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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 28. júlí 2020 

Málsnúmer 85364 

Ákvörðun nr. 097/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill Bætur til Haugesund-flugvallar vegna COVID-19 

Lagastoð Samningur milli Avinor og LUD (Lufthavnsdrift) sem 

kemur til framkvæmda fyrirmælum samgöngu-

ráðuneytisins og því markmiði norska þingsins að 

tryggja áframhaldandi starfsemi norskra flugvalla 

Tegund aðstoðar Stök aðstoð 

Markmið Að bæta beint tjón LUD á tímabilinu 1. mars 2020 til 

31. desember 2020 af völdum takmarkana sem hafa 

verið settar opinberlega vegna COVID-19 faraldursins 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárhagsáætlun 56,8 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 100% 

Atvinnugreinar Loftferðir 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Avinor AS 

Postboks 150  

2061 Gardermoen 

Norway 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

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

2020/EES/72/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 30. júlí 2020 

Málsnúmer 85507 

Ákvörðun nr. 098/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill Framlenging á fjármögnun CO2 Technology Centre 

Mongstad (TCM) 2020–2023 

Lagastoð Samningar sem taka til þátttöku norska ríkisins og aðila 

í atvinnustarfsemi í TCM 

Tegund aðstoðar Stök aðstoð 

Markmið Umhverfisvernd 

Aðstoðarform Styrkur 

Fjárhagsáætlun Áætluð 578 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall Áætlað 76,9% 

Gildistími 18. ágúst 2020 – 31. desember 2023 

Atvinnugreinar Orkumál 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Olje- og energidepartementet 

Akersgata 59, 

PO Box 8148 Dep. 

0033 Oslo 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

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

2020/EES/72/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 31. júlí 2020 

Málsnúmer 85346 

Ákvörðun nr. 099/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Bætur til TORP Sandefjord Airport vegna COVID-19 

Lagastoð (1) Samningur milli samgönguráðuneytisins og Sandefjord 

Lufthavn AS, sem kemur til framkvæmda því markmiði 

norska þingsins að tryggja áframhaldandi starfsemi 

norskra flugvalla 

Tegund aðstoðar Stök aðstoð 

Markmið Að bæta hluta þess beina tjóns sem Sandefjord 

Lufthavn AS hefur orðið fyrir frá 1. mars 2020 til  

30. september 2020 af völdum takmarkana sem hafa 

verið settar opinberlega vegna COVID-19 faraldursins 

Aðstoðarform Styrkur 

Fjárhagsáætlun 90 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 66,9% 

Atvinnugreinar Loftferðir 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Samgönguráðuneytið 

Postboks 8010 Dep 

0030 Oslo 

Norway 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 
EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2020/EES/72/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 31. júlí 2020 

Málsnúmer 85513 

Ákvörðun nr. 100/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Breyting á COVID-19 tryggingakerfi fyrir örfyrirtæki 

og lítil fyrirtæki í rekstrarerfiðleikum 31. desember 2019 

Lagastoð Lög um breytingu á lögum nr. 490 frá 27. mars 2020 

um ríkisábyrgð á lánum til lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja (Forskrift om endring i forskrift  

27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning 

for lån til små og mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-

27-490) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Ráðstöfun til að mæta alvarlegri röskun á efnahagslífi 

Aðstoðarform Ábyrgð 

Fjárhagsáætlun 50 milljarðar NOK (áætlunin ásamt breytingum) 

Gildistími 26. mars 2020 – 31. desember 2020 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar  

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð GIEK (the Norwegian Export Credit Guarantee 

Agency) 

Pb 1763 Vika 

0122 Oslo 

Norway 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

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

2020/EES/72/04 

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


12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/5 

 

 

1
2

.1
1

.2
0
2

0
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 7

2
/5

 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 31. júlí 2020 

Málsnúmer 85513 

Ákvörðun nr. 100/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Breyting á áætlun um niðurgreidd lán til fyrirtækja sem 

selja pakkaferðir (aðstoð við örfyrirtæki eða lítil 

fyrirtæki í rekstrarerfiðleikum 31. desember 2019) 

Lagastoð Ákvörðun þingsins ásamt úthlutunarbréfi og 

skilmálaskjali sem norska viðskipta-, iðnaðar- og 

sjávarútvegsráðuneytið gaf út fyrir Innovasjon Norge 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Ráðstöfun til að mæta alvarlegri röskun á efnahagslífi 

Aðstoðarform Vaxtaniðurgreiðsla 

Fjárhagsáætlun 1500 milljónir NOK 

Gildistími 26. maí 2020 – 31. desember 2020 

Atvinnugreinar Pakkaferðir 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Innovasjon Norge 

Akersgata 13, 

0104 Oslo 

Norway 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

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

2020/EES/72/05 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 31. júlí 2020 

Málsnúmer 85513 

Ákvörðun nr. 100/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Breyting á COVID-19 áætlun um beina styrki til 

fyrirtækja sem selja pakkaferðir (aðstoð við  

örfyrirtæki eða lítil fyrirtæki í rekstrarerfiðleikum  

31. desember 2019) 

Lagastoð Ákvörðun þingsins ásamt úthlutunarbréfi og 

skilmálaskjali sem norska viðskipta-, iðnaðar- og 

sjávarútvegsráðuneytið gaf út fyrir Innovasjon Norge 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Ráðstöfun til að mæta alvarlegri röskun á efnahagslífi 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárhagsáætlun 500 milljónir NOK 

Gildistími 26. júní 2020 – 31. desember 2020 

Atvinnugreinar Pakkaferðir 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Innovasjon Norge 

Akersgata 13, 

0104 Oslo 

Norway 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

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

2020/EES/72/06 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 31. júlí 2020 

Málsnúmer 85513 

Ákvörðun nr. 100/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Breyting á COVID-19 áætlun um lausafjáraðstoð við 

fyrirtæki í ferðaþjónustu (aðstoð við örfyrirtæki eða lítil 

fyrirtæki í rekstrarerfiðleikum 31. desember 2019) 

Lagastoð Bréf um viðbótarúthlutun á fjárlögum 2020 frá 

viðskipta-, iðnaðar og sjávarútvegsráðuneytinu og 

leiðbeiningar um aðstoð til þess að bæta lausafjárstöðu 

og auðvelda endurskipulagningu og enduropnun 

ferðaþjónustu (MNOK 250) dags. 3. júlí 2020 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Ráðstöfun til að mæta alvarlegri röskun á efnahagslífi 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárhagsáætlun 250 milljónir NOK 

Gildistími 6. júlí 2020 – 31. desember 2020 

Atvinnugreinar Ferðaþjónusta (NACE-flokkun 49, 50, 51, 55, 56, 77, 

79, 90, 91 og 93) 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Innovasjon Norge 

Akersgata 13, 

0104 Oslo 

Norway 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

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

2020/EES/72/07 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9827 – International Flavors & Fragrances/Nutrition & Biosciences) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 30. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  International Flavors & Fragrances Inc. („IFF“, Bandaríkjunum) 

–  Nutrition & Biosciences business („N&B“, Bandaríkjunum) DuPont de Nemours, Inc. 

IFF nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir N&B 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  IFF: framleiðsla, samsetning og sala á bragð- og ilmefnum sem notuð eru í neytendavöruframleiðslu á borð við matar- 

og drykkjarvörur, vörur til persónulegrar umhirðu og vörur til heimilisnota. 

–  N&B: þróun, framleiðsla og afhending á fæðuefnum, iðnaðarefnum og aukefnum, m.a. náttúrulegum efnum og 

sérnotaefnum unnum úr plöntum (t.d. prótein, ýruefni, sætuefni), lausnum til nota í heilsu- og lífvísindum (t.d. 

góðgerlar, trefjar, smáverugróður, ensím, efni sem halda aftur af örveruvexti), beðmi í nytjavörur og hjálparefni úr 

þangi til notkunar í lyfjaframleiðslu og framleiðslu á bætiefnum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 380, 

11.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9827 – International Flavors & Fragrances/Nutrition & Biosciences 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9892 – Leonardo/Thales/VSB) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Leonardo S.p.A. („Leonardo“, Ítalíu) 

– Thales S.A. („Thales“, Frakklandi) 

–  Vitrociset Space Business („VSB“, Ítalíu); tilheyrir Vitrociset S.p.A. („Vitrociset“, Ítalíu), sem aftur lýtur yfirráðum 

Leonardo 

Leonardo og Thales ná sameiginlegum yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

VSB. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Leonardo: starfsemi í flugiðnaði, varnar- og öryggismálum, orku, fjarskiptum, flutningum og á sviði sjálfvirkni um 

allan heim. 

–  Thales: starfsemi í flugiðnaði, geimiðnaði, landflutningum, varnar- og öryggismálum, sem og stafrænni auðkenningu 

um allan heim.  

–  VSB: annast tækni- og högunarþjónustu, framleiðslu, samþættingu, rekstrarstjórnun, viðhald og vöruferlisstjórnun 

vegna stjórnunar geimkerfa. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 383, 

13.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9892 – Leonardo/Thales/VSB 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 72/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.11.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9907 – Exclusive Networks/Veracomp Business) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 4. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Exclusive Networks SAS („Exclusive Networks“, Frakklandi) 

–  Veracomp SA („Veracomp“, Póllandi) 

Exclusive Networks nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Veracomp.  

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Exclusive Networks: heildsöludreifing á upplýsingatæknivörum sem helgaðar eru upplýsingaöryggi fyrirækja og 

gagnaverum með hugbúnaðarskilgreint kerfi í ýmsum löndum um allan heim.  

