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EFTA-STOFNANIR
FASTANEFND EFTA-RÍKJANNA
Undirnefnd I um frjálsa vöruflutninga

2009/EES/13/01

Lyf
Skrá um markaðsleyfi sem gefin voru út í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, á
fyrra helmingi ársins 2008
Til staðfestingar í sameiginlegu EES-nefndinni
Með vísan til ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/1999 frá 28. maí 1999 er því beint til
nefndarinnar að hún staðfesti, á fundi sínum hinn 7. nóvember 2008, eftirfarandi skrár um markaðsleyfi
fyrir lyfjum sem gefin voru út frá 1. janúar til 31. júní 2008:
I. viðauki		
II. viðauki
III. viðauki
IV. viðauki

Skrá um ný markaðsleyfi
Skrá um endurnýjuð markaðsleyfi
Skrá um framlengd markaðsleyfi
Skrá um afturkölluð markaðsleyfi
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I. VIÐAUKI
Skrá um ný markaðsleyfi
Eftirtalin markaðsleyfi voru gefin út í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. janúar til 30. júní 2008:
ESB-númer

Vara

Land

Útgáfudagur leyfis

EU/1/05/312/001

Xyrem

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/06/334/001–004

Evoltra

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/06/370/001–024

Exforge

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/06/371/001–024

Dafiro

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/06/372/001–024

Copalia

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/06/373/001–024

Imprida

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/07/001–019/IS

Retacrit

Ísland

16.1.2008
30.6.2008

EU/1/07/393/001

Soliris

Liechtenstein

EU/1/07/400/001–016

Mircera

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/07/402/001/NO

Increlex

Noregur

31.1.2008

EU/1/07/421/001–009/IS

Pioglitazone

Ísland

9.1.2008

EU/1/07/422/001/NO–004/NO

Tasigna

Noregur

17.1.2008

EU/1/07/422/001–004

Tasigna

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/07/423/001/NO–003/NO

Vectibix

Noregur

21.1.2008

EU/1/07/423/001–003

Vectibix

Liechtenstein

30.6.2008

Ísland

28.1.2008

EU/1/07/423/001–003/IS

Vectibix

EU/1/07/427/001/NO–037/NO

Olanzapine Teva

Noregur

7.1.2008

EU/1/07/427/001–047/IS

Olanzapine Teva

Ísland

7.1.2008

EU/1/07/428/001

Abraxane

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/07/428/001/IS

Abraxane

Ísland

24.1.2008

EU/1/07/428/001/NO

Abraxane

Noregur

21.1.2008

EU/1/07/430/001

Atripla

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/07/430/001/IS

Atripla

Ísland

28.1.2008

EU/1/07/430/001/NO

Atripla

Noregur

29.1.2008

EU/1/07/431/001/NO–019/NO

Retacrit

Noregur

17.1.2008

EU/1/07/431/001–019

Retacrit

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/07/432/001/NO–019/NO

Silapo

Noregur

17.1.2008

EU/1/07/432/001–019

Silapo

Liechtenstein

29.2.2008
16.1.2008

EU/1/07/432/001–019/IS

Silapo

Ísland

EU/1/07/433/001/IS

Nevanac

Ísland

8.1.2008

EU/1/07/434/001/NO–003/NO

Avamys

Noregur

23.1.2008

EU/1/07/434/001–003

Avamys

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/07/434/001–003/IS

Avamys

Ísland

25.1.2008

EU/1/07/435/001/NO–018/NO

Tesavel

Noregur

24.1.2008

EU/1/07/435/001–018

Tesavel

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/07/435/001–018/IS

Tesavel

Ísland

24.1.2008

EU/1/07/436/001/NO–002/NO

Isentress

Noregur

16.1.2008

EU/1/07/436/001–002

Isentress

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/07/436/001–002/IS

Isentress

Ísland

18.1.2008

EU/1/07/437/001/NO–002/NO

Ivemend

Noregur

31.1.2008

EU/1/07/437/001–002

Ivemend

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/07/437/001–002/IS

Ivemend

Ísland

22.1.2008

EU/1/07/438/001/NO–004/NO

Myfenac

Noregur

14.3.2008

EU/1/07/438/001–004

Myfenax

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/07/438/001–004/IS

Myfenax

Ísland

17.3.2008
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ESB-númer

Vara

Nr. 13/3

Land

Útgáfudagur leyfis

EU/1/07/439/001/NO–004/NO

Mycophenolate mofetil Teva

Noregur

14.3.2008

EU/1/07/439/001–004

Mycophenolate mofetil Teva

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/07/439/001–004/IS

Mycophenolate mofetil Teva

Ísland

17.3.2008

EU/1/07/440/001/NO–002/NO

Tyverb

Noregur

17.6.2008

EU/1/07/440/001–002/IS

Tyverb

Ísland

26.6.2008

EU/1/08/441/001/NO–010/NO

Effentora

Noregur

15.4.2008

EU/1/08/441/001–010

Effentora

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/08/441/001–010/IS

Effentora

Ísland

17.4.2008

EU/1/08/442/001/NO–008/NO

Pradaxa

Noregur

14.4.2008

EU/1/08/442/001–008

Pradaxa

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/08/442/001–008/IS

Pradaxa

Ísland

26.3.2008

EU/1/08/443/001

Thalidomide Pharmion

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/08/443/001/IS

Thalidomide Pharmion

Ísland

21.4.2008

EU/1/08/443/001/NO

Thalidomide Pharmion

Noregur

16.5.2008

EU/1/08/446/001/NO–003/NO

Privigen

Noregur

19.5.2008

EU/1/08/446/001–003

Privigen

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/08/446/001–003/IS

Privigen

Ísland

23.5.2008

EU/1/08/447/001/NO–004/NO

Adenuric

Noregur

24.6.2008

EU/1/08/447/001–004

Adenuric

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/08/447/001–004/IS

Adenuric

Ísland

16.5.2008

EU/1/08/448/001/NO–002/NO

Mycamine

Noregur

21.5.2008

EU/1/08/448/001–002

Mycamine

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/08/448/001–002/IS

Mycamine

Ísland

28.5.2008

EU/1/08/451/001/NO–004/NO

Volibris

Noregur

29.4.2008

EU/1/08/451/001–002/IS

Volibris

Ísland

21.5.2008

EU/1/08/451/001–004

Volibris

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/08/452/001

Pandemrix

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/08/452/001/IS

Pandemrix

Ísland

23.5.2008

EU/1/08/452/001/NO

Pandemrix

Noregur

20.5.2008

EU/1/08/453/001

Prepandrix

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/08/453/001/IS

Prepandrix

Ísland

23.5.2008

EU/1/08/454/001/NO–004/NO

Extavia

Noregur

3.6.2008

EU/1/08/454/001–004

Extavia

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/08/454/001–004/IS

Extavia

Ísland

30.5.2008

EU/2//08/081/001–003

Posatex

Liechtenstein

30.6.2008

EU/2/04/044/007/IS

Aivlosin

Ísland

19.6.2008

EU/2/07/073/001/NO–004/NO

Nobilis Influenza H7N1

Noregur

4.1.2008

EU/2/07/076/001/NO–004/NO

Nobilis Influenza H5N6

Noregur

13.3.2008

EU/2/07/076/001–004

Nobilis Influenza H5N6

Liechtenstein

29.2.2008

EU/2/07/077/001/NO–005/NO

Meloxivet

Noregur

7.2.2008

EU/2/07/077/001–004/IS

Meloxivet

Ísland

27.6.2008

EU/2/07/078/001/NO–003/NO

Rheumocam

Noregur

25.2.2008

EU/2/07/078/001–002/IS

Rheumocam

Ísland

25.1.2008

EU/2/07/078/001–003

Rheumocam

Liechtenstein

29.2.2008

EU/2/07/079/001/NO–004/NO

Ingelvac CircoFLEX

Noregur

26.3.2008

EU/2/07/079/001–004

Ingelvac CircoFLEX

Liechtenstein

29.2.2008

EU/2/07/079/001–004/IS

Ingelvac CircoFLEX

Ísland

19.3.2008

Nr. 13/4
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II. VIÐAUKI
Skrá um endurnýjuð markaðsleyfi
Eftirtalin markaðsleyfi voru endurnýjuð í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. janúar til 30. júní 2008:
ESB-númer

Vara

Land

Útgáfudagur leyfis

EU/1/02/246/001/NO–003/NO

Carbaglu

Noregur

30.5.2008

EU/1/02/246/001–003

Carbaglu

Liechtenstein

30.6.2008

Ísland

29.5.2008

EU/1/02/246/001–003/IS

Carbaglu

EU/1/03/247/001/NO–002/NO

Forsteo

Noregur

1.7.2008

EU/1/03/247/001–002

Forsteo

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/03/247/001–002/IS

Forsteo

Ísland

21.5.2008

EU/1/03/248/001/NO–012/NO

Levitra

Noregur

25.2.2008

EU/1/03/248/001–012/IS

Levitra

Ísland

19.2.2008

EU/1/03/249/001/NO–012/NO

Vivanza

Noregur

25.2.2008

EU/1/03/249/001–012

Vivanza

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/03/249/001–012/IS

Vivanza

Ísland

19.2.2008

EU/1/03/250/001

Ytracis

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/03/250/001/IS

Ytracis

Ísland

28.2.2008

EU/1/03/250/001/NO

Ytracis

Noregur

25.2.2008

EU/1/03/251/001/NO–002/NO

Hepsera

Noregur

4.4.2008

EU/1/03/251/001–002

Hepsera

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/03/251/001–002/IS

Hepsera

Ísland

10.4.2008

EU/1/03/253/001/NO–003/NO

Aldurazyme

Noregur

30.5.2008

EU/1/03/253/001–003

Aldurazyme

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/03/253/001–003/IS

Aldurazyme

Ísland

22.5.2008

EU/1/06/367/001/NO–012/NO

Diacomit

Noregur

7.1.2008

EU/1/06/367/001–012

Diacomit

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/06/367/001–012/IS

Diacomit

Ísland

7.1.2008

EU/1/06/380/001

Prezista

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/06/380/001/IS

Prezista

Ísland

22.1.2008

EU/1/06/380/001/NO

Prezista

Noregur

21.1.2008

EU/1/97/045/001–004

Helicobacter Test INFAI

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/97/045/001–004/IS

Helicobacter Test INFAI

Ísland

9.4.2008

EU/1/97/054/001 & 004–005/IS

Viracept

Ísland

21.1.2008

EU/1/97/054/001, 004–005

Viracept

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/97/054/001/NO, 004/NO–005/NO

Viracept

Noregur

17.1.2008

EU/1/97/055/001/NO–003/NO

Viramune

Noregur

21.1.2008

EU/1/97/055/001–003

Viramune

Liechtenstein

30.4.2008
22.1.2008

EU/1/97/055/001–003/IS

Viramune

Ísland

EU/1/97/057/001/IS

Quadramet

Ísland

7.1.2008

EU/1/97/057/001/NO

Quadramet

Noregur

17.1.2008

EU/1/98/058/001/NO–002/NO

Combivir

Noregur

26.2.2008

EU/1/98/058/001–002

Combivir

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/98/058/001–002/IS

Combivir

Ísland

12.3.2008

EU/1/98/063/001/NO–006/NO

Rebif

Noregur

3.6.2008

EU/1/98/063/001–007

Rebif

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/98/063/001–007/IS

Rebif

Ísland

2.6.2008

EU/1/98/065/001–002

Otpison

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/98/066/001/NO–026/NO

Exelon

Noregur

3.6.2008

EU/1/98/066/001–026

Exelon

Liechtenstein

30.6.2008
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Vara

Nr. 13/5

Land

Útgáfudagur leyfis

EU/1/98/066/001–026/IS

Exelon

Ísland

29.5.2008

EU/1/98/067/001/NO–002/NO

MabThera

Noregur

24.6.2008

EU/1/98/067/001–002

MabThera

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/98/067/001–002/IS
EU/1/98/069/001a/NO–007a/NO
EU/1/98/069/001b/NO–007b/NO

MabThera

Ísland

29.5.2008

EU/1/98/069/008/NO–010/NO

Plavix

Noregur

2.7.2008

EU/1/98/069/001a–001b, 002a–002b,
003a–003b, –004a–004b, 005a–005b,
006a–006b, 007a–007b, 008–010

Plavix

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/98/069/001a–007a & 001b–007b &
008–010/IS
EU/1/98/070/001a/NO–007a/NO;
EU/1/98/070/001b/NO–007b/NO

Plavix

Ísland

27.6.2008

EU/1/98/070/008/NO–010/NO

Iscover

Noregur

2.7.2008

EU/1/98/070/001a–001b, 002a–002b,
003a–003b, –004a–004b, 005a–005b,
006a–006b, 007a–007b, 008–010

Iscover

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/98/070/001a–007a & 001b–007b &
008–010/IS

Iscover

Ísland

27.6.2008

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/98/071/001–006

Xenical

EU/1/98/092/001/NO–023/NO

Prometax

Noregur

3.6.2008

EU/1/98/092/001–026

Prometax

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/98/092/001–026/IS

Prometax

EU/2/02/032/001/NO

Vaxxitek HVT + IBD

Ísland

16.6.2008

Noregur

24.1.2008

EU/2/02/033/001/NO

Dexdomitor

Noregur

21.1.2008

EU/2/02/034/001/NO

Nobivac Bb for cats

Noregur

24.1.2008

EU/2/02/035/001/NO–007/NO

SevoFlo

Noregur

17.1.2008

EU/2/02/036/001/NO–002/NO

Nobilis OR inac

Noregur

26.2.2008

EU/2/02/036/001–002

Nobilis OR inac

Liechtenstein

30.4.2008

EU/2/02/036/001–002/IS

Nobilis OR inac

Ísland

21.1.2008

EU/2/03/037/005

ProteqFlu

Liechtenstein

29.2.2008

EU/2/03/037/005/IS

ProteqFlu

Ísland

21.1.2008

EU/2/03/037/005/NO

ProteqFlu

Noregur

27.3.2008

EU/2/03/038/005

ProteqFlu-Te

Liechtenstein

29.2.2008

EU/2/03/038/005/IS

ProteqFlu-Te

Ísland

21.1.2008

EU/2/03/038/005/NO

ProteqFlu Te

Noregur

27.3.2008

EU/2/03/039/001/NO–030/NO

Advocate

Noregur

22.4.2008

EU/2/03/039/001–004 & 013–14
& 019–022/IS

Advocate for cats

Ísland

13.3.2008

EU/2/03/039/001–030

Advocate

Liechtenstein

29.2.2008

EU/2/03/039/005–012 & 015–018 & 023–030/
IS

Advocate for dogs

Ísland

13.3.2008

EU/2/03/040/001–002

Gonazon

EU/2/96/002/001/NO–003/NO

Fevaxyn Pentofel

EU/2/97/001–018/IS

Dicural

Liechtenstein

30.6.2008

Noregur

12.2.2008

Ísland

21.1.2008

EU/2/97/003/001/NO–018/NO

Dicural

Noregur

25.2.2008

EU/2/97/003/001–018

Dicural

Liechtenstein

29.2.2008

EU/2/97/004/001 & 010/IS

Metacam for cattle and pigs

Ísland

4.1.2008

EU/2/97/004/003–005 & 012–013 & 016–025
& 029/IS

Metacam for dogs

Ísland

4.1.2008

EU/2/97/004/006 & 011/IS

Metacam for dogs and cats

Ísland

4.1.2008

EU/2/97/004/007–008 & 014–015 & 027–028
& 031–032/IS

Metacam for cattle, pigs and horses

Ísland

4.1.2008
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Vara
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Land

Útgáfudagur leyfis

EU/2/97/004/009 & 030/IS

Metacam for horses

Ísland

4.1.2008

EU/2/97/004/026/IS

Metcam for cats

Ísland

4.1.2008

EU/2/98/006/001–010

Nobilis IB 4-91

Liechtenstein

30.6.2008

EU/2/98/006/001–010/IS

Nobilis IB 4-91

Ísland

23.5.2008

EU/2/98/007/001/NO–003/NO

Clomicalm

Noregur

26.5.2008

EU/2/98/007/001–003

Clomicalm

Liechtenstein

30.4.2008

EU/2/98/007/001–003/IS

Clomicalm

Ísland

21.4.2008

EU/2/98/008/001/NO–004/NO

Neocolipor

Noregur

21.4.2008

EU/2/98/008/001–004

Neocolipor

Liechtenstein

30.4.2008

EU/2/98/008/001–004/IS

Neocolipor

Ísland

9.4.2008

III. VIÐAUKI
Skrá um framlengd markaðsleyfi
Eftirtalin markaðsleyfi voru framlengd í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. janúar til 30. júní 2008:
ESB-númer

Vara

Land

Framlengingardagur

EU/1/00/143/010/NO–011/NO

Kogenate Bayer

Noregur

28.1.2008

EU/1/00/143/010–011

Kogenate Bayer

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/00/143/010–011/IS

Kogenate Bayer

Ísland

16.1.2008

EU/1/00/144/004

Helixate NexGen

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/00/144/004/IS

Helixate NexGen

Ísland

16.1.2008

EU/1/00/144/004/NO

Helixate NexGen

Noregur

28.1.2008

EU/1/00/167/008

Prevenar

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/01/172/006

Kaletra

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/01/172/006/IS

Kaletra

Ísland

14.4.2008

EU/1/01/172/006/NO

Kaletra

Noregur

14.4.2008

EU/1/01/195/016/NO–021/NO

Liprolog

Noregur

29.1.2008

EU/1/01/195/016–021

Liprolog

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/01/200/002

Viread

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/01/200/002/NO

Viread

Noregur

23.4.2008

EU/1/02/213/017–023

MicardisPlus

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/02/213/017/NO–023/NO

MicardisPlus

Noregur

27.5.2008

EU/1/02/213/017–023/IS

MicardisPlus

Ísland

15.4.2008

EU/1/02/214/011–015

Kinzalcomb

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/02/215/015–021

Pritor Plus

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/02/218/012–029

Axura

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/02/218/012–029/IS

Axura

Ísland

28.5.2008

EU/1/02/218/016/NO–023/NO

Axura

Noregur

27.5.2008

EU/1/02/219/016–021

Ebixa

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/02/219/022/NO–049/NO

Ebixa

Noregur

21.5.2008

EU/1/02/219/022–049

Ebixa

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/02/219/022–049/IS

Ebixa

Ísland

27.5.2008

EU/1/03/260/019/NO–023/NO

Stalevo

Noregur

27.5.2008

EU/1/03/260/019–023

Stalevo

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/03/260/019–023/IS

Stalevo

Ísland

20.5.2008

EU/1/03/267/008/NO–009/NO

Reyataz

Noregur

16.5.2008

EU/1/03/267/008–009

Reyataz

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/03/267/008–009/IS

Reyataz

Ísland

22.4.2008
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Vara

EU/1/03/268/004

Cholestagel

EU/1/03/271/001–006/IS

Advate

Nr. 13/7

Land

Framlengingardagur

Liechtenstein

30.6.2008

Ísland

30.5.2008

EU/1/03/271/005/NO–006/NO

Advate

Noregur

3.6.2008

EU/1/03/271/005–006

Advate

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/04/274/002

Velcade

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/04/274/002/NO

Velcade

EU/1/04/279/036–043

Lyrica

EU/1/04/283/008/NO–012/NO

Ariclaim

EU/1/04/283/008–012/IS

Ariclaim

EU/1/04/298/003

Kivexa

Noregur

21.4.2008

Liechtenstein

29.2.2008

Noregur

17.1.2008

Ísland

15.2.2008

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/04/298/003/NO

Kivexa

Noregur

29.2.2008

EU/1/06/357/018–021

Gardasil

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/06/358/018–021

Silgard

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/06/366/017/NO–022/NO

Tandemact

Noregur

22.4.2008

EU/1/06/366/017–022

Tandemact

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/06/366/017–022/IS

Tandemact

Ísland

16.4.2008

EU/1/06/368/058–087

Insulin Human Winthrop

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/06/370/025–033

Exforge

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/06/371/025–033

Dafiro

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/06/372/025–033

Copalia

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/06/373/025–033

Imprida

Liechtenstein

30.6.2008

EU/1/07/387/009/NO–010/NO

Advagraf

Noregur

25.1.2008

EU/1/07/387/009–010

Advagraf

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/07/388/002

Sebivo

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/07/388/002/NO

Sebivo

Noregur

28.2.2008

EU/1/96/006/004/NO–006/NO

NovoSeven

Noregur

21.5.2008

EU/1/96/006/004–006

NovoSeven

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/96/006/004–006/IS

NovoSeven

Ísland

22.5.2008

EU/1/96/007/031/NO–038/NO

Humalog

Noregur

31.1.2008

EU/1/96/007/031–038

Humalog

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/96/027/006/NO–007/NO

Hycamtin

Noregur

9.4.2008

EU/1/96/027/006–007

Hycamtin

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/96/027/006–007/IS

Hycamtin

Ísland

26.3.2008

EU/1/97/030/085–139

Insuman

Liechtenstein

29.2.2008

EU/1/98/069/008/NO–010/NO

Plavix

Noregur

22.4.2008

EU/1/98/069/008–010

Plavix

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/98/069/008–010/IS

Plavix

Ísland

17.4.2008

EU/1/98/070/008/NO–010/NO

Iscover

Noregur

19.5.2008

EU/1/98/070/008–010

Iscover

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/98/070/008–010/IS

Iscover

EU/1/99/119/015

NovoRapid

Ísland

17.4.2008

Liechtenstein

30.4.2008

EU/1/99/119/015/NO

NovoRapid

Noregur

25.2.2008

EU/2/04/044/007

Aivlosin

Liechtenstein

30.6.2008

EU/2/04/045/007/NO

Previcox

Noregur

29.1.2008

EU/2/97/004/031–032

Metacam

Liechtenstein

30.6.2008
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IV. VIÐAUKI
Skrá um afturkölluð markaðsleyfi
Eftirtalin markaðsleyfi voru afturkölluð í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. janúar til 30. júní 2008:
ESB-númer

Vara

Land

Afturköllunardagur

EU/1/01/192/001/NO–005/NO

Levviax

Noregur

24.1.2008

EU/1/02/207/001–020

Quixidar

Liechtenstein

30.4.2008
11.3.2008

EU/1/02/207/001–020/IS

Quixidar

Ísland

EU/1/02/207/001–020/NO

Quixidar

Noregur

2.4.2008

EU/1/99/098/001–002

Zenapax

Liechtenstein

30.6.2008

EU/2/00/025/001–004

Advasure

Liechtenstein

30.6.2008
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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/13/02

(Mál COMP/M.5152 – Posten AB/Post Danmark A/S)
1.	

Framkvæmdastjórninni barst 26. febrúar 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem sænska fyrirtækið Posten AB, sem lýtur yfirráðum sænska ríkisins, og danska fyrirtækið Post Danmark A/S, sem lýtur yfirráðum danska ríkisins,
gangast að fullu undir samruna, í skilningi stafliðar a) í 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar.

2.	

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Posten AB: póstsendingaþjónusta (bréf og pakkar) og tilheyrandi þjónusta ásamt upplýsingamiðlun

–

Post Danmark A/S: póstsendingaþjónusta (bréf og pakkar) og tilheyrandi þjónusta

3.	

Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4.	

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 53, 6. mars 2009). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5152 – Posten AB/Post Danmark A/S,
á eftirfarandi póstfang:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/13/03

(Mál COMP/M.5442 – E.ON Italia/MPE Energia)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.	

Framkvæmdastjórninni barst 23. febrúar 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem þýska fyrirtækið E.ON AG öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, í ítalska
fyrirtækinu MPE Energia SpA fyrir tilstuðlan ítalsks dótturfélags, E.ON Italia SpA.

2.	

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

E.ON AG: ýmis starfsemi á sviði gass og raforku í Evrópu

–

MPE Energia SpA: smásala á raforku á Ítalíu

3.	

Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í
tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.	

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 49, 28. febrúar 2009). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01
og +32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5442 – E.ON Italia/MPE Energia, á
eftirfarandi póstfang:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 13/11

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/13/04

(Mál COMP/M.5445 – Mytilineos/Motor Oil/Corinthos Power)
1.	

Framkvæmdastjórninni barst 25. febrúar 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem grísku fyrirtækin Mytilineos Holdings S.A.
(„Mytilineos“) og Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. („MOH“) öðlast með hlutafjárkaupum
í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, í sameiginlegu
fyrirtæki, hinu gríska Corinthos Power S.A.

2.	

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Mytilineos: starfsemi í ýmsum atvinnugreinum, m.a. i) málmbræðslu og námavinnslu, ii)
hönnunar-, innkaupa- og byggingarverktöku, iii) orku, m.a. raforkuframleiðslu og heildsölu á
rafmagni, og iv) framleiðslu á ökutækjum til hernaðarnota

–

MOH: starfsemi á sviði olíuhreinsunar og sala á jarðolíuvörum (sala á flugvélaeldsneyti,
þotueldsneyti, brennsluolíu, smurefnum o.s.frv. í smásölu og heildsölu)

–

Corinthos Power S.A.: raforkuframleiðsla og heildsala á rafmagni

3.	

Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4.	

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 51, 4. mars 2009). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5445 – Mytilineos/Motor Oil/Corinthos
Power, á eftirfarandi póstfang:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.

Nr. 13/12

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5.3.2009

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/13/05

(Mál COMP/M.5449 – ABF/Azucarera)
1.	

Framkvæmdastjórninni barst 23. febrúar 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið Associated British Foods
Plc („ABF“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, í spænska fyrirtækinu Azucarera Ebro S.L. („Azucarera“).

2.	

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

ABF: samsteypa sem sinnir margvíslegri starfsemi á sviði matvæla, innihaldsefna og smásölu;
meðal söluvara eru sykur, melassi og jöstur; starfsemi ABF á sviði sykurs er í höndum British
Sugar sem framleiðir sykur úr sykurrófum til smásölu og iðnaðarnota, einkum í Bretlandi

–

Azucarera: dótturfélag spænska fyrirtækisins Ebro Puleva S.A. og að fullu í eigu þess;
framleiðir sykur og sykurafleiður úr sykurrófum og selur til smásala og iðnframleiðenda á
Spáni og í Portúgal

3.	

Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4.	

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 50, 3. mars 2009). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5449 – ABF/Azucarera, á eftirfarandi
póstfang:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.

5.3.2009

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 13/13

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/13/06

(Mál COMP/M.5455 – TPV/Philips Branded Monitors)
1.	

Framkvæmdastjórninni barst 20. febrúar 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið TPV Technology Limited („TPV“),
sem er skráð á Bermudaeyjum, öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í
1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, í hollenska fyrirtækinu MMD – Monitors & Displays Holding
BV („Philips Holdco“), en það lýtur sem stendur yfirráðum hins hollenska Koninklijke Philips
Electronics NV.

2.	

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

TPV: lausnir á sviði skjátækni; hönnun og framleiðsla á mörgum tegundum tölvuskjáa til
dreifingar í Asíu, Evrópu og Bandaríkjunum

–

Philips Holdco: vörumerkjaframleiðsla og dreifing á tölvuskjáum og auglýsingaskiltum

3.	

Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4.	

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist
í Stjtíð. ESB (C 48, 27. febrúar 2009). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5455 – TPV/Philips Branded Monitors,
á eftirfarandi póstfang:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.

Nr. 13/14

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5.3.2009

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/13/07

(Mál COMP/M.5462 – Thomas Cook Group/Gold Medal International)
1.	

Framkvæmdastjórninni barst 23. febrúar 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið Thomas Cook Group plc.
(„Thomas Cook“), sem lýtur yfirráðum hins þýska Arcandor AG, öðlast með hlutafjárkaupum að
fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, í breska fyrirtækinu Gold
Medal International Limited („Gold Medal“).

2.	

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Thomas Cook: starfsemi á öllum sviðum orlofsferða

–

Gold Medal: sjálfstæður orlofsferðarekandi

3.	

Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4.	

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist
í Stjtíð. ESB (C 49, 28. febrúar 2009). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5462 – Thomas Cook Group/Gold Medal
International, á eftirfarandi póstfang:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.

5.3.2009

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 13/15

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/13/08

(Mál COMP/M.5482 – GSN/FUN)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.	

Framkvæmdastjórninni barst 25. febrúar 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Game Show Network,
LLC („GSN“), sem lýtur yfirráðum bandarísku félaganna Liberty Media Corporation („Liberty
Media“) og Sony Pictures Entertainment („SPE“) í sameiningu, öðlast með hlutafjárkaupum að fullu
yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, í kanadíska fyrirtækinu Fun
Technologies, Inc („FUN“).

2.	

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

GSN: sala á útsendingarrétti á sjónvarpsrásinni Game Show Network til sjónvarpsrekenda í
Bandaríkjum Norður-Ameríku; fyrirtækið selur jafnframt ýmsa beinlínuþjónustu á vefsetrinu
GSN.com

–

FUN: útgáfa og dreifing á beinlínuleikjum sem byggjast á færni og spilaðir eru á vefsetrum
fyrirtækisins sjálfs og ýmsum öðrum vefsetrum

–

Liberty Media: sjónvarps- og vefsala, fjölmiðlar, fjarskipti og afþreying

–

SPE: þróun, framleiðsla, kaup og dreifing á kvikmyndum, sjónvarpsefni, sjónvarpsrásum og
öðru stafrænu efni; selur jafnframt afþreyingarefni á borð við leiki og hringitóna fyrir vefsíður
og fartæki

3.	

Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í
tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.	

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 51, 4. mars 2009). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5482 – GSN/FUN, á eftirfarandi póstfang:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.

Nr. 13/16

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5.3.2009

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/13/09

(Mál COMP/M.5486 – Vodafone/Hutchison Whampoa/JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.	

Framkvæmdastjórninni barst 26. febrúar 2009 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem ástralska fyrirtækið Vodafone Australia
Limited („VAL“), sem tilheyrir bresku samsteypunni Vodafone Group Plc („Vodafone“), og ástralska
fyrirtækið Hutchison 3G Australia Limited („H3GA“), sem tilheyrir hongkongsku samsteypunni
Hutchison Whampoa Limited („HWL“), gangast að fullu undir samruna, í skilningi stafliðar a) í
1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar. Nýja félagið („JV“), sem verður skráð í Ástralíu, mun lúta
yfirráðum Vodafone og HWL í sameiningu.

2.	

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Vodafone: tal- og gagnafjarskiptaþjónusta um farsíma og fastlínu um allan heim

–

HWL: fjarskipti, hafnarekstur og tilheyrandi þjónusta, smásöluverslun, fasteignir og gistihús,
orka, mannvirkjagerð, fjármálaþjónusta og fjárfestingar og önnur starfsemi um allan heim

–

JV: rekstur 2G- og 3G-farsímakerfa, sala tal- og gagnaflutningaþjónustu um farsíma í Ástralíu

3.	

Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í
tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.	

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 53, 6. mars 2009). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5486 – Vodafone/Hutchison Whampoa/
JV, á eftirfarandi póstfang:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.

5.3.2009

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

Nr. 13/17

2009/EES/13/10

(Mál COMP/M.4835 – Hexion/Huntsman)
Framkvæmdastjórnin ákvað 30. júní 2008 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin í samræmi við
1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004, sbr. 2. mgr. sömu greinar. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni
er eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns viðskiptaleyndarmál. Hún
verður fáanleg:
–

á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein;

–

á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32008M4835. EUR-Lex er vefsetur með
beinlínuaðgangi að löggjöf Evrópubandalaganna (http://eur-lex.europa.eu).

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/13/11

(Mál COMP/M.5313 – Serendipity Investment/Eurosport JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 16. febrúar 2009 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er
eingöngu til á frönsku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns viðskiptaleyndarmál. Hún
verður fáanleg:
–

á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein;

–

á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5313. EUR-Lex er vefsetur með
beinlínuaðgangi að löggjöf Evrópubandalaganna (http://eur-lex.europa.eu).

Nr. 13/18

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

5.3.2009

2009/EES/13/12

(Mál COMP/M.5370 – CEZ/Akkok/Sedas/Akenerji)
Framkvæmdastjórnin ákvað 24. febrúar 2009 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er
eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns viðskiptaleyndarmál. Hún
verður fáanleg:
–

á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein;

–

á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5370. EUR-Lex er vefsetur með
beinlínuaðgangi að löggjöf Evrópubandalaganna (http://eur-lex.europa.eu).

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/13/13

(Mál COMP/M.5386 – Penta/Okna Rabien)
Framkvæmdastjórnin ákvað 24. febrúar 2009 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er
eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns viðskiptaleyndarmál. Hún
verður fáanleg:
–

á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein;

–

á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5386. EUR-Lex er vefsetur með
beinlínuaðgangi að löggjöf Evrópubandalaganna (http://eur-lex.europa.eu).

5.3.2009

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

Nr. 13/19

2009/EES/13/14

(Mál COMP/M.5411 – Johnson & Johnson Consumer France/Vania/Laboratoires
Polivé)
Framkvæmdastjórnin ákvað 18. febrúar 2009 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er
eingöngu til á frönsku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns viðskiptaleyndarmál. Hún
verður fáanleg:
–

á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein;

–

á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5411. EUR-Lex er vefsetur með
beinlínuaðgangi að löggjöf Evrópubandalaganna (http://eur-lex.europa.eu).

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/13/15

(Mál COMP/M.5414 – Samsung SDI/Samsung Electronics/SMD)
Framkvæmdastjórnin ákvað 23. janúar 2009 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er
eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns viðskiptaleyndarmál. Hún
verður fáanleg:
–

á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein;

–

á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5414. EUR-Lex er vefsetur með
beinlínuaðgangi að löggjöf Evrópubandalaganna (http://eur-lex.europa.eu).
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2009/EES/13/16

(Mál COMP/M.5418 – Blackfriars/Vink Holding)
Framkvæmdastjórnin ákvað 5. febrúar 2009 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er
eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns viðskiptaleyndarmál. Hún
verður fáanleg:
–

á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein;

–

á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5418. EUR-Lex er vefsetur með
beinlínuaðgangi að löggjöf Evrópubandalaganna (http://eur-lex.europa.eu).

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/13/17

(Mál COMP/M.5424 – Dow/Rohm and Haas)
Framkvæmdastjórnin ákvað 8. janúar 2009 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er
eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns viðskiptaleyndarmál. Hún
verður fáanleg:
–

á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein;

–

á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5424. EUR-Lex er vefsetur með
beinlínuaðgangi að löggjöf Evrópubandalaganna (http://eur-lex.europa.eu).
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2009/EES/13/18

(Mál COMP/M.5436 – Citi Infrastructure Partners LP/Itinere Infraestructuras SA)
Framkvæmdastjórnin ákvað 13. febrúar 2009 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er
eingöngu til á spænsku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns viðskiptaleyndarmál. Hún
verður fáanleg:
–

á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein;

–

á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5436. EUR-Lex er vefsetur með
beinlínuaðgangi að löggjöf Evrópubandalaganna (http://eur-lex.europa.eu).

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/13/19

(Mál COMP/M.5439 – OP Trust/Deutsche Bank London/Lloyds TSB Bank/BNP
Paribas/Porterbrook Leasing)
Framkvæmdastjórnin ákvað 5. febrúar 2009 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er
eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns viðskiptaleyndarmál. Hún
verður fáanleg:
–

á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein;

–

á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5439. EUR-Lex er vefsetur með
beinlínuaðgangi að löggjöf Evrópubandalaganna (http://eur-lex.europa.eu).
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2009/EES/13/20

(Mál COMP/M.5448 – Abbott/Advanced Medical Optics)
Framkvæmdastjórnin ákvað 20. febrúar 2009 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er
eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns viðskiptaleyndarmál. Hún
verður fáanleg:
–

á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein;

–

á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5448. EUR-Lex er vefsetur með
beinlínuaðgangi að löggjöf Evrópubandalaganna (http://eur-lex.europa.eu).

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/13/21

(Mál COMP/M.5450 – Kühne/HGV/TUI/Hapag-Lloyd)
Framkvæmdastjórnin ákvað 6. febrúar 2009 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er
eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns viðskiptaleyndarmál. Hún
verður fáanleg:
–

á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein;

–

á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5450. EUR-Lex er vefsetur með
beinlínuaðgangi að löggjöf Evrópubandalaganna (http://eur-lex.europa.eu).
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2009/EES/13/22

(Mál COMP/M.5463 – Hitachi/Hitachi Koki)
Framkvæmdastjórnin ákvað 17. febrúar 2009 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er
eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns viðskiptaleyndarmál. Hún
verður fáanleg:
–

á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein;

–

á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5463. EUR-Lex er vefsetur með
beinlínuaðgangi að löggjöf Evrópubandalaganna (http://eur-lex.europa.eu).

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

2009/EES/13/23

(Mál COMP/M.5471 – Goldman Sachs/Constellation Energy Commodities)
Framkvæmdastjórnin ákvað 23. febrúar 2009 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er
eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns viðskiptaleyndarmál. Hún
verður fáanleg:
–

á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases). Þar má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein;

–

á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex undir skjalnúmeri 32009M5471. EUR-Lex er vefsetur með
beinlínuaðgangi að löggjöf Evrópubandalaganna (http://eur-lex.europa.eu).
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 4. mgr. 16. gr. reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um flugrekstur
í bandalaginu

5.3.2009

2009/EES/13/24

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug
Aðildarríki

Ítalía

Flugleið

Elba Marina di Campo–Flórens (báðar leiðir) og Elba
Marina di Campo–Písa (báðar leiðir)

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða

180 dögum eftir að auglýsing þessi birtist í Stjtíð. ESB
(20.2.2009)

Textinn er afhentur endurgjaldslaust, ásamt hvers kyns
viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða
almannaþjónustukvaðirnar, eftir beiðni sem senda ber:

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)
Direzione centrale regolazione economica
Direzione trasporto aero
Viale del Castro Pretorio, n. 118
I-00185 Roma
www.enac-italia.it
Netfang: trasporto.aero@enac.rupa.it

Leiðrétting á orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 5. mgr. 17. gr.
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur
um flugrekstur í bandalaginu

2009/EES/13/25

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir
(Sjá Stjórnartíðindi Evrópusambandsins C 29, 5. febrúar 2009, og EES-viðbæti nr. 8/2009, 19.2.2009,
bls. 15–16)
Orðsending framkvæmdastjórnarinnar, sem birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins C 29, 5. febrúar
2009, bls. 20, og EES-viðbæti nr. 8/2009, 19.2.2009, bls. 15, telst ógild.

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 4. mgr. 16. gr. reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um flugrekstur
í bandalaginu

2009/EES/13/26

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug
(Sjá Stjórnartíðindi Evrópusambandsins C 29, 5. febrúar 2009, og EES-viðbæti nr. 8/2009, 19.2.2009,
bls. 15–16)
Orðsending framkvæmdastjórnarinnar, sem birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins C 29, 5. febrúar
2009, bls. 21, og EES-viðbæti nr. 8/2009, 19.2.2009, bls. 16, telst ógild.

5.3.2009
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MEDIA 2007 – Þróun, dreifing, kynning og fræðslustarf

Nr. 13/25

2009/EES/13/27

Auglýsing eftir tillögum – EACEA/36/08
Stuðningur við tengslamyndun og mannaskipti meðal námsmanna og kennara í
Evrópu
1.

Markmið og lýsing

Auglýst er eftir tillögum á grundvelli ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1718/2006/EB frá
15. nóvember 2006 um framkvæmd áætlunar um stuðning við hljóð- og myndefnisframleiðslu í Evrópu
(MEDIA 2007).
Meðal markmiða áætlunarinnar er að ýta undir mannaskipti og samstarf með því að styrkja tengslamyndun
í stofnunum sem sinna fræðslu í Evrópu, einkum æðri menntastofnunum, fræðslusamtökum og stofnunum
sem tengjast hljóð- og myndefnisframleiðslu, og stuðla að mannaskiptum meðal námsmanna og kennara
í Evrópu.
2.

Hlutgengir umsækjendur

Auglýsingu þessari er beint til samevrópskra samstarfshópa æðri menntastofnana, fræðslusamtaka og
stofnana sem tengjast hljóð- og myndefnisframleiðslu er stuðla með starfsemi sinni að ofangreindum
markmiðum MEDIA-áætlunarinnar eins og þeim er lýst í ákvörðun ráðsins.
Umsækjendur verða að koma frá einu eftirtalinna ríkja:
–

Einu hinna 27 aðildarríkja Evrópusambandsins,

–

einu EFTA-ríkjanna sem eiga aðild að EES, Sviss eða Króatíu.

3.

Styrkhæf starfsemi

Styrkhæfar eru eftirtaldar aðgerðir í ríkjunum sem eiga aðild að MEDIA-áætluninni, og starfsemi sem
fellur undir þær:
Aðgerðir í því skyni að efla skilning á Evrópuþáttum meðal þeirra sem hyggjast leggja fyrir sig störf á
sviði hljóð- og myndefnisgerðar, svo og getu þeirra til að vefa slíka þætti inn í starf sitt, með því að auka
sérfræðiþekkingu sem hér segir:
–

fræðslu á sviði efnahags-, fjárhags- og viðskiptastjórnunar,

–

fræðslu á sviði nýrrar tækni við hljóð- og myndefnisgerð,

–

fræðslu á sviði handritsgerðar.

Framkvæmdatími hverrar aðgerðar (þ.e. sá tími sem styrkhæfur kostnaður er bundinn við) er 12 mánuðir
(en allt að 18 mánuðum þegar gildar ástæður eru tilgreindar).
Aðgerðirnar verða að eiga sér stað á tímanum 1. september 2009 til 30. júní 2011.
4.

Viðmið við úthlutun

Við mat á styrkhæfum umsóknum verða gefin allt að 100 stig á grundvelli eftirtalinna þátta:
–

Hversu vandað er til starfseminnar (20 stig)

–

Verkefnastjórnun (20 stig)

–

Hversu traustur samstarfshópurinn er (20 stig)

–

Evrópuþættir (20 stig)

–

Áhrif (20 stig)
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5.

Fjárveiting

Fjárveiting nemur alls 1,9 milljónum evra.
Fjárframlög eru veitt sem styrkir. Styrkir framkvæmdastjórnarinnar geta ekki orðið hærri en sem nemur
50 % eða 75 % af heildarfjárhæð styrkhæfs kostnaðar.
Framkvæmdastofnunin áskilur sér rétt til að úthluta ekki öllu því fé sem er til ráðstöfunar.
6.

Umsóknarfrestur

Umsóknir skulu sendar framkvæmdastofnun áætlunarinnar (EACEA) í eftirfarandi póstfangi eigi síðar en
27. mars 2009:
Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)
Call for proposals EACEA/36/08 ‘MEDIA Support for the networking and mobility of students and
trainers in Europe’
Mr Constantin Daskalakis
BOUR 03/30
Avenue du Bourget 1
B-1140 Bruxelles/Brussel
Umsóknir verða teknar til greina því aðeins að þær berist á opinberu umsóknareyðublaði með undirskrift
fulltrúa umsóknarsamtakanna sem hefur umboð til lagalegra skuldbindinga fyrir hönd þeirra.
Umsóknir, sem sendar eru með símbréfi eða rafpósti, verða ekki teknar til greina.
7.

Nánari upplýsingar

Heildartexta umsóknarleiðbeininganna og umsóknareyðublöð er að finna á eftirfarandi vefslóð:
http://ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/initial/index_en.htm
Umsóknir skulu fullnægja öllum skilmálum sem fram koma í leiðbeiningunum og þeim ber að skila
á til þess gerðu eyðublaði ásamt öllum upplýsingum og fylgiskjölum sem tilgreind eru í heildartexta
auglýsingarinnar.

5.3.2009

5.3.2009

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar
ráðsins 89/686/EBE frá 21. desember 1989 um samræmingu laga aðildarríkjanna
um persónuhlífar

Nr. 13/27

2009/EES/13/28

(Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samhæfðra staðla samkvæmt tilskipuninni)

Evrópsk staðlasamtök
(1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur er af
hólmi
Athugasemd 1

CENELEC

EN 50286:1999
Rafeinangrandi hlífðarfatnaður fyrir lágspennulagnir

Ekkert

–

CENELEC

EN 50321:1999
Rafeinangrandi skófatnaður fyrir lágspennulagnir

Ekkert

–

CENELEC

EN 50365:2002
Rafeinangrandi hjálmar til nota við lágspennulagnir

Ekkert

–

CENELEC

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

EN 60743:1996
Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2004)

CENELEC

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

EN 60895:1996
Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2006)

CENELEC

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

EN 50237:1997
+ EN 60903:1992
+ A11:1997
Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2006)

CENELEC

EN 60984:199
Ermar úr einangrandi efni fyrir vinnu með spennuhafa hluti (IEC
60984:1990 (Breytt))

Ekkert

Breyting A11:1997 á EN 60984:1992

Athugasemd 3

Liðinn
(4.6.1999)

Breyting A1:2002 á EN 60984:1992 (IEC 60984:1990/A1:2002)

Athugasemd 3

Liðinn
(6.10.2005)

–

(1) CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles/Brussel, sími +32 (0)25 50 08 11, bréfasími +32 (0)25 50 08 19 (http://www.cen.be)
CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles/Brussel, sími +32 (0)25 19 68 71, bréfasími +32 (0)25 19 69 19 (http://www.cenelec.org)
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, sími +33 492 94 42 00, bréfasími +33 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

Athugasemd 1:

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

Athugasemd 2.1: Nýi (eða breytti) staðallinn hefur sama gildissvið og sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag hættir staðallinn,
sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur tilskipunarinnar.
Athugasemd 3:

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

Dæmi:

Um EN 60984:1992, gildir eftirfarandi:

CENELEC

EN 60984:1992
Ermar úr einangrandi efni fyrir vinnu með spennuhafa hluti
(IEC 60984:1990 (Breytt))
[Staðallinn sem vísað er til er EN 60984:1992]

Ekkert
[Enginn staðall er leystur af
hólmi]

–
Liðinn
(1.12.1997)

Breyting A11:1997 á EN 60984:1992
[Staðallinn sem vísað er til er EN 60984:1992 +A11:1997 á
EN 60984:1992]

Athugasemd 3
[Staðallinn sem leystur er af
hólmi er EN 60984:1992]

Liðinn
(1.7.2005)

Breyting A1:2002 á EN 60984:1992 (IEC 60984:1990/A1:2002)
[Staðallinn sem vísað er til er EN 60984:1992 +A11:1997 á EN
60984:1992 +A1:2002 à EN 60984:1992]

Athugasemd 3
[Staðallinn sem leystur er af
hólmi er
EN 60984:1992+A11:1997 à
EN 60984:1992]
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar
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um persónuhlífar

2009/EES/13/29

(Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samhæfðra staðla samkvæmt tilskipuninni)

Evrópsk staðlasamtök
(1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

CEN

EN 132:1998
Öndunarvörn – Skilgreiningar

EN 132:1990

Liðinn
(30.6.1999)

CEN

EN 133:2001
Öndunarfærahlífar – Flokkun

EN 133:1990

Liðinn
(10.8.2002)

CEN

EN 134:1998
Öndunarfærahlífar – Nafnaskrá fyrir íhluti

EN 134:1990

Liðinn
(31.7.1998)

CEN

EN 135:1998
Öndunarfærahlífar – Skrá yfir samsvarandi hugtök

EN 135:1990

Liðinn
(30.6.1999)

CEN

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

EN 136:1989 EN 136-10:1992

Liðinn
(31.7.1998)

EN 137:1993

Liðinn
(23.12.2007)

EN 136:1998/AC:1999
CEN

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

CEN

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

CEN

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

–

EN 140:1989

Liðinn
(31.3.1999)

EN 140:1998/AC:1999
CEN

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

EN 142:1989

Liðinn
(10.4.2002)

CEN

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

EN 143:1990

Liðinn
(24.1.2001)

EN 143:2000/A1:2006

Athugasemd 3

Liðinn
(21.12.2006)

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

EN 144-1:1991

Liðinn
(24.1.2001)

EN 144-1:2000/A1:2003

Athugasemd 3

Liðinn
(21.2.2004)

EN 144-1:2000/A2:2005

Athugasemd 3

Liðinn
(31.12.2005)

CEN

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

EN 145:1988
EN 145-2:1992

Liðinn
(28.2.1998)

EN 145:1997/A1:2000

Athugasemd 3

Liðinn
(24.1.2001)

5.3.2009

Evrópsk staðlasamtök
(1)
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Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Nr. 13/29

Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

CEN

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

EN 148-1:1987

Liðinn
(31.8.1999)

CEN

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

EN 148-2:1987

Liðinn
(31.8.1999)

CEN

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

EN 148-3:1992

Liðinn
(31.8.1999)

CEN

EN 149:2001
Öndunarfærahlífar – Hálfgrímusíur til varnar gegn ögnum – Kröfur, prófun, merking

EN 149:1991

Liðinn
(21.12.2001)

CEN

EN 165:2005
Augnhlífar – Íðorðasafn

EN 165:1995

Liðinn
(31.5.2006)

CEN

EN 166:2001
Augnhlífar – Forskriftir

EN 166:1995

Liðinn
(10.8.2002)

CEN

EN 167:2001
Augnhlífar – Ljóstæknilegar prófunaraðferðir

EN 167:1995

Liðinn
(10.8.2002)

CEN

EN 168:2001
Augnhlífar – Aðrar prófunaraðferðir en ljóstæknilegar

EN 168:1995

Liðinn
(10.8.2002)

CEN

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

EN 169:1992

Liðinn
(28.8.2003)

CEN

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

EN 170:1992

Liðinn
(28.8.2003)

CEN

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

EN 171:1992

Liðinn
(10.4.2002)

CEN

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

–

EN 172:1994/A1:2000

Athugasemd 3

Liðinn
(31.10.2000)

EN 172:1994/A2:2001

Athugasemd 3

Liðinn
(10.8.2002)

CEN

EN 174:2001
Augnhlífar – Skíðagleraugu fyrir brun og svig

EN 174:1996

Liðinn
(21.12.2001)

CEN

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

CEN

EN 207:1998
Augnhlífar – Síur og hlífðargleraugu til varnar gegn leysigeislun (leysiaugnhlífar)

EN 207:1993

Liðinn
(31.3.1999)

EN 207:1998/A1:2002

Athugasemd 3

Liðinn
(28.2.2003)

EN 208:1998
Augnhlífar – Hlífðargleraugu til notkunar við stillingu á leysum og leysikerfum (leysistillingargleraugu)

EN 208:1993

Liðinn
(31.3.1999)

EN 208:1998/A1:2002

Athugasemd 3

Liðinn
(28.8.2003)

EN 250:2000
Öndunarbúnaður – Sérköfunarbúnaður með samþjöppuðu lofti í opinni
hringrás – Kröfur, prófun, merking

EN 250:1993

Liðinn
(19.7.2000)

EN 250:2000/A1:2006

Athugasemd 3

Liðinn
(21.12.2006)

CEN

CEN

–

Nr. 13/30

Evrópsk staðlasamtök (1)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

CEN

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

CEN

EN 340:2003
Hlífðarfatnaður – Almennar kröfur

CEN

EN 341:1992
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð – Sigbúnaður til björgunar
EN 341:1992/A1:1996

5.3.2009

Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

–

EN 340:1993

Liðinn
(6.10.2005)
–

Athugasemd 3

Liðinn
(6.11.1998)

EN 341:1992/AC:1993
CEN

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

CEN

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

CEN

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

–
EN 343:2003

Liðinn
(29.2.2008)
–

EN 348:1992/AC:1993
CEN

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

EN 352-1:1993

Liðinn
(28.8.2003)

CEN

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

EN 352-2:1993

Liðinn
(28.8.2003)

CEN

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

EN 352-3:1996

Liðinn
(28.8.2003)

CEN

EN 352-4:2001
Heyrnarhlífar – Öryggiskröfur og prófun – 4. hluti: Hljóðstyrksstýrð
eyrnaskjól
EN 352-4:2001/A1:2005

–

Athugasemd 3

Liðinn
(30.4.2006)

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

EN 353-1:2002
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð – Stýrður fallstöðvunarbúnaður – 1. hluti: Stýrður fallstöðvunarbúnaður á fastri akkerslínu

EN 353-1:1992

Liðinn
(28.8.2003)

CEN

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

EN 353-2:1992

Liðinn
(28.8.2003)

CEN

EN 354:2002
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð – Dragreipi

EN 354:1992

Liðinn
(28.8.2003)

CEN

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

EN 355:1992

Liðinn
(28.8.2003)

5.3.2009

Evrópsk staðlasamtök
(1)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Nr. 13/31

Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

CEN

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

EN 358:1992

Liðinn
(21.12.2001)

CEN

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

EN 360:1992

Liðinn
(28.8.2003)

CEN

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

EN 361:1992

Liðinn
(28.8.2003)

CEN

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

EN 362:1992

Liðinn
(6.10.2005)

CEN

EN 363:2002
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð – Fallstöðvunarkerfi

EN 363:1992

Liðinn
(28.8.2003)

CEN

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

–

EN 364:1992/AC:1993
CEN

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

EN 365:1992

Liðinn
(6.10.2005)

EN 365:2004/AC:2006
CEN

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

–

EN 367:1992/AC:1992
CEN

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

EN 374-1:1994

Liðinn
(6.10.2005)

CEN

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

EN 374-2:1994

Liðinn
(6.10.2005)

CEN

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

EN 374-3:1994

Liðinn
(6.10.2005)

EN 379:1994

Liðinn
(6.10.2005)

EN 374-3:2003/AC:2006
CEN

EN 379:2003
Augnhlífar – Sjálfvirkar síur til nota við logsuðu

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–
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Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

EN 388:2003
Hlífðarhanskar til að verjast áverkum

CEN

EN 397:1995
Öryggishjálmar fyrir vinnustaði

EN 388:1994

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

Liðinn
(6.10.2005)
–

EN 397:1995/A1:2000

Athugasemd 3

Liðinn
(24.1.2001)

CEN

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

EN 402:1993

Liðinn
(21.2.2004)

CEN

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

EN 403:1993

Liðinn
(6.10.2005)

CEN

EN 404:2005
Öndunarfærahlífar til sjálfsbjargar – Undankomusíur með munnstykki

EN 404:1993

Liðinn
(2.12.2005)

CEN

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

EN 405:1992

Liðinn
(10.8.2005)

CEN

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

EN 407:1994

Liðinn
(6.10.2005)

CEN

EN 420:2003
Hlífðarhanskar – Almennar kröfur og prófunaraðferðir

Athugasemd 4
EN 420:1994

Liðinn
(2.12.2005)

EN 420:2003/AC:2006
CEN

EN 421:1994
Hlífðarhanskar gegn jónandi geislun og geislavirkri mengun

CEN

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

CEN

EN 443:1997
Hjálmar fyrir slökkviliðsmenn

CEN

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

CEN

EN 463:1994
Hlífðarfatnaður til nota gegn fljótandi efnum – Prófunaraðferð: Viðnám
gegn gegnflæði prófað með vökvabunu (bunupróf)

–
EN 443:1997

Liðinn
(31.8.2008)
–

EN 458:1993

Liðinn
(6.10.2005)
–

5.3.2009

Evrópsk staðlasamtök
(1)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 13/33

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

CEN

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

–

CEN

EN 468:1994
Hlífðarfatnaður til nota geng fljótandi efnum – Prófunaraðferð: Viðnám
gegn gegnflæði prófað með úða (úðapróf)

–

CEN

EN 469:2005
Hlífðarfatnaður fyrir slökkviliðsmenn – Nothæfiskröfur fyrir hlífðarfatnað
fyrir slökkvistarf

EN 469:1995

Liðinn
(30.6.2006)

EN 469:2005/A1:2006

Athugasemd 3

Liðinn
(23.11.2007)

EN 471:2003
Áberandi endurskinsfatnaður til nota í atvinnuskyni – Prófunaraðferðir og
kröfur

EN 471:1994

Liðinn
(6.10.2005)

EN 471:2003/ A1:2007

Athugasemd 3

Liðinn
(30.6.2008)

EN 469:2005/AC:2006
CEN

CEN

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

CEN

EN 511:2006
Hlífðarhanskar gegn kulda

CEN

EN 530:1994
Slitþol efna sem eru notuð í hlífðarfatnað – Prófunaraðferðir

–

EN 511:1994

Liðinn
(21.12.2006)
–

EN 530:1994/AC:1995
CEN

EN 531:1995
Hlífðarfatnaður fyrir iðnverkafólk sem vinnur í hita (að undanskildum
fatnaði fyrir slökkviliðsmenn og málmsuðumenn)
EN 531:1995/A1:1998

–

Athugasemd 3

Liðinn
(4.6.1999)

CEN

EN 533:1997
Hlífðarfatnaður – Vörn gegn hita og loga – Efni og efnasamsetningar með
takmarkaða logaútbreiðslu

CEN

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

EN 564:1997

Liðinn
(8.3.2008)

CEN

EN 565:2006
Fjallgöngubúnaður – Borðar – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

EN 565:1997

Liðinn
(8.3.2008)

CEN

EN 566:2006
Fjallgöngubúnaður – Lykkjur – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

EN 566:1997

Liðinn
(8.3.2008)

CEN

EN 567:1997
Fjallgöngubúnaður – Línuklemmur – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

CEN

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

EN 568:1997

Liðinn
(8.3.2008)

CEN

EN 569:2007
Fjallgöngubúnaður – Fleygar – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

EN 569:1997

Liðinn
(8.3.2008)

CEN

EN 659:2003
Hlífðarhanskar fyrir slökkviliðsmenn

EN 659:1996

Liðinn
(21.2.2004)

EN 659:2003/A1:2008

EN 659:2003

Liðinn
(30.9.2008)

–

–
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Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

CEN

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

–

CEN

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

–

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

Viðvörun:
Þessi útgáfa tekur ekki til búnaðar sem lýst er í flokki A (grunnfestingar
(e. structural anchors)), flokki C (festingarbúnaður með láréttum sveigjanlegum reipum (e. horizontal flexible lines)) og flokki D (festingarbúnaður með láréttum stinnum festingarteinum (e. rigid anchor rails)) sem
um getur í málsgreinum 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1,
5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2 (að því er varðar flokk A1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5,
6 (að því er varðar flokka A, C og D), viðauka A (málsgreinunum A.2,
A.3, A.5 og A.6), viðauka B, og viðauka ZA (að því er varðar flokka A,
C og D). Að því er þennan búnað varðar telst ekki vera um að ræða ætlað
samræmi við ákvæði tilskipunar 89/686/EBE.
EN 795:1996/A1:2000
CEN

Athugasemd 3

EN 812:1997
Höfuðfatnaður til að verjast léttum höggum í iðnaði
EN 812:1997/A1:2001

Liðinn
(30.4.2001)
–

Athugasemd 3

Liðinn
(10.8.2002)

CEN

EN 813:1997
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð – Setbelti

–

CEN

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

–

CEN

EN 892:2004
Búnaður fyrir fjallaklifur – Öflug fjallareipi – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

CEN

EN 893:1999
Fjallgöngubúnaður – Mannbroddar – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

EN 958:1996

Liðinn
(8.3.2008)

CEN

EN 960:2006
Höfuðlíkön til prófunar á öryggishjálmum

EN 960:1994

Liðinn
(31.12.2006)

CEN

EN 966:1996
Hjálmar fyrir loftíþróttir

EN 892:1996

Liðinn
(6.10.2005)

–

EN 966:1996/A1:2000

Athugasemd 3

Liðinn
(30.9.2000)

EN 966:1996/A2:2006

Athugasemd 3

Liðinn
(21.12.2006)

5.3.2009

Evrópsk staðlasamtök
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 13/35

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

EN 1077:2007
Hjálmar fyrir alpaskíðamenn og snjóbrettafólk

CEN

EN 1078:1997
Hjálmar fyrir hjólreiðafólk og notendur hjólabretta og hjólaskauta
EN 1078:1997/A1:2005

CEN

EN 1077:1996

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

Liðinn
(29.2.2008)
–

Athugasemd 3

EN 1080:1997
Högghlífðarhjálmar fyrir ung börn

Liðinn
(30.6.2006)
–

EN 1080:1997/A1:2002

Athugasemd 3

Liðinn
(28.8.2003)

EN 1080:1997/A2:2005

Athugasemd 3

Liðinn
(30.6.2006)

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

EN 1095:1998
Öryggisbelti og líflína til nota á skemmtibátum – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

–

CEN

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

EN 1146:1997

Liðinn
(30.4.2006)

CEN

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

EN 1149-1:1995

Liðinn
(31.12.2006)

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

Nr. 13/36

Evrópsk staðlasamtök
(1)

CEN

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

CEN

Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

EN 1384:1996
Hjálmar fyrir þá sem stunda reiðmennsku
EN 1384:1996/A1:2001

5.3.2009

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

–
Athugasemd 3

EN 1385:1997
Hjálmar til nota við kanóróður og fallvatnaíþróttir

Liðinn
(10.8.2002)
–

EN 1385:1997/A1:2005

Athugasemd 3

Liðinn
(6.10.2005)

CEN

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

EN 1486:1996

Liðinn
(30.4.2008)

CEN

EN 1497:2007
Persónuhlífar til að verjast falli – Björgunarólar

–

CEN

EN 1621-1:1997
Hlífðarfatnaður fyrir ökumenn vélhjóla til að verjast höggum – 1. hluti:
Kröfur og aðferðir vegna högghlífa

–

CEN

EN 1621-2:2003
Hlífðarfatnaður fyrir ökumenn vélhjóla til að verjast höggum – 2. hluti:
Bakhlífar fyrir ökumenn vélhjóla – Kröfur og prófunaraðferðir

–

CEN

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

CEN

EN 1809:1997
Fylgibúnaður fyrir köfun – Flotjafnarar – Virkni- og öryggiskröfur, prófunaraðferðir

–

CEN

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

–

CEN

EN 1836:2005+A1:2007
Augnhlífar – Sólgleraugu og sólarglýjusíur til almennra nota og ljóssíur til
sólskoðunar

EN 1836:1997

Liðinn
(31.3.2006)

EN 1836:2005/ A1:2007

Athugasemd 3

Liðinn
(31.3.2008)

EN 1731:1997

Liðinn
(23.11.2007)

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

EN 1938:1998
Augnhlífar – Hlífðargleraugu fyrir ökumenn bifhjóla og stiginna bifhjóla

–

CEN

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

–

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

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

EN 24869-3:1993

CEN

EN ISO 4869-4:2000
Hljóðtækni – Heyrnarhlífar – 4. hluti: Mæling á virku gildi hljóðþrýstistigs í heyrnarskjólum með hljóðstigsstýrða endurmyndun á hljóði
(ISO/TR 4869-4:1998)

–

Liðinn
(8.3.2008)

5.3.2009

Evrópsk staðlasamtök
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
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Nr. 13/37

Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

CEN

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

EN 369:1993

Liðinn
(6.10.2005)

CEN

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

EN 368:1992

Liðinn
(6.10.2005)

CEN

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

EN 366:1993

Liðinn
(28.8.2006)

CEN

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

EN 373:1993

Liðinn
(8.3.2006)

CEN

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

EN 967:1996

Liðinn
(6.10.2005)

CEN

EN ISO 10819:1996
Vélrænn titringur og högg – Handar- og handleggstitringur – Aðferð til að
mæla og meta titringsleiðni hanska í lófa (ISO 10819:1996)

CEN

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

CEN

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

–

EN 470-1:1995

Liðinn
(30.4.2008)

–

EN 12083:1998/AC:2000
CEN

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

–

CEN

EN 12270:1998
Búnaður fyrir fjallaklifur – Hnetur – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

–

CEN

EN 12275:1998
Búnaður fyrir fjallaklifur – Karabínur – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

–

CEN

EN 12276:1998
Búnaður fyrir fjallaklifur – Vinir – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

–

EN 12276:1998/AC:2000
CEN

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

EN 12277:1998

Liðinn
(23.11.2007)

CEN

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

EN 12278:1998

Liðinn
(30.11.2007)

CEN

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

EN 399:1993

Liðinn
(31.3.2007)

CEN

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

EN 396:1993

Liðinn
(31.3.2007)

CEN

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

EN 395:1993

Liðinn
(31.3.2007)

CEN

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

EN 393:1993

Liðinn
(31.3.2007)

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006
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Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

CEN

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

–

CEN

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

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

EN 12477:2001
Hlífðarhanskar fyrir málmsuðumenn

–

EN 12477:2001/A1:2005
CEN

EN 394:1993

EN 12492:2000/A1:2002

Liðinn
(31.8.2006)

Athugasemd 3

EN 12492:2000
Búnaður til fjallaklifurs – Hjálmar fyrir fjallgöngumenn – Öryggiskröfur
og prófunaraðferðir

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

Liðinn
(31.12.2005)
–

Athugasemd 3

Liðinn
(28.2.2003)

CEN

EN 12568:1998
Fót- og legghlífar – Kröfur og prófunaraðferðir vegna táhlífa og innleggja
sem þola stungu með málmi

–

CEN

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

–

EN 12628:1999/AC:2000
CEN

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

CEN

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

EN 146:1991

Liðinn
(4.6.1999)

EN 12941:1998/A1:2003

Athugasemd 3

Liðinn
(6.10.2005)

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

EN 147:1991

Liðinn
(4.6.1999)

EN 12942:1998/A1:2002

Athugasemd 3

Liðinn
(28.8.2003)

CEN

–

CEN

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

–

CEN

EN 13061:2001
Hlífðarfatnaður – Legