2009) 

EN 61009-1:2004/A13:2009 Note 3 Dato utløpt
(1.12.2011) 

EN 61009-1:2004/A12:2009 Note 3 Dato utløpt
(1.12.2011)

EN 61009-1:2004/AC:2006   

Cenelec EN 61131-2:2007
Programmerbare logiske styringer – Del 2: 
Utstyrskrav og prøving
IEC 61131-2:2007

EN 61131-2:2003

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.8.2010) 

Cenelec EN 61204-3:2000
Lavspennings strømforsyningsapparater med 
likestrømsutgang – Del 3: Elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC)
IEC 61204-3:2000

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.11.2003) 

Cenelec EN 61326-1:2006
Elektrisk utstyr for måling, kontroll og 
laboratoriebruk – EMC-krav – Del 1: Generelle krav
IEC 61326-1:2005

EN 61326:1997
+ A1:1998
+ A2:2001
+ A3:2003

Dato utløpt
(1.2.2009) 

Cenelec EN 61326-2-1:2006
Elektrisk utstyr for måling, kontroll og 
laboratoriebruk – EMC-krav – Del 2-1: Spesielle 
krav – Prøveutrustning, driftsforhold og ytelses-
kriterier for sensitive prøver og måleutstyr for EMC-
ubeskyttede applikasjoner
IEC 61326-2-1:2005

EN 61326:1997
+ A1:1998
+ A2:2001
+ A3:2003

Dato utløpt
(1.2.2009) 

Cenelec EN 61326-2-2:2006
Elektrisk utstyr for måling, kontroll og 
laboratoriebruk – EMC-krav – Del 2-2: Spesielle 
krav – Prøveutrustning, driftsforhold og 
ytelses kriterier for portabelt utstyr, måling og 
overvåkningsutstyr benyttet i lavspente distribusjons-
systemer
IEC 61326-2-2:2005

EN 61326:1997
A1:1998
+ A2:2001
+ A3:2003

Dato utløpt
(1.2.2009) 

Cenelec EN 61326-2-3:2006
Elektrisk utstyr for måling, kontroll og 
laboratoriebruk – EMC-krav – Del 2-3: Spesielle 
krav – Prøveutrustning, driftsforhold og 
ytelseskriterier for signalgivere med integrert eller 
fjernstyrt signalbehandling
IEC 61326-2-3:2006

EN 61326:1997
+ A1:1998
+ A2:2001
+ A3:2003

Dato utløpt
(1.8.2009) 
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om samsvar 
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Note 1

Cenelec EN 61326-2-4:2006
Elektrisk utstyr for måling, kontroll og 
laboratoriebruk – EMC-krav – Del 2-4: Spesielle 
krav – Prøveutrustning, driftsforhold og 
ydelseskriterier for isolasjons overvåkningsutstyr i 
henhold til IEC 61557-8 og for utstyr for isolasjons 
feillokalisering i henhold til 
IEC 61557-9
IEC 61326-2-4:2006

EN 61326:1997
A1:1998
+ A2:2001
+ A3:2003

Dato utløpt
(1.11.2009) 

Cenelec EN 61326-2-5:2006
Elektrisk utstyr for måling, kontroll og 
laboratoriebruk – EMC-krav – Del 2-5: Spesielle 
krav – Prøveutrustning, driftsforhold og 
ytelseskriterier for feltutstyr med grensesnitt i 
henhold til IEC 61784-1, CP 3/2
IEC 61326-2-5:2006

EN 61326:1997
A1:1998
+ A2:2001
+ A3:2003

Dato utløpt
(1.9.2009) 

Cenelec EN 61439-1:2009
Lavspennings koblings- og kontrollanlegg – Del 1: 
Generelle regler
IEC 61439-1:2009 (Endret) 

EN 60439-1:1999

Note 2.1 

1.11.2014 

EN 61439-1:2009 gir ingen antakelse om samsvar uten at den er sammenholdt med en annen del i standard-serien

Cenelec EN 61439-1:2011
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – 
Del 1: Generelle regler
IEC 61439-1:2011

EN 61439:2009

Note 2.1

23.9.2014

Cenelec EN 61439-2:2009
Lavspennings koblings- og kontrollanlegg – Del 2: 
Koblings- og kontrollanlegg for stor effekt
IEC 61439-2:2009

  

Cenelec EN 61439-2:2011
Lavspennings koblings- og kontrollanlegg – 
Del 2: koblings- og kontrollanlegg for store effekter
IEC 61439-2:2011

EN 61439-2:2009

Note 2.1

23.9.2014

Cenelec EN 61439-3:2012
Lavspennings koblings- og kontrollanlegg – Del 3: 
Fordelingstavler ment for betjening av vanlige 
personer (DBO)
IEC 61439-3:2012

Cenelec EN 61439-5:2011 
Lavspennings koblings- og kontrolltavler – 
Del 5: tavler for bruk i forsyningsnett 
IEC 61439-5:2010
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Note 1

Cenelec EN 61543:1995
Reststrømsopererte effektbrytere (jordfeilbrytere) for 
husholdnings og lignende bruk – Elektro magnetisk 
kompatibilitet
IEC 61543:1995

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(4.7.1998) 

EN 61543:1995/A11:2003 Note 3 Dato utløpt
(1.3.2007) 

EN 61543:1995/A12:2005 Note 3 Dato utløpt
(1.3.2008) 

EN 61543:1995/A2:2006
IEC 61543:1995/A2:2005 

Note 3 Dato utløpt
(1.12.2008) 

EN 61543:1995/AC:1997   

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

Cenelec EN 61547:1995
Utstyr for generell belysning – EMC immunitetskrav 
IEC 61547:1995
IEC 61547:1995

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.7.1996) 

EN 61547:1995/A1:2000
IEC 61547:1995/A1:2000 

Note 3 Dato utløpt
(1.11.2003) 

Cenelec EN 61547:2009
Utstyr for generell belysning – EMC immunitetskrav
IEC 61547:2009

EN 61547:1995
som endret

Note 2.1 

Dato utløpt 
(1.7.2012)

Cenelec EN 61557-12:2008
Elektrisk sikkerhet i lavspente forsynings systemer 
med vekselspenninger opptil 1 kV og likespenninger 
opp til 1,5 kV – Utstyr for prøving, måling og 
overvåking av beskyttelses metoder – Del 12: Utstyr 
for måling og overvåkning
IEC 61557-12:2007

  

Cenelec EN 61800-3:2004
Elektriske motordrifter for variabelt turtall – Del 3: 
EMC-krav og spesifikke prøvingsmetoder
IEC 61800-3:2004

EN 61800-3:1996
+ A11:2000

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.2007) 

EN 61800-3:2004/A1:2012
IEC 61800-3:2004/A1:2011

Note 3 19.12.2014

Cenelec EN 61812-1:1996
Spesifiserte tidsreleer for industrielt bruk – Del 1: 
Krav og prøvinger
IEC 61812-1:1996

  

EN 61812-1:1996/A11:1999 Note 3 Dato utløpt
(1.1.2002) 

EN 61812-1:1996/AC:1999   

Cenelec EN 61812-1:2011
Tidsreleer for industrielt- og husholdningsbruk  
Del 1: Krav og prøvemetoder
IEC 61812-1:2011

EN 61812-1:1996
som endret

Note 2.1

29.6.2014
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Note 1

Cenelec EN 62020:1998
Elektrisk utstyr – Reststrømstyrte isolasjons-
overvåkere for husholdnings- og liknende bruk 
(RCMs)
IEC 62020:1998

  

EN 62020:1998/A1:2005
IEC 62020:1998/A1:2003 (Endret) 

Note 3 Dato utløpt
(1.3.2008) 

Cenelec EN 62026-1:2007
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – 
Grensesnitt for kontrollutstyr (CDIs) – Del 1: 
Generelle regler
IEC 62026-1:2007

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2010) 

EN 62026-1:2007 gir ingen antakelse om samsvar uten at den er sammenholdt med en annen del i standard-serien

Cenelec EN 62026-3:2009
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – 
Grensesnitt for kontrollutstyr (CDIs) – Del 3: 
DeviceNet
IEC 62026-3:2008

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

 

Cenelec EN 62040-2:2006
Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) – Del 2: Krav 
til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
IEC 62040-2:2005

EN 50091-2:1995

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.2008) 

EN 62040-2:2006/AC:2006   

Cenelec EN 62052-11:2003
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Generelle 
krav, prøver og prøvebetingelser – Del 11: 
Målerutstyr
IEC 62052-11:2003

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.3 

Dato utløpt
(1.3.2006) 

EN 62052-11:2003 gir ingen antakelse om samsvar uten at den er sammenholdt med en del av EN 62053-serien

Cenelec EN 62052-21:2004
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Generelle 
krav, prøver og prøveforhold – Del 21: Tariff- og 
laststyringsutstyr
IEC 62052-21:2004

EN 61037:1992
+ A1:1996
+ A2:1998
+ EN 61038:1992
+ A1:1996
+ A2:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2007) 

EN 62052-21:2004 gir ingen antakelse om samsvar uten at den er sammenholdt med en del av EN 62054-serien 

Cenelec EN 62053-11:2003
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Spesielle krav 
– Del 11: Elektromekaniske målere for aktiv energi 
(klassene 0,5, 1 og 2)
IEC 62053-11:2003

EN 60521:1995

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.3.2006) 

Cenelec EN 62053-21:2003
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Spesielle krav 
– Del 21: Statiske målere for aktiv energi (klassene 
1 og 2)
IEC 62053-21:2003

EN 61036:1996
+ A1:2000

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.3.2006) 
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

Cenelec EN 62053-22:2003
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Spesielle  
krav – Del 22: Statiske målere for aktiv energi  
(klassene 0,2 S og 0,5 S)
IEC 62053-22:2003

EN 60687:1992

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.3.2006) 

Cenelec EN 62053-23:2003
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Spesielle  
krav – Del 23: Statiske målere for reaktiv energi  
(klassene 2 og 3)
IEC 62053-23:2003

EN 61268:1996

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.3.2006) 

Cenelec EN 62054-11:2004
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Tariff- og 
belastningskontroll – Del 11: Spesielle krav til 
elektroniske rippelkontroll-mottagere
IEC 62054-11:2004

EN 61037:1992
+ A1:1996
+ A2:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2007) 

Cenelec EN 62054-21:2004
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Tariff- og 
belastningskontroll – Del 21: Spesielle krav til 
tidsbrytere
IEC 62054-21:2004

EN 61038:1992
+ A1:1996
+ A2:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2007) 

Cenelec EN 62135-2:2008
Utstyr for motstandssveising – Del 2: Krav til 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
IEC 62135-2:2007

EN 50240:2004

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.2.2011) 

Cenelec EN 62310-2:2007
Statiske overføringssystemer (STS) – Del 2: Krav til 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
IEC 62310-2:2006 (Endret) 

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2009) 

Cenelec EN 62423:2009
Reststrømsopererte effektbrytere (jordfeilbrytere) 
med og uten innebygget overstrømsbeskyttelse, for 
husholdnings- og liknende bruk (Type B RCCB og 
Type B RCBO)
IEC 62423:2007 (Endret) + IEC

  

ETSI EN 300 386 V1.4.1
Elektromagnetisk kompatibilitet 
og radiospektrumspørsmål (ERM); 
Telekommunikasjons nettverk utstyr; 
Elektromagnetisk kompatibilitets (EMC) krav

EN 300 386 V1.3.3

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.7.2011)

ETSI EN 300 386 V1.5.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og 
radiospektrumsaker (ERM); Utstyr i 
telekommunikasjonsnett; Krav til elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) 

EN 300 386 V1.4.1

Note 2.1 

31.1.2014 

ETSI EN 300 386 V1.6.1
Elektromagnetisk kompatibilitet 
og radiospektrumspørsmål (ERM); 
Telekommunikasjonnettverk utstyr; 
Elektromagnetisk kompatibilitets (EMC) krav

EN 300 386 V1.5.1

Note 2.1

30.11.2015
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standarden

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standarden

Note 1

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
Elektromagnetisk kompatibilitet og 
radiospektrumsaker (ERM); Elektromagnetisk 
kompatibilitetsstandard (EMC) for radioutstyr 
og -tjenester; Del 34: Særlige vilkår for ekstern 
strømkilde (EPS) for mobiltelefoner

EN 301 489-1 V1.8.1

Note 2.1

30.6.2013

ETSI EN 301 489-34 V1.1.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og 
radiospektrumsaker (ERM); Elektromagnetisk 
kompatibilitetsstandard (EMC) for radioutstyr 
og -tjenester; Del 34: Særlige vilkår for ekstern 
strømkilde (EPS) for mobiltelefoner

  

ETSI EN 301 489-34 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og 
radiospektrumsaker (ERM); Elektromagnetisk 
kompatibilitetsstandard (EMC) for radioutstyr 
og -tjenester; Del 34: Særlige vilkår for ekstern 
strømkilde (EPS) for mobiltelefoner

EN 301 489-34 V1.1.1

Note 2.1

28.2.2014

(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 standarden. På 
den angitte datoen opphører den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med de 
grunnleggende kravene i direktivet.

Note 2.2: Den nye standarden har et videre omfang enn den erstattede standarden. På den angitte datoen 
opphører den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med de grunnleggende krav i 
direktivet.

Note 2.3: Den nye standarden har et snevrere omfang enn den erstattede standarden. På den angitte 
datoen opphører den (delvis) erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med de 
grunnleggende kravene i direktivet, for de produkter som omfattes av den nye standarden. 
Antakelse om samsvar med de grunnleggende kravene i direktivet for produkter som fortsatt 
omfattes av den (delvis) erstattede standarden, men som ikke omfattes av den nye standarden, 
er ikke berørt.

Note 3: Når det gjelder endringsblader, er referansestandarden EN CCCCC:YYYY samt dens 
eventuelle tidligere endringsblader og et eventuelt nytt, angitt endringsblad. Den erstattede 
standarden (kolonne 3) består derfor av EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere 
endringsblader, men uten det nye angitte endringsbladet. På den angitte datoen opphører den 
erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med de grunnleggende kravene i direktivet.

http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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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 og EFTA-sekretariatet påtar seg intet ansvar 
for at titlene som er blitt framlagt for publisering i Den europeiske unions tidende eller EØS-tillegget 
til dette, 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.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