–  Veracomp: heildsöludreifing á fjölbreyttum upplýsingatæknivörum, einkum í Mið- og Austur-Evrópu (m.a. Póllandi, 

Tékklandi, Slóvakíu, Rúmeníu, Búlgaríu, Ungverjalandi, Króatíu, Slóveníu, Serbíu, Bosníu og Hersegóvínu, 

Eistlandi, Litháen, Lettlandi, Svartfjallalandi, Albaníu, Kósovó, Norður-Makedóníu). 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 381, 

12.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

Mál M.9907 – Exclusive Networks/Veracomp Business 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9984 – CIMIC/Elliott/Thiess) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CIMIC Group Limited („CIMIC“, Ástralíu); lýtur yfirráðum ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 

(„ACS“, Spáni) 

–  Elliot Investment Management, L.P. („Elliott“, Bandaríkjunum)  

– Thiess Pty Ltd. („Thiess“, Ástralíu); lýtur yfirráðum CIMIC 

CIMIC og Elliott ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Thiess. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  CIMIC: byggingastarfsemi og högun, eignastýring og umsjón með aðstöðu, jarðaefnavinnsla; auk þjónustu í tengslum 

við námavinnslu (í gegnum Thiess). 

–  Elliott: fjárfestingar, m.a. skuldir sem ekki eru í vanskilum, gjaldfallin verðbréf, vogunar- og gengismunarviðskipti, 

stöðutaka með hlutafé, hlutafé í óskráðum félögum, einkaskuldir og gjaldeyrisviðskipti.  

–  Thiess: þjónusta í tengslum við námavinnslu, s.s. fýsileikakönnun, áætlanagerð, þróun, vinnsla, eignastýring, viðhald 

og hreinsun. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 380, 

11.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9984 – CIMIC/Elliott/Thiess 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 72/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.11.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9988 – SEGRO/PSPIB/SELP/Gonesse Site) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  SEGRO plc („SEGRO“, Bretlandi) 

–  Public Sector Pension Investment Board („PSP“, Kanada) 

–  Gonesse Site Asset (andlag viðskiptanna, „Target“, Frakklandi) 

SEGRO og PSPIB ná í sameiningu óbeinum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir yfir 

andlagi viðskiptanna í gegnum SEGRO European Logistics Partnership S.à.r.l („SELP“, Lúxemborg). 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  SEGRO: eignarhald, eignastýring og þróun nútímavöruhúsa og húsa undir léttiðnað sem eru staðsett í nágrenni við 

stór þéttbýlissvæði og helstu samgönguæðar í fjölda ríkja ESB, t.d. Tékklandi, Þýskalandi, Spáni, Frakklandi, Ítalíu, 

Niðurlöndum, Póllandi og Bretlandi.  

–  PSPIB: fjárfesting nettóframlaga í lífeyrissjóði opinbera geirans í Kanada, kanadíska heraflans, konunglegu kanadísku 

riddaralögreglunnar og kanadíska varaliðsins. Starfar á alþjóðlegum vettvangi og stýrir fjölbreyttu, alþjóðlegu 

eignasafni, sem m.a. er samsett úr hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum verðbréfum með föstum vöxtum, og 

fjárfestingum í óskráðum eignum, fasteignum, innviðum, náttúruauðlindum og einkaskuldum.  

–  Andlag viðskiptanna (Target): húsnæði fyrir vöruferlisstjórnun með leigupláss að stærð 10 846 m2, sem staðsett er í 

norðurátt frá París, ZAC des Tulipes Nord, Avenue du XXIème Siècle í Gonesse. Sem stendur er það í leigu til þriðja 

aðila og einkum nýtt sem vöruhús. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir 

gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 377, 

9.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9988 – SEGRO/PSPIB/SELP/Gonesse Site 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9995 – Permira/Neuraxpharm) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Permira Holdings Limited („Permira“, Guernsey)  

–  Neuraxpharm Midco S.C.A. („Neuraxpharm“, Lúxemborg)  

Permira nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Neuraxpharm.   

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Permira: evrópskur framtakssjóður sem ræðst í langtímafjárfestingar í félögum sem starfa í mismunandi greinum og 

hafa tækifæri til vaxtar og þróunar. 

–  Neuraxpharm: evrópskt sérnotalyfjafyrirtæki sem leggur áherslu á sjúkdóma í miðtaugakerfi. Fyrirtækið annast í 

gegnum dótturfyrirtæki sín samninga um lyfjaþróun og framleiðslu vegna fullunninna skammta og virkra lyfjahráefna 

fyrir bæði samstæðufélög og þriðju aðila.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin tilkynntu viðskipti geti fallið undir gildissvið 

samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 380, 

11.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9995 – Permira/Neuraxpharm 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Nr. 72/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.11.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9996 – Trenitalia/Netinera Deutschland) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Trenitalia S.p.A. („Trenitalia“, Ítalíu), sem tilheyrir Ferrovie dello Stato Italiane Group (Ítalíu) 

–  Netinera Deutschland GmbH („Netinera“, Þýskalandi); lýtur sem stendur sameiginlegum yfirráðum Trenitalia og 

Cube Transport Sàrl (Lúxemborg) 

Trenitalia nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Netinera.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Trenitalia: annast farþegaflutninga með lestum og tengda þjónustu á Ítalíu og í öðrum Evrópulöndum, einkum 

Frakklandi, Bretlandi og Grikklandi. Það er alfarið í eigu Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sem aftur er 100% í eigu 

ítalska efnahags- og fjármálaráðuneytisins.  

–  Netinera: annast rekstur á svæðisbundinni farþegaflutningaþjónustu með lestum og hópbifreiðum, einkum í 

Þýskalandi (og í minna mæli í Tékklandi) á grundvelli samninga um almannaþjónustu sem gerðir eru við 

samgönguyfirvöld í Þýskalandi. Fyrirtækið lýtur sem stendur sameiginlegum yfirráðum Trenitalia og Cube Transport 

Sàrl, sem er fjárfestingarsjóður sem sérhæfir sig í grunnvirkjum og almannaþjónustu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 380, 

11.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9996 – Trenitalia/Netinera Deutschland  

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/15 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M. 10007 – Telefonica/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Movistar  

Money Colombia JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Telefónica S.A. („Telefónica“, Spáni) 

–  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. („BBVA“, Spáni) 

–  Movistar Money Colombia ( „MMC“ Colombia) 

Telefonica og BBVA ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir MMC. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Telefonica: alþjóðlegt fjarskiptafyrirtæki sem fæst við fjarskiptalausnir, upplýsingatækni og afþreyingu og er með 

starfsemi í nokkrum aðildarríkjum ESB (Spáni, Þýskalandi og Bretlandi), auk nokkurra landa í Suður-Ameríku. 

–  BBVA: alþjóðleg bankasamstæða sem einkum er með starfsemi á Spáni, í Mexíkó, Bandaríkjunum, Tyrklandi, auk 

nokkurra landa í Suður-Ameríku. 

–  MMC: lánveitandi neytendalána í Kólumbíu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 381, 

12.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M. 10007 – Telefonica/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Movistar Money Colombia JV 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2020/EES/72/15 
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Nr. 72/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.11.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10012 – Hg/KKR/Citation) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  HgCapital, LLP („Hg“) 

–  KKR & Co, Inc. („KKR“, BNA) 

–  Rocket Topco Limited og dótturfyrirtæki þess („Citation“, BNA) 

Hg og KKR ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Citation. KKR hefur sem stendur eitt yfirráð yfir Citation.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Hg: félag sem annast fagfjárfestingar og stýrir fjárfestingasjóðum sem einkum fjárfesta í Evrópu. Skrifstofur 

fyrirtækisins eru í Lundúnum, München og New York og annast það fjárfestingar og veitir ráðgjöf og aðra þjónustu í 

gegnum dótturfyrirtæki sín í þágu margvíslegra fyrirtækja sem það starfar fyrir, s.s. framtakssjóði, lífeyrissjóði og 

önnur fjárfestingafélög. Auk þess felst starfsemi Hg í öflun fjármagns til fjárfestingar á evrópskum 

framtaksfjárfestingamarkaði.  

–  KKR: aþjóðlegt fjárfestingafyrirtæki sem býður upp á breitt úrval sjóða með sérhæfðar eignir og aðra fjárfestingavöru 

í þágu fjárfesta og annast fjármagnsmarkaðsþjónustu fyrir fyrirtækið, eignasafnsfyrirtæki og þriðju aðila. 

–  Citation: annast með útvistun þjónustu á borð við samræmiseftirlit (mannauðsstjórnun/vinnuréttur, heilbrigðis- og 

öryggismál) og gæðaeftirlit (ISO-vottun, vottun á byrgjum) í þágu lítilla og meðalstórra fyrirtækja í Bretlandi.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir 

gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 377, 

9.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10012 – Hg/KKR/Citation 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2020/EES/72/16 
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12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/17 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10013 – Vestas/MHI Vestas JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Wind Systems A/S („Vestas“, Danmörku) 

– MHI Vestas Offshore Wind A/S („MHI Vestas JV“, Danmörku); lýtur sameiginlegum yfirráðum Vestas og 

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Japan)  

Vestas nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir MHI Vestas JV. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Vestas: framleiðsla, afhending og rekstrar- og viðhaldsþjónusta vegna vindhverfla á landi. 

–  MHI Vestas JV: framleiðsla, afhending og rekstrar- og viðhaldsþjónusta vegna vindhverfla á sjó.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 381, 

12.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10013 – Vestas/MHI Vestas JV 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 72/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.11.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10023 – Hellman & Friedman/Carlyle/Vantage) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Hellman & Friedman Capital Partners IX, L.P. („HFCP IX“, BNA) 

–  The Carlyle Group, Inc. („Carlyle“, BNA) 

–  Vantage Holdings Ltd. („Vantage“, Bermúda) 

HFCP IX og Carlyle ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Vantage. Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  HFCP IX: sjóður með eignarhluti í óskráðum félögum. 

–  Carlyle: framtakssjóður. 

–  Vantage: annast tryggingar og endurtryggingar í Bandaríkjunum og á Bermúdaeyjum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir 

gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 377, 

9.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10023 – Hellman & Friedman/Carlyle/Vantage 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/19 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8130 – Imerys/Alteo certain assets) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. október 2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004, sbr. 2. mgr. sömu greinar (1). 

Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott 

viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32016M8130. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9619 – CDC/EDF/ENGIE/La Poste) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. ágúst 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á frönsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver 

eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32020M9619. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/72/20 

2020/EES/72/19 
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Nr. 72/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.11.2020 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9875 – BGL BNP Paribas/POST Luxembourg/i-Hub) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. október 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32020M9875. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9953 – CalSTRS/Altitude Group/AI THD) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. október 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32020M9953. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/72/21 

2020/EES/72/22 

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

(mál M.10003 – DWS/Vertex Bioenergy) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. október 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32020M10003. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/72/23 
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 20. mars 2019 

um málarekstur skv. 102. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 54. gr.  

EES-samningsins 

(mál AT.40411 – Google Search (AdSense)) 

Hinn 20. mars 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur skv. 102. gr. sáttmálans 

um starfshætti Evrópusambandsins og 54. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), hefur framkvæmdastjórnin nú birt nöfn aðila og meginefni ákvörðunarinnar, 

m.a. álagðar sektir, í Stjtíð. ESB C 369, 3.11.2020, bls. 6, að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna 

fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. 

Ákvörðunin sýnir að einkaréttarákvæði, ákvæði um bestu staðsetningu, lágmarksfjölda Google-

auglýsinga, og um samþykki vegna birtinga auglýsinga keppinauta í þjónustusamningum, sem Google 

Inc. gerði við stóra viðskiptavini um miðlun leitartengdra netauglýsinga, hafi falið í sér brot gegn 102. gr. 

sáttmálans um framkvæmd Evrópusambandsins (TFEU) og 54. gr. EES-samningsins. 

Með ákvörðuninni er Google gert að hætta beitingu framangreindra ákvæða, að því leyti sem því hafi ekki 

þegar verið hætt, og láta ógert að gera ráðstafanir af hvaða tagi sem er sem miða að því sama eða hafa 

sams konar áhrif. Með ákvörðuninni er lögð sekt á Google Inc. vegna misnotkunar á markaðsráðandi 

stöðu að því er varðar tímabilið 1. janúar 2006 til 6. september 2016 og Alphabet Inc. að því er varðar 

tímabilið 2. október 2015 til 6. september 2016. 

  

(1)  Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2003 frá. 16. desember 2002 um framkvæmd samkeppnisreglna sem mælt er fyrir 

um í 81. og 82. gr. sáttmálans (Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1). 

2020/EES/72/24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.369.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:001:TOC
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1616 

frá 27. september 2019 

I. VIÐAUKI  

Vísanir til samhæfðra staðla, sem samdir eru til stuðnings tilskipun 2014/68/ESB, í I. viðauka við ákvörðunina, eru hér 

með birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 1562:2019 

Málmsteypa – Hamranlegt steypujárn 

2. EN 1563:2018 

Málmsteypa - Seigjárn 

3. EN ISO 4126-2:2019 

Öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi - Hluti 2: Öryggistæki með diskum sem bresta (ISO 4126-2:2018) 

4. EN 12516-1:2014+A1:2018 

Lokar til notkunar í iðnaði - Hönnunarstyrkur lokahúsa - Hluti 1: Töflusetningaraðferð fyrir lokahús úr 

stáli 

5. EN 12516-4:2014+ A1:2018 

Lokar til notkunar í iðnaði – Hönnunarstyrkur lokahúsa – Hluti 4: Reikningsaðferð fyrir lokahús sem 

framleidd eru úr málmefnum öðrum en stáli 

6. EN 13136:2013+A1:2018 

Kælikerfi og varmadælur - Þrýstingsléttitæki og tilheyrandi lagnir - Útreikningsaðferðir 

7. EN 13445-2:2014 

Ókynt þrýstihylki - 2. hluti: Efni 

EN 13445-2:2014/A3:2018 

EN 13445-2:2014/A1:2016 

EN 13445-2:2014/A2:2018 

8. EN 13445-3:2014 

Ókynt þrýstihylki - 3. hluti: Hönnun 

EN 13445-3:2014/A3:2017 

EN 13445-3:2014/A1:2015 

EN 13445-3:2014/A2:2016 

EN 13445-3:2014/A4:2018 

EN 13445-3:2014/A5:2018 

EN 13445-3:2014/A6:2019 

9. EN 13445-5:2014 

Ókynt þrýstihylki - 5. hluti: Skoðun og prófun 

EN 13445-5:2014/ A1:2018 

10. EN 13445-6:2014 

Ókynt þrýstihylki - 6. hluti: Kröfur um hönnun og gerð þrýstihylkja og þrýstingshluta sem smíðaðir eru 

úr seigjárni 

EN 13445-6:2014/ A2:2018 

11. EN 13480-2:2017 

Iðnaðarlagnir úr málmi - Hluti 2: Efni 

EN 13480-2:2017/A3:2018 

EN 13480-2:2017/A1:2018 

EN 13480-2:2017/A2:2018 

2020/EES/72/25 
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12. EN 13480-5:2017 

Iðnaðarlagnir úr málmi - Hluti 5: Skoðun og prófun 

EN 13480-5:2017/ A1:2019 

13. EN ISO 15494:2018 

Lagnakerfi úr plasti til nota í iðnaði – Pólýbúten (PB), pólýetýlen (PE), hitaþolið pólýetýlen (PE-RT), 

þverbundið pólýetýlen (PE-X) og pólýprópýlen(PP) - Mælieiningar í metrakerfinu varðandi eiginleika 

kerfishluta og kerfis (ISO 15494:2015) 

14. EN ISO 21028-2:2018 

Lághitaílát - Kröfur um seiglu efna við lághita - Hluti 2: Hitastig milli -80°C og -20°C (ISO 21028-

2:2018) 

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB L 250, 30.9.2019, bls. 95. 
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1698 

frá 9. október 2019 

I. VIÐAUKI  

Vísanir til Evrópustaðla, sem samdir eru til stuðnings tilskipun 2001/95/EB, í I. viðauka við ákvörðunina eru hér með 

birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 913:2018 

Fimleikabúnaður - Almennar öryggiskröfur og prófunaraðferðir 

2. EN ISO 4210-2:2015 

Reiðhjól - Öryggiskröfur varðandi reiðhjól - Hluti 2: Kröfur varðandi borgar-, torfæru-, ungmenna-, 

fjalla- og hraðakeppnisreiðhjól (ISO 4210-2:2015) 

3. EN ISO 4210-6:2015 

Reiðhjól - Öryggiskröfur varðandi reiðhjól - Hluti 6: Aðferðir við prófun á grind og gaffli (ISO 4210-

6:2015) 

4. EN ISO 11243:2016 

Reiðhjól - Bögglaberar fyrir reiðhjól - Kröfur og prófunaraðferðir (ISO 11243:2016) 

5. EN ISO 12863:2010 

Staðlaðar prófunaraðferðir til að meta kviknunareiginleika vindlinga (ISO 12863:2010) 

EN ISO 12863:2010/AC:2011 

EN ISO 12863:2010/A1:2016 

6. EN ISO 20957-4:2016 

Kyrrstæð líkamsræktartæki – Hluti 4: Styrkþjálfunarbekkir, sérstakar viðbótaröryggiskröfur og 

prófunaraðferðir (ISO 20957-4:2016) 

7. EN ISO 20957-5:2016 

Kyrrstæð líkamsræktartæki – Hluti 5: Kyrrstæð þrekhjól og sveifarbúnaður til þjálfunar á efri hluta 

líkama, sérstakar viðbótaröryggiskröfur og prófunaraðferðir (ISO 20957-5:2016) 

8. EN ISO 20957-8:2017 

Líkamsræktartæki – Hluti 8: Stigvélar og þrekstigar – Sérkröfur um öryggi og prófunaraðferðir (ISO 

20957-8:2017) 

9. EN ISO 20957-9:2016 

Kyrrstæð líkamsræktartæki – Hluti 9: Stigvélar, sérstakar viðbótaröryggiskröfur og prófunaraðferðir (ISO 

20957-9:2016) 

10. EN ISO 20957-10:2017 

Líkamsræktartæki – Hluti 10: Þrekhjól með föstu hjóli eða án fríhjóls, sérkröfur um öryggi og 

prófunaraðferðir (ISO 20957-10:2017) 

11. EN ISO 25649-1:2017 

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í vatni – Hluti 1: Flokkun, efni, almennar kröfur og 

prófunaraðferðir (ISO 25649-1:2017) 

12. EN ISO 25649-2:2017 

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í vatni – Hluti 2: Upplýsingar til neytenda (ISO 25649-2:2017) 

2020/EES/72/26 
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13. EN ISO 25649-3:2017 

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í vatni - Hluti 3: Búnaður í A-flokki, sérkröfur um öryggi og 

prófunaraðferðir (ISO 25649-3:2017) 

14. EN ISO 25649-4:2017 

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í vatni – Hluti 4: Búnaður í B-flokki, viðbótarsérkröfur um 

öryggi og prófunaraðferðir (ISO 25649-4:2017) 

15. EN ISO 25649-5:2017 

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í vatni – Hluti 5: Búnaður í C-flokki, sérkröfur um öryggi og 

prófunaraðferðir (ISO 25649-5:2017) 

16. EN ISO 25649-6:2017 

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í vatni – Hluti 6: Búnaður í D-flokki, sérkröfur um öryggi og 

prófunaraðferðir (ISO 25649-6:2017) 

17. EN ISO 25649-7:2017 

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í vatni – Hluti 7: Búnaður í E-flokki, sérkröfur um öryggi og 

prófunaraðferðir (ISO 25649-7:2017) 

II. VIÐAUKI 

Vísanir til Evrópustaðla, sem samdir eru til stuðnings tilskipun 2001/95/EB, í II. viðauka við ákvörðunina eru hér með 

afturkallaðar úr Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Nr. Tilvísun staðals Afturköllunardagur 

1. EN 14872:2006 

Reiðhjól – Aukahlutir fyrir reiðhjól – Bögglaberar 

10.10.2019 

2. EN 15649-1:2009+A2:2013 

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í vatni - Hluti 1: Flokkun, efni, 

almennar kröfur og prófunaraðferðir 

10.10.2019 

3. EN 15649-2:2009+A2:2013 

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í vatni - Hluti 2: Upplýsingar til 

neytenda 

10.10.2019 

4. EN 15649-3:2009+A1:2012 

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í vatni - Hluti 3: Búnaður í A-flokki, 

sérkröfur um öryggi og prófunaraðferðir 

10.10.2019 

5. EN 15649-4:2010+A1:2012 

Flotbúnður til afþreyingarnota á vatni og í vatni - Hluti 4: Búnaður í B-flokki, 

viðbótarsérkröfur um öryggi og prófunaraðferðir 

10.10.2019 

6. EN 15.649-5:2009 

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í vatni - Hluti 5: Búnaður í C-flokki, 

sérkröfur um öryggi og prófunaraðferðir 

10.10.2019 

7. EN 15649-6:2009+A1:2013 

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í vatni - Hluti 6: Búnaður í D-flokki, 

sérkröfur um öryggi og prófunaraðferðir 

10.10.2019 

8. EN 15.649-7:2009 

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í vatni - Hluti 7: Búnaður í E-flokki, 

sérkröfur um öryggi og prófunaraðferðir 

10.10.2019 
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9. EN 913:2008 

Fimleikabúnaður - Almennar öryggiskröfur og prófunaraðferðir 

10.10.2019 

10. EN 957-10:2005 

Líkamsræktartæki – Hluti 10: Þrekhjól með föstu hjóli eða án fríhjóls, sérkröfur 

um öryggi og prófunaraðferðir 

10.10.2019 

11. EN 957-4:2006+A1:2010 

Líkamsræktartæki – Hluti 4: Styrktarþjálfunarbekkir, sérkröfur um öryggi og 

prófunaraðferðir 

10.10.2019 

12. EN 957-5:2009 

Líkamsræktartæki - Hluti 5: Líkamsræktartæki með fótstigum, sérkröfur um 

öryggi og prófunaraðferðir 

10.10.2019 

13. EN 957-8:1998 

Líkamsræktartæki - Hluti 8: Stigvélar og þrekstigar – Sérkröfur um öryggi og 

prófunaraðferðir 

10.10.2019 

14. EN 957-9:2003 

Líkamsræktartæki – Hluti 9: Skíðavélar, sérkröfur um öryggi og prófunaraðferðir 

10.10.2019 

15. EN ISO 12863:2010 

Staðlaðar prófunaraðferðir til að meta kviknunareiginleika vindlinga (ISO 

12863:2010) 

EN ISO 12863:2010/A1:2016 

10.10.2019 

16. EN ISO 4210-2:2014 

Reiðhjól - Öryggiskröfur varðandi reiðhjól - Hluti 2: Kröfur varðandi borgar-, 

torfæru-, ungmenna-, fjalla- og hraðakeppnisreiðhjól (ISO 4210-2:2014) 

10.10.2019 

17. EN ISO 4210-6:2014 

Reiðhjól - Öryggiskröfur varðandi reiðhjól - Hluti 6: Aðferðir við prófun á grind 

og gaffli (ISO 4210-6:2014) 

10.10.2019 

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB 090I, 25.3.2020, bls. 33. 
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1729 

frá 15. október 2019 

I. VIÐAUKI 

Vísanir til samhæfða staðalsins EN ISO 19011:2018, sem saminn er til stuðnings lagagerðum Sambandsins sem taldar 

eru upp í viðaukanum við ákvörðunina, eru hér með birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 71-3:2019  

Far tiltekinna frumefna 

II. VIÐAUKI  

Vísun til samhæfða staðalsins EN ISO 19011:2018 er hér með afturkölluð úr Stjórnartíðindum Evrópusambandsins frá 

1. janúar 2021. 

Nr. Tilvísun staðals Afturköllunardagur 

1. EN 71-3:2013+A3:2018 

Öryggi leikfanga - Hluti 3: Far tiltekinna frumefna 

15.4.2020  

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB L 263, 16.10.2019, bls 36. 

2020/EES/72/27 
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1766 

frá 23. október 2019 

VIÐAUKI 

II. viðauka við framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/436 er breytt í samræmi við viðaukann við ofangreinda ákvörðun.  

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN ISO 19085-3:2017 

Trésmíðavélar - Öryggiskröfur - Hluti 3: Forritunarlegar (NC) bor- og fræsivélar (ISO 19085-3:2017) 

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB L 270, 24.10.2019, bls 94. 

2020/EES/72/28 
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1923 

frá 18. nóvember 2019 

I. VIÐAUKI 

Vísanir til samhæfðra staðla, sem samdir eru til stuðnings reglugerð (ESB) 2016/424, í I. viðauka við ákvörðunina eru 

hér með birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 1709:2019  

Öryggiskröfur um kláfferjur sem ætlaðar eru fólki - Skoðun fyrir gangsetningu, viðhald, rekstrarskoðanir og 

eftirlit 

2. EN 12927:2019 

Öryggiskröfur um kláfferjur sem ætlaðar eru fólki - Vírar  

3. EN 17064:2018 

Öryggiskröfur um kláfferjur sem ætlaðar eru fólki – Brunavarnir og slökkvistörf 

II. VIÐAUKI 

Vísanir til samhæfðra staðla, sem samdir eru til stuðnings reglugerð (ESB) 2016/424, í II. viðauka við ákvörðunina eru 

hér með afturkallaðar úr Stjórnartíðindum Evrópusambandsins frá þeim dagsetningum sem koma fram í viðaukanum. 

Nr. Tilvísun staðals Afturköllunardagur 

1. EN 12.927-1:2004  

Öryggiskröfur um kláfferjur sem ætlaðar eru fólki - Vírar - 1. hluti: Viðmiðanir við 

val á vírum og endafestingum 

30.4.2021  

2. EN 12.927-3:2004 

Öryggiskröfur um kláfferjur sem ætlaðar eru fólki - Vírar - 3. hluti: Langsplæsing á 

6-þátta vírum til dráttar, vírum til burðar og dráttar, og togvírum 

30.4.2021  

3. EN 12.927-4:2004 

Öryggiskröfur um kláfferjur sem ætlaðar eru fólki - Vírar - 4. hluti: Endafestingar 

30.4.2021  

4. EN 12.927-5:2004 

Öryggiskröfur um kláfferjur sem ætlaðar eru fólki - Vírar - 5. hluti: Geymsla, 

flutningur, uppsetning og strenging 

30.4.2021  

5. EN 12.927-8:2004 

Öryggiskröfur um kláfferjur sem ætlaðar eru fólki - Vírar - 8. hluti: Segulprófun víra 

(MRT) 

30.4.2021  

6. EN 1709:2004 

Öryggiskröfur um kláfferjur sem ætlaðar eru fólki - Skoðun fyrir gangsetningu, 

viðhald, rekstrarskoðanir og eftirlit 

30.4.2021  

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB L 298, 19.11.2019, bls 8. 

2020/EES/72/29 
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1956 

frá 26. nóvember 2019 

I. VIÐAUKI 

Vísanir til samhæfðra staðla, sem samdir eru til stuðnings tilskipun 2014/35/ESB, í I. viðauka við ákvörðunina eru hér 

með birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 60204-1:2018 

Öryggi véla - Rafbúnaður iðnaðarvéla - Hluti 1: Almennar kröfur IEC 60204-1:2016 (Breytt) 

2. EN 60335-1:2012 

Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja - Öryggi - Hluti 1: Almennar kröfur IEC 60335-1:2010 (Breytt) 

EN 60335-1:2012/A11:2014  

EN 60335-1:2012/A13:2017  

3. EN 60335-2-4:2010 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi – Hluti 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna þeytivinda IEC 60335-2-

4:2008 (Breytt) 

EN 60335-2-4:2010/A1:2015  

EN 60335-2-4:2010/A11:2018  

EN 60335-2-4:2010/A2:2019  

4. EN 60335-2-15:2016 

Heimilisraftæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-15: Sérstakar kröfur vegna tækja til að hita vökva IEC 

60335-2-15:2012 (Breytt) 

EN 60335-2-15:2016/A11:2018  

5. EN 60335-2-16:2003 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-16: Sérstakar kröfur vegna matarsorpkvarna IEC 60335-2-

16:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-16:2003/A1:2008  

EN 60335-2-16:2003/A11:2018  

EN 60335-2-16:2003/A2:2012  

6. EN 60335-2-28:2003 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-28: Sérstakar kröfur vegna saumavéla IEC 60335-2-

28:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008  

EN 60335-2-28:2003/A11:2018  

7. EN 60335-2-29:2004 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-29: Sérstakar kröfur vegna hleðslutækja fyrir rafhlöður 

IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004 

EN 60335-2-29:2004/A11:2018  

EN 60335-2-29:2004/A2:2010  

8. EN 60335-2-55:2003 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-55: Sérstakar kröfur vegna raftækja til nota með 

fiskabúrum og garðtjörnum IEC 60335-2-55:2002 

EN 60335-2-55:2003/A1:2008  

EN 60335-2-55:2003/A11:2018  

9. EN 60335-2-59:2003 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-59: Sérstakar kröfur vegna skordýraeyða IEC 60335-2-

59:2002 (Breytt) 

EN 60335-2-59:2003/A1:2006  

EN 60335-2-59:2003/A11:2018  

EN 60335-2-59:2003/A2:2009  

2020/EES/72/30 



Nr. 72/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.11.2020 

 

 

10. EN 60335-2-74:2003 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-74: Sérstakar kröfur vegna færanlegra ídýfingarhitara IEC 

60335-2-74:2002 

EN 60335-2-74:2003/A1:2006  

EN 60335-2-74:2003/A11:2018  

EN 60335-2-74:2003/A2:2009  

11. EN 60335-2-85:2003 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-85: Sérstakar kröfur vegna gufutækja fyrir fataefni IEC 

60335-2-85:2002 

EN 60335-2-85:2003/A1:2008  

EN 60335-2-85:2003/A11:2018  

12. EN 60335-2-109:2010 

Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-109: Sérstakar kröfur varðandi tæki til vatnshreinsunar 

með útfjólubláum geislum IEC 60335-2-109:2010 

EN 60335-2-109:2010/A1:2018  

EN 60335-2-109:2010/A2:2018  

13. EN 60529:1991 

Verndarstig sem umlykjur veita (IP-tákn) IEC 60529:1989 

EN 60529:1991/AC:2016-12  

EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02  

EN 60529:1991/A1:2000  

EN 60529:1991/A2:2013  

EN 60529:1991/AC:1993  

14. EN 60598-2-22:2014 

Ljósker - Hluti 2-22: Sérstakar kröfur - Ljósker fyrir neyðarlýsingu IEC 60598-2-22:2014 

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05  

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09  

EN 60598-2-22:2014/AC:2015  

15. EN 60715:2017 

Stærðir lágspennurofbúnaðar og stýribúnaðar - Stöðluð uppsetning raftækja á burðarslám í rof- og 

stýribúnaðarsamstæðum IEC 60715:2017 

16. EN 60898-1:2019 

Rafbúnaður - Sjálfvör til yfirstraumsvarnar fyrir búnað til heimilisnota og ámóta nota - Hluti 1: Sjálfvör til 

nota við riðstraum IEC 60898-1:2015 (Breytt) 

17. EN 60947-2:2017 

Lágspennu rof- og stýribúnaður - Hluti 2: Aflrofar IEC 60947-2:2016 

EN 60947-2:2017/ A1:2020  

18. EN 60947-5-1:2017 

Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 5-1: Stýristraumrásabúnaður og -rofhlutar – Rafvélrænn 

stýristraumsrásabúnaður IEC 60947-5-1:2016 

19. EN 60947-5-5:1997 

Lágspennurof- og stýribúnaður - Hluti 5-5: Stýrirásabúnaður og rofhlutar - Rafstýrður 

neyðarstöðvunarbúnaður með vélrænni læsingu IEC 60947-5-5:1997 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005  

EN 60947-5-5:1997/A11:2013  

EN 60947-5-5:1997/A2:2017  
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20. EN 61008-1:2012 

Rafbúnaður - Bilunarstraumsrofar án yfirstraumsvarnar fyrir heimili og svipaða notkun - Hluti 1: Almennar 

reglur IEC 61008-1:2010 (Breytt) 

EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06  

EN 61008-1:2012/A1:2014  

EN 61008-1:2012/A11:2015  

EN 61008-1:2012/A12:2017  

EN 61008-1:2012/A2:2014  

21. EN IEC 61010-2-201:2018 

Öryggiskröfur varðandi rafmagnsbúnað til mælinga, eftirlits og notkunar á rannsóknarstofu - Hluti 2-201: 

Sérstakar kröfur varðandi stýribúnað IEC 61010-2-201:2017 

22. EN IEC 61058-1:2018 

Tækjarofar - Hluti 1: Almennar kröfur IEC 61058-1:2016 

23. EN 61643-11:2012 

Lágspennuvarnarbúnaður gegn yfirspennu - Hluti 11: Yfirspennuvarnartæki sem tengd eru 

lágspennukerfum - Kröfur og prófunaraðferðir IEC 61643-11:2011 (Breytt) 

EN 61643-11:2012/ A11:2018  

24. EN 61851-23:2014 

Tengibúnaður fyrir hleðslutæki rafknúinna farartækja - Hluti 23: Jafnstraumshleðslustöðvar fyrir rafknúin 

faratæki IEC 61851-23:2014 

EN 61851-23:2014/AC:2016-06  

25. EN 62560:2012 

Díóðulampar (LED) með eigin straumfesti til almennrar lýsingar fyrir rafspennu > 50 V - Öryggiskröfur 

IEC 62560:2011 (Breytt) 

EN 62560:2012/A1:2015  

EN 62560:2012/A11:2019  

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015  

EN 62560:2012/AC:2015  

26. EN 62606:2013 

Almennar kröfur um tæki til ljósbogavillugreinningar IEC IEC 62606:2013 (Breytt) 

EN 62606:2013/A1:2017  

27. EN 63024:2018 

Kröfur varðandi sjálfvirkan búnað til endurinnsetningar (ARD) fyrir straumrofa - RCBO-RCCB – til nota á 

heimilum og til ámóta nota IEC 63024:2017 (Breytt) 

II. VIÐAUKI 

Vísanir til samhæfðra staðla, sem samdir eru til stuðnings tilskipun 2014/35/ESB, í II. viðauka við ákvörðunina, eru hér 

með afturkallaðar úr Stjórnartíðindum Evrópusambandsins frá þeirri dagsetningu sem fram kemur í viðaukanum. 

Nr. Tilvísun staðals Afturköllunardagur 

1. EN 50557:2011 

Kröfur varðandi sjálfvirkan innsláttarbúnað (ARD) 

fyrir straumrofa – RCBO-RCCB – til nota á 

heimilum og til ámóta nota  

27.5.2021 

2. EN 60204-1:2006 

Öryggi véla - Rafbúnaður iðnaðarvéla - 1. hluti: 

Almennar kröfur IEC 60204-1:2005 (Breytt) 

EN 60204-1:2006/A1:2009  

EN 60204-1:2006/AC:2010  

27.5.2021 
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3. EN 60335-2-15:2002 

Heimilisraftæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-

15: Sérstakar kröfur vegna tækja til að hita vökva 

IEC 60335-2-15:2002 

EN 60335-2-15:2002/A1:2005  

EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013  

EN 60335-2-15:2002/A11:2012  

EN 60335-2-15:2002/A2:2008  

EN 60335-2-15:2002/AC:2005  

EN 60335-2-15:2002/AC:2006  

27.5.2021  

4. EN 60598-2-22:2014 

Ljósker - Hluti 2-22: Sérstakar kröfur - Ljósker fyrir 

neyðarlýsingu IEC 60598-2-22:2014 

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05  

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09  

EN 60598-2-22:2014/AC:2015  

18 mánuðum eftir birtingu í Stjtíð. ESB  

5. EN 60715:2001 

Stærðir lágspennurofbúnaðar og stýribúnaðar - 

Stöðluð uppsetning raftækja á burðarslám í rof- og 

stýribúnaðarsamstæðum IEC 60715:1981 + A1:1995 

27.5.2021 

6. EN 60.898-1:2003 

Rafbúnaður - Sjálfvar til yfirstraumsvarnar fyrir 

búnað til heimilisnota og ámóta nota - 1. hluti: 

Sjálfvör til nota við riðstraum IEC 60898-1:2002 

(Breytt) 

EN 60898-1:2003/A1:2004  

EN 60898-1:2003/A11:2005  

EN 60898-1:2003/A13:2012  

EN 60898-1:2003/AC:2004  

27.5.2021  

7. EN 60.947-2:2006 

Lágspennu rof- og stýribúnaður - 2. hluti: Aflrofar 

IEC 60947-2:2006 

EN 60947-2:2006/A1:2009  

EN 60947-2:2006/A2:2013  

27.5.2021 

8. EN 60.947-2:2017 

Lágspennu rof- og stýribúnaður - Hluti 2: Aflrofar 

IEC 60947-2:2016 

18 mánuðum eftir birtingu í Stjtíð. ESB  

9. EN 60947-5-1:2004 

Lágspennu rof- og stýribúnaður - Hluti 5-1: 

Stýristraumrásabúnaður og -rofhlutar - Rafvélrænn 

stýristraumsrásabúnaður IEC 60947-5-1:2003 

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

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

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

27.5.2021 

10. EN 61010-2-201:2013 

Öryggiskröfur varðandi rafmagnsbúnað til mælinga, 

eftirlits og notkunar á rannsóknarstofu - Hluti 2-201: 

Sérstakar kröfur varðandi stýribúnað IEC 61010-2-

201:2013 

EN 61010-2-201:2013/AC:2013  

27.5.2021 
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11. EN 61058-1:2002 

Tækjarofar - 1. hluti: Almennar kröfur IEC 61058-

1:2000 (Breytt) + A1:2001 

EN 61058-1:2002/ A2:2008  

27.5.2021 

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB L 306, 27.11.2019, bls. 26. 
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/167 

frá 5. febrúar 2020 

I. VIÐAUKI 

Vísanir til samhæfðra staðla, sem samdir eru til stuðnings tilskipun 2014/53/ESB, í I. viðauka við ákvörðunina eru hér 

með birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 300 328 V2.2.2 

Breiðbandssendikerfi; Gagnasendingarbúnaður sem starfar á 2,4 GHz tíðnisviði; Samhæfður Evrópustaðall 

um aðgengi að fjarskiptatíðni 

2. EN 303 098 V2.2.1 

Einstaklingsstaðsetningartæki til nota á sjó sem ganga fyrir lágorku og nota sjálfvirk auðkenniskerfi AIS; 

Samræmdur Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

3. EN 300 674-2-2 V2.2.1 

Fjarvirkni í flutningum og umferð (TTT); Sendibúnaður í sérnota skammdrægum fjarskiptum (DRSC)  

(500 kbit/s / 250 kbit/s) sem starfar á tíðnisviðinu 5 795 MHz til 5 815 MHz; Hluti 2: Samhæfður 

Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni; Undirliður 2: Búnaður um borð (OBU) 

II. VIÐAUKI 

Vísanir til samhæfðra staðla, sem samdir eru til stuðnings tilskipun 2014/53/ESB, í II. viðauka við ákvörðunina eru hér 

með birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, með takmörkunum. 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 302 065-3 V2.1.1 

Skammdræg tæki (SRD) sem starfa með ofurbreiðbandstækni (UWB); Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta; Hluti 3: 

Kröfur varðandi ofurbreiðbandstæknibúnað í farartækjum á vegum 

2. EN 303 520 V1.2.1 

Skammdræg tæki (SRD): Þráðlaus lækningatæki með hylki til holsjárskoðunar sem ganga fyrir ofurlágorku á 

tíðnisviðinu 430 MHz til 440 MHz; Samræmdur staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

3. EN 300 698 V2.3.1 

Sendi- og móttökubúnaður í metrabylgjutalstöðvum (VHF) til nota í sjófarstöðvaþjónustunni á skipgengum 

vatnaleiðum; Samræmdur Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni og vegna aðgerða vegna 

neyðarþjónustu 

III. VIÐAUKI  

Vísanir til samhæfðra staðla, sem samdir eru til stuðnings tilskipun 2014/53/ESB, í III. viðauka við ákvörðunina eru 

hér með afturkallaðar úr Stjórnartíðindum Evrópusambandsins frá þeirri dagsetningu sem kemur fram í viðaukanum. 

Nr. Tilvísun staðals Afturköllunardagur 

1. EN 300 328 V2.1.1 

Breiðbandssendikerfi; Gagnasendingarbúnaður sem starfar á 2,4 GHz ISM-tíðnisviði 

og notar breiðbandssendikerfi; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv.  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

6.8.2021  

2020/EES/72/31 
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2. EN 300 674-2-2 V2.1.1 

Fjarvirkni í flutningum og umferð (TTT); Sendibúnaður í sérnota skammdrægum 

fjarskiptum (DRSC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) sem starfar á tíðnisviðinu 5 795 MHz 

til 5 815 MHz; Hluti 2: Samræmdur staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB; Undirliður 2: Búnaður um borð (OBU) 

6.8.2021  

3. EN 300 698 V2.2.1 

Sendi- og móttökubúnaður í metrabylgjutalstöðvum (VHF) til nota í 

sjófarstöðvaþjónustunni á skipgengum vatnaleiðum; Hluti 3: Samræmdur 

Evrópustaðall skv. e-lið 3. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

6.8.2021  

4. EN 302 752 V1.1.1 

Þættir sem vara rafsegulsvissamhfi og fjarskiptatíðni (ERM); Virkir ratsjárvarar; 

Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. ítilskipun 1999/5/EC um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta 

6.2.2021  

5. EN 303 098 V2.1.1 

Einstaklingsstaðsetningartæki til nota á sjó sem ganga fyrir lágorku og nota sjálfvirk 

auðkenniskerfi AIS; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB  

6.2.2021  

6. EN 303 520 V1.1.1 

Skammdræg tæki (SRD): Þráðlaus lækningatæki með hylki til holsjárskoðunar sem 

ganga fyrir ofurlágorku á tíðnisviðinu 430 MHz til 440 MHz; Samræmdur staðall 

um aðgengi að fjarskiptatíðni 

6.8.2021  

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls 46. 
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/260 

frá 25. febrúar 2020 

I. VIÐAUKI 

Vísanir til samhæfðra staðla, sem samdir eru til stuðnings tilskipun 2014/34/ESB, í I. viðauka við ákvörðunina eru hér 

með birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 1127-1:2019  

Sprengihættustaðir - Forvarnir og vernd gegn sprengingum - Hluti 1: Grunnhugtök og aðferðafræði 

II. VIÐAUKI 

Vísanir til samhæfðra staðla, sem samdir eru til stuðnings tilskipun 2014/34/ESB, í II. viðauka við ákvörðunina eru hér 

með afturkallaðar úr Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, frá þeim dagsetningum sem fram koma í viðaukanum. 

Nr. Tilvísun staðals Afturköllunardagur 

1. EN 1127-1:2011  

Sprengihættustaðir - Forvarnir og vernd gegn sprengingum - Hluti 1: Grunnhugtök 

og aðferðafræði 

1.2.2022  

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB L 54, 26.02.2020, bls 31. 

2020/EES/72/32 
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/439 

frá 24. mars 2020  

I. VIÐAUKI 

Vísanir til samhæfðra staðla, sem samdir eru til stuðnings tilskipun 98/79/EB, í I. viðauka við ákvörðunina eru hér með 

birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN ISO 10993-11:2018 

Líffræðilegt mat á lækningatækjum - Hluti 11. Mat á allsherjareiturvirkni (ISO 10993-11:2017) 

2. EN ISO 11137-1:2015 

Dauðhreinsun heilbrigðisvöru – Geislun – Hluti 1: Kröfur varðandi þróun, sannprófun og almennt eftirlit 

með dauðhreinsunarferli fyrir lækningartæki (ISO 11137-1:2006) 

EN ISO 11137-1:2015/A2:2019  

3. EN ISO 13408-2:2018 

Smitgát við meðferð heilbrigðisvöru -Hluti 2: Dauðhreinsunarsíun (ISO 13408-2:2018) 

4. EN ISO 13485:2016 

Lækningatæki - Gæðastjórnunarkerfi - Kröfur til þess að samræmast reglugerðum (ISO 13485:2016) 

EN ISO 13485:2016/AC:2016  

EN ISO 13485:2016/AC:2018  

5. EN ISO 25424:2019 

Dauðhreinsun lækningatækja - Lághita formalíngufusæfing - Kröfur varðandi þróun, sannprófun og 

almennt eftirlit með dauðhreinsunarferli fyrir lækningartæki (ISO 25424:2018) 

II. viðauki (afturkallaður) 

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar 2017/C 389/04 fellur úr gildi. Hún mun gilda til 30. september 2021 að því er 

varðar vísanir til samhæfðra staðla sem eru í II. viðauka við ákvörðunina. 

Nr. Tilvísun staðals Afturköllunardagur 

1. EN ISO 10993-11:2009 

Líffræðilegt mat á lækningatækjum - 11. hluti: Mat á allsherjareiturvirkni (ISO 

10993-11:2006) 

30.9.2021  

2. EN ISO 13408-2:2011 

Smitgát við meðferð heilbrigðisvöru - Hluti 2: Síun (ISO 13408-2:2003) 

30.9.2021  

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB L 90I, 25.3.2020, bls. 33. 

2020/EES/72/33 
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/453 

frá 27. mars 2020 

I. VIÐAUKI 

Vísanir til samhæfðra staðla, sem samdir eru til stuðnings tilskipun 2008/57/EB, í I. viðauka við ákvörðunina eru hér 

með birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 14067-4:2013+A1:2018 

Búnaður til notkunar við járnbrautir – Loftaflfræði – Hluti 4: Kröfur og aðferðir við loftaflfræðilegar prófanir 

á járnbrautum á opnum svæðum 

2. EN 14067-6:2018 

Búnaður til notkunar við járnbrautir – Loftaflfræði – Hluti 6: Kröfur og aðferðir við loftaflfræðilegar prófanir 

á járnbrautum í jarðgöngum 

3. EN 14198:2016+A1:2018 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Hemlun – Kröfur varðandi hemlakerfi járnbrautarlesta sem dregnar eru 

af dráttarvögnum 

44. EN 15355:2019 

Búnaður til notkunar við járnbrautir – Hemlun – Dreifilokar og einangrunarbúnaður fyrir dreifa 

5. EN 15610:2019 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Hávaðamengun - Mæling á grófleika járnbrautarteina í tengslum við 

hávaða frá járnbrautarvögnum 

6. EN 15877-1:2012+A1:2018 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Merkingar á járnbrautarvögnum - Hluti 1: Vöruflutningavagnar 

7. EN 16186-1:2014+A1:2018 

Búnaður til notkunar við járnbrautir – Ökumannsklefi - Hluti 1: Mannmælingarfræðilegar upplýsingar og 

útsýni 

8. EN 16186-3:2016+A1:2018 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Ökumannsklefi - Hluti 3: Hönnun aflestrarstjórnborða 

9. EN 16452:2015+A1:2019 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Hemlun - Hemlaklossar 

10. EN 16729-4:2018 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Innviðir - Skaðlaus prófun teina í járnbrautaspori - Hluti 4: Hæfni 

starfsfólks sem starfar við skaðlausa prófun teina 

11. EN 16922:2017+A1:2019 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Þjónusta á jörðu niðri - Búnaður til skólplosunar úr vögnum 

12. EN 17023:2018 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Viðhald járnbrautarvagna - Gerð og breyting viðhaldsáætlunar 

13. EN 17069-1:2019 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Kerfi og verklagsreglur um breytingu á sporvídd - Hluti 1: Sjálfvirk 

kerfi til breytinga á sporvídd 

2020/EES/72/34 
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14. EN 50122-1:2011 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Fastar lagnir - 1. hluti: Verndarákvæði varðandi rafmagnsöryggi og 

jarðtengingu 

EN 50122-1:2011/AC:2012 

EN 50122-1:2011/A3:2016 

EN 50122-1:2011/A1:2011 

EN 50122-1:2011/A2:2016 

EN 50122-1:2011/A4:2017 

15. EN 50126-1:2017 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Lýsing og sönnun á áreiðanleika, fáanleika, viðhaldanleika og öryggi 

(RAMS) - Hluti 1: Grunnkröfur og almennt ferli 

16. EN 50126-2:2017 

Búnaður til notkunar við járnbrautir – Lýsing og sönnun á áreiðanleika, aðgengileika, viðhaldshæfi og öryggi 

(RAMS) - Hluti 2: Kerfisnálgun að öryggi 

17. EN 50129:2018 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Rafeindakerfi til merkjasendinga er tengjast öryggi 

EN 50129:2018/AC:2019-04 

18. EN 50318:2018 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Straumtengikerfi – Staðfesting hermunar á aflfræðilegri samverkun 

straumsnerta og loftstrengja með snertivírum 

19. EN 50463-1:2017 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Orkumæling um borð í járnbrautarlestum - Hluti 1: General 

20. EN 50463-2:2017 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Orkumæling um borð í járnbrautarlestum - Hluti 2: Orkumæling 

EN 50463-2:2017/AC:2018-10 

21. EN 50463-3:2017 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Orkumæling um borð í járnbrautarlestum - Hluti 3: Meðferð gagna 

22. EN 50463-4:2017 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Orkumæling um borð í járnbrautarlestum - Hluti 4: Tilkynning 

23. EN 50463-5:2017 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Orkumæling um borð í járnbrautarlestum - Hluti 5: Samræmismat 

II. VIÐAUKI 

Vísanir til samhæfðra staðla, sem samdir eru til stuðnings tilskipun 2008/57/EB, í II. viðauka við ákvörðunina eru hér 

með birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, með takmörkunum. 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 14363:2016+A1:2018 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Prófun til samþykkis á aksturseiginleikum járnbrautarvagna - Prófun á 

aksturshegðun og kyrrstöðuprófanir 
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III. VIÐAUKI 

Vísanir til samhæfðra staðla, sem samdir eru til stuðnings tilskipun 2008/57/EB, í III. viðauka við ákvörðunina eru hér 

með afturkallaðar úr Stjórnartíðindum Evrópusambandsins frá þeirri dagsetningu sem kemur fram í viðaukanum. 

Nr. Tilvísun staðals Afturköllunardagur 

1. EN 14067-4:2005+A1:2009 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Loftaflfræði - Hluti 4: Kröfur og aðferðir við 

loftaflfræðilegar prófanir á járnbrautum á opnum svæðum 

30.3.2020 

2. EN 14.067-6:2010 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Loftaflfræði - Hluti 6: Kröfur og aðferðir við 

loftaflfræðilegar prófanir á járnbrautum í jarðgöngum 

30.3.2020 

3. EN 14198:2016 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Hemlun – Kröfur varðandi hemlakerfi 

járnbrautarlesta sem dregnar eru af dráttarvögnum 

30.3.2020 

4. EN 15355:2008+A1:2010 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Hemlun - Dreifilokar og einangrunarbúnaður 

fyrir dreifa 

30.3.2021 

5. EN 15610:2009 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Hávaðamengun - Mæling á grófleika 

járnbrautarteina í tengslum við hávaða frá járnbrautarvögnum 

30.9.2020 

6. EN 15.877-1:2012 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Merkingar á járnbrautarvögnum - Hluti 1: 

Vöruflutningavagnar 

30.3.2020 

7. EN 16.186-3:2016 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Ökumannsklefi - Hluti 3: Hönnun 

aflestrarstjórnborða 

30.9.2020 

8. EN 16922:2017 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Þjónusta á jörðu niðri - Búnaður til 

skólplosunar úr vögnum 

30.9.2020 

9. EN 50.122-1:2011 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Fastar lagnir - 1. hluti: Verndarákvæði 

varðandi rafmagnsöryggi og jarðtengingu 

EN 50122-1:2011/AC:2012 

30.9.2020 

10. EN 50.126-1:1999 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Lýsing og sönnun á áreiðanleika, fáanleika, 

viðhaldanleika og öryggi (RAMS) - 1. hluti: Grunnkröfur og almennt ferli 

EN 50126-1:1999/AC:2012 

EN 50126-1:1999/AC:2006 

EN 50126-1:1999/AC:2010 

30.3.2020 

11. EN 50129:2003 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Rafeindakerfi til merkjasendinga er tengjast 

öryggi 

EN 50129:2003/AC:2010 

30.3.2020 

12. EN 50.463-1:2012 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Orkumæling um borð í járnbrautarlestum - 

Hluti 1: General 

30.3.2020 

13. EN 50.463-2:2012 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Orkumæling um borð í járnbrautarlestum - 

Hluti 2: Orkumæling 

30.3.2020 

14. EN 50.463-3:2012 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Orkumæling um borð í járnbrautarlestum - 

Hluti 3: Meðferð gagna 

30.3.2020 
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15. EN 50.463-4:2012 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Orkumæling um borð í járnbrautarlestum - 

Hluti 4: Communication 

30.3.2020 

16. EN 50.463-5:2012 

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Orkumæling um borð í járnbrautarlestum - 

Hluti 5: Samræmismat 

30.3.2020 

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB L 95, 30.03.2020, bls 1. 
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1146 

frá 31. júlí 2020 

I. VIÐAUKI 

I. viðauka við framkvæmdarákvörðun (ESB) 2020/1956 er breytt í samræmi við I. viðauka við framangreinda 

ákvörðun. 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 50620:2017 

Rafstrengir - Hleðslustrengir fyrir rafknúin farartæki 

EN 50620:2017/A1:2019  

2. EN 60335-1:2012 

Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja - Öryggi - Hluti 1: Almennar kröfur IEC 60335-1:2010 (Breytt) 

EN 60335-1:2012/AC:2014  

EN 60335-1:2012/A11:2014  

EN 60335-1:2012/A13:2017  

EN 60335-1:2012/A1:2019  

EN 60335-1:2012/A14:2019  

EN 60335-1:2012/A2:2019  

3. EN 60335-2-4:2010 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi – Hluti 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna þeytivinda IEC 60335-2-

4:2008 (Breytt) 

EN 60335-2-4:2010/A1:2015  

EN 60335-2-4:2010/A11:2018  

EN 60335-2-4:2010/A2:2019  

4. EN 60335-2-5:2015 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-5: Sérstakar kröfur vegna uppþvottavéla IEC 60335-2-

5:2012 (Breytt) 

EN 60335-2-5:2015/A11:2019  

5. EN 60335-2-7:2010 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2: Sérstakar kröfur vegna þvottavéla IEC 60335-2-7:2008 

(Breytt) 

EN 60335-2-7:2010/A11:2013  

EN 60335-2-7:2010/A1:2013  

EN 60335-2-7:2010/A2:2019  

6. EN 60335-2-12:2003 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-12: Sérstakar kröfur vegna and IEC 60335-2-12:2002 

EN 60335-2-12:2003/A1:2008  

EN 60335-2-12:2003/A11:2019  

EN 60335-2-12:2003/A2:2019  

7. EN 60335-2-13:2010 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-13: Sérstakar kröfur vegna djúpsteikingarpotta, 

steikarpanna og ámóta tækja IEC 60335-2-13:2009 

EN 60335-2-13:2010/A11:2012  

EN 60335-2-13:2010/A1:2019  

8. EN 60335-2-17:2013 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-17: Sérstakar kröfur vegna hitateppa, hitapúða og ámóta 

sveigjanlegra hitatækja IEC 60335-2-17:2012 

EN 60335-2-17:2013/A11:2019  

2020/EES/72/35 
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9. EN 60335-2-35:2016 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-35: Sérstakar kröfur vegna gegnumstreymisvatnshitara IEC 

60335-2-35:2012 (Breytt) 

EN 60335-2-35:2016/A1:2019  

10. EN 60335-2-47:2003 

Heimilistæki og ámóta raftæki -Öryggi - Hluti 2-47: Sérstakar kröfur vegna rafmagnssuðupotta til nota í 

atvinnuskyni IEC 60335-2-47:2002 

EN 60335-2-47:2003/A1:2008  

EN 60335-2-47:2003/A11:2012  

EN 60335-2-47:2003/A2:2019  

EN 60335-2-47:2003/AC:2007  

11. EN 60335-2-48:2003 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-48: Sérstakar kröfur vegna rafmagnsgrilla og -rista til nota í 

atvinnuskyni IEC 60335-2-48:2002 

EN 60335-2-48:2003/A1:2008  

EN 60335-2-48:2003/A11:2012  

EN 60335-2-48:2003/A2:2019  

EN 60335-2-48:2003/AC:2007  

12. EN 60335-2-49:2003 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-49: Sérstakar kröfur vegna rafmagnshitaskápa til nota í 

atvinnuskyni í mötuneytum IEC 60335-2-49:2002 

EN 60335-2-49:2003/A1:2008  

EN 60335-2-49:2003/A11:2012  

EN 60335-2-49:2003/A2:2019  

EN 60335-2-49:2003/AC:2007  

13. EN 60335-2-52:2003 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Hluti 2-52: Sérstakar kröfur vegna tækja til munnhirðu IEC 60335-2-

52:2002 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012  

EN 60335-2-52:2003/A11:2010  

EN 60335-2-52:2003/A1:2008  

EN 60335-2-52:2003/A12:2019  

14. EN 60335-2-61:2003 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-61: Sérstakar kröfur vegna hitunartækja fyrir hitageymslur 

IEC 60335-2-61:2002 

EN 60335-2-61:2003/A1:2005  

EN 60335-2-61:2003/A11:2019  

EN 60335-2-61:2003/A2:2008  

15. EN 60335-2-66:2003 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-66: Sérstakar kröfur vegna hitunartækja fyrir vatnsrúm IEC 

60335-2-66:2002 

EN 60335-2-66:2003/A1:2008  

EN 60335-2-66:2003/A11:2019  

EN 60335-2-66:2003/A2:2012  

16. EN 60335-2-84:2003 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-84: Sérstakar kröfur vegna salerna IEC 60335-2-84:2002 

EN 60335-2-84:2003/A1:2008  

EN 60335-2-84:2003/A2:2019  
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17. EN 60335-2-87:2002 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-70: Sérstakar kröfur vegna mjaltavéla IEC 60335-2-

87:2002 

EN 60335-2-87:2002/A1:2007  

EN 60335-2-87:2002/A2:2019  

18. EN 60335-2-98:2003 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-98: Sérstakar kröfur vegna rakatækja IEC 60335-2-98:2002 

EN 60335-2-98:2003/A1:2005  

EN 60335-2-98:2003/A11:2019  

EN 60335-2-98:2003/A2:2008  

19. EN 60669-1:2018 

Rofar fyrir raflagnir heimila og ámóta fastar lagnir - Hluti 1: Almennar kröfur IEC 60669-1:2017 (Breytt) 

EN 60669-1:2018/AC:2018-11  

EN 60669-1:2018/AC:2020-02  

20. EN 60691:2016 

Bræðivör - Kröfur og notkunarleiðbeiningar IEC 60691:2015 

EN 60691:2016/A1:2019  

21. EN 60728-11:2017 

Kapaldreifikerfi fyrir sjónvarps-, hljóð- og gagnvirk margmiðlunarmerki - Hluti 11: Öryggi IEC 60728-

11:2016 

EN 60728-11:2017/ A11:2018  

22. EN IEC 60934:2019 

Sjálfrofar í rafbúnaði IEC 60934:2019 

23. EN 60947-5-4:2003 

Lágspennurof- og stýribúnaður - 5. hluti: Stýrirásabúnaður og rofhlutar - 4. þáttur: Aðferðir til að meta getu 

lágorkusnerta IEC 60947-5-4:2002 

EN 60947-5-4:2003/A1:2019  

24. EN IEC 60947-9-1:2019 

Lágspennu rof- og stýribúnaður - Hluti 9-1: Virk kerfi til að draga úr ljósbogavillum - Búnaður til að slökkva 

ljósboga IEC 60947-9-1:2019 

25. EN IEC 60974-2:2019 

Rafsuðubúnaður - Hluti 2: Vökvakælikerfi IEC 60974-2:2019 

26. EN IEC 60974-3:2019 

Rafsuðubúnaður - Hluti 3: Kveikingar- og stöðugleikabúnaður IEC 60974-3:2019 

27. EN IEC 60974-5:2019 

Rafsuðubúnaður - Hluti 5: Vírmatarar IEC 60974-5:2019 

28. EN IEC 60974-7:2019 

Rafsuðubúnaður - Hluti 7: Logsuðubrennarar IEC 60974-7:2019 

29. EN 61347-2-7:2012 

Stýribúnaður fyrir lampa - Hluti 2-7: Sérstakar kröfur um jafnstraumsdrifna rafræna straumfesta fyrir 

neyðarlýsingu IEC 61347-2-7:2011 

EN 61347-2-7:2012/A1:2019  
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30. EN 61347-2-11:2001 

Stýribúnaður fyrir lampa - Hluti 2-11: Sérstakar kröfur um ýmiss konar rafrásir sem notaðar eru með 

ljóskerum IEC 61347-2-11:2001 

EN 61347-2-11:2001/A1:2019  

EN 61347-2-11:2001/AC:2002  

EN 61347-2-11:2001/AC:2010  

31. EN 61386-1:2008 

Stokkakerfi fyrir kapallagnir – Hluti 1: Almennar kröfur IEC 61386-1:2008 

EN 61386-1:2008/ A1:2019  

32. EN 61439-3:2012 

Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu - Hluti 3: Dreifitöflur ætlaðar til stjórnunar af 

ófaglærðum (DBO) IEC 61439-3:2012 

EN 61439-3:2012/AC:2019-04  

33. EN IEC 61535:2019 

Lagnatengi ætluð til nota við varanlegar tengingar í föstum lögnum IEC 61535:2019 

34. EN 61557-9:2015 

Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1000 V riðstraum og 1500 V jafnstraum - Búnaður til 

að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum - Hluti 9: Búnaður til að finna einangrunargalla í IT-

kerfum IEC 61557-9:2014 

EN 61557-9:2015/AC:2017-02  

35. EN IEC 61558-1:2019 

Öryggi spenna, aflgjafa, spanalda og ámóta tækja - Hluti 1: Almennar kröfur og prófanir IEC 61558-1:2017 

36. EN 61643-31:2019 

Lágspennuvarnarbúnaður gegn yfirspennu - Hluti 31: Kröfur og prófunaraðferðir fyrir yfirspennuvarnartæki 

til nota með sólarorkulögnum IEC 61643-31:2018 (Breytt) 

37. EN IEC 61851-1:2019 

Leiðandi hleðslukerfi fyrir rafknúin farartæki - Hluti 1: Almennar kröfur IEC 61851-1:2017 

38. EN 62026-3:2015 

Lágspennu rof- og stýribúnaður - Tengikerfi fyrir stýribúnað (CDI) - Hluti 3: DeviceNet IEC 62026-3:2014 

IEC 62026-3:2014/COR1:2015 

EN 62026-3:2015/AC:2019-12  

39. EN 62035:2014 

Úthleðsluljós (að frátöldum flúorljósum) - Öryggisforskrift IEC 62035:2014 (Breytt) 

EN 62035:2014/A1:2019  

40. EN IEC 62275:2019 

Strengjalagnakerfi – Strengjabindingar til nota í raflögnum IEC 62275:2018 

II. VIÐAUKI  

II. viðauka við framkvæmdarákvörðun (ESB) 2020/1956 er breytt í samræmi við II. viðauka við framangreinda 

ákvörðun. 

Nr. Tilvísun staðals Afturköllunardagur 

1. EN 50178:1997 

Rafeindabúnaður til nota í raflögnum 

3.8.2020  
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2. EN 60669-1:2018 

Rofar fyrir raflagnir heimila og ámóta fastar lagnir - Hluti 1: 

Almennar kröfur IEC 60669-1:2017 (Breytt) 

EN 60669-1:2018/AC:2018-11  

6 mánuðum frá birtingu í Stjtíð. ESB  

3. EN 60691:2003 

Bræðivör - Kröfur og notkunarleiðbeiningar IEC 60691:2002 

EN 60691:2003/A1:2007  

EN 60691:2003/A2:2010  

3.2.2022  

4. EN 60.728-11:2010 

Kapaldreifikerfi fyrir sjónvarps-, hljóð- og gagnvirk 

margmiðlunarmerki - Hluti 11: Öryggi IEC 60728-11:2010 

3.2.2022  

5. EN 60934:2001 

Sjálfrofar í rafbúnaði IEC 60934:2000 

EN 60934:2001/A1:2007  

EN 60934:2001/A2:2013  

3.2.2022  

6. EN 60.974-2:2013 

Rafsuðubúnaður - Hluti 2: Vökvakælikerfi IEC 60974-2:2013 

3.2.2022  

7. EN 60.974-3:2014 

Rafsuðubúnaður - Hluti 3: Kveikingar- og stöðugleikabúnaður 

IEC 60974-3:2013 

3.2.2022  

8. EN 60.974-5:2013 

Rafsuðubúnaður - Hluti 5: Vírmatarar IEC 60974-5:2013 

3.2.2022  

9. EN 60.974-7:2013 

Rafsuðubúnaður - Hluti 7: Logsuðubrennarar IEC 60974-

7:2013 

3.2.2022  

10. EN 61535:2009 

Lagnatengi ætluð til nota við varanlegar tengingar í föstum 

lögnum IEC 61535:2009 (Breytt) 

EN 61535:2009/A1:2013  

3.2.2022  

11. EN 61.558-1:2005 

Öryggi spenna, aflgjafa, spanalda og ámóta tækja - Hluti 1: 

Almennar kröfur og prófanir IEC 61558-1:2005 

EN 61558-1:2005/A1:2009  

EN 61558-1:2005/AC:2006  

3.2.2022  

12. EN 61.851-1:2011 

Leiðandi hleðslukerfi fyrir rafknúin farartæki – Hluti 1: 

Almennar kröfur IEC 61851-1:2010 

3.2.2022  

13. EN 62275:2015 

Strengjalagnakerfi – Strengjabindingar til nota í raflögnum IEC 

62275:2013 (Breytt) 

3.2.2022  

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB L 250, 30.09.2019, bls 121. 
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1562 

frá 26. október 2020 

I. VIÐAUKI  

Eftirfarandi röðum er bætt við í I. viðauka framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2020/167:  

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 303 213-5- 1 V1.1.1 

Þróuð leiðsögu- og stjórnkerfi fyrir umferð á jörðu niðri (A-SMGCS); Hluti 5: Samhæfður staðall um 

aðgengi að fjarskiptatíðni fyrir fjölvísunarbúnað (MLAT); Undirliður 1: Móttökubúnaður og spyrlar 

2. EN 301 908-2 V13.1.1 

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni, Hluti 2: CDMA 

Direct Spread (UTRA FDD) notendabúnaður (UE) 

II. VIÐAUKI  

Eftirfarandi röðum er bætt við í II. viðauka við framkvæmdarákvörðun (ESB) 2020/167: 

Nr. Tilvísun staðals 

1. Föst útvarpskerfi; Eiginleikar og kröfur um fastsambandsbúnað og loftnet; Hluti 2: Stafræn kerfi sem starfa á 

tíðnisviðum frá 1 GHz til 86 GHz; Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

2. EN 303 213-6-1 V3.1.1 

Þróuð leiðsögu- og stjórnkerfi fyrir umferð á jörðu niðri (A-SMGCS); Hluti 6: Samhæfður staðall um 

aðgengi að fjarskiptatíðni fyrir skynjara í ratsjár til eftirlits með umferð á jörðu niðri ; Undirliður 1: X-band 

skynjarar sem nota púlsmerki og með útsendingarstyrk allt að 100 kW 

3. EN 303 364-3 V1.1.1 

Megineftirlitsratsjá (PSR); Samræmdur staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni Hluti 3: Skynjarar í 

megineftirlitsratsjár sem starfa á tíðnisviðinu 8.500 Mhz til 10.000 Mhz (X band) 

4. EN 303 345-2 V1.1.1 

Móttökutæki hljóðvarps; Hluti 2: AM hljóðvarpsþjónusta; Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

5. EN 303 345-5 V1.1.1 

Móttökutæki hljóðvarps; Hluti 5: DRM hljóðvarpsþjónusta; Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

6. EN 301 908-13 V13.1.1 

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni; Hluti 13: Evolved 

Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) notendabúnaður (UE) 

III. VIÐAUKI  

Eftirfarandi röðum er bætt við í III. viðauka við framkvæmdarákvörðun (ESB) 2020/167: 

Nr. Tilvísun staðals Afturköllunardagur 

1. EN 301 908-13 V11.1.2 

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta;  

Hluti 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) notendabúnaður 

(UE) 

27.10.2021  

2020/EES/72/36 
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2. EN 301 908-2 V11.1.2 

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta,  

Hluti 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) notendabúnaður (UE) 

27.10.2021  

3. EN 302 217-2 V3.1.1 

Föst útvarpskerfi; Eiginleikar og kröfur um fastsambandsbúnað og loftnet; Hluti 2: 

Stafræn kerfi sem starfa á tíðnisviðum frá 1,3 GHz til 86 GHz; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

27.4.2022  

4. EN 303 213-6-1 V2.1.1 

Þróuð leiðsögu- og stjórnkerfi fyrir umferð á jörðu niðri (A-SMGCS); Hluti 6: 

Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

sjálfstæða skynjara í ratsjár fyrir umferð á jörðu niðri; Undirhluti 1: X-band skynjarar 

sem nota púlsmerki og með útsendingarstyrk allt að 100 kW 

27.10.2021  

5. EN 303 339 V1.1.1 

Bein breiðbandsfjarskipti milli loftfara og jarðstöðva; Búnaður sem starfar á 

tíðnisviðunum 1 900 MHz til 1 920 Mz og 5 855 MHz til 5 875 MHz; 

Fastmynstursloftnet; Samræmdur staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB 

27.4.2021  

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB L 357, 27.10.2020, bls 29. 
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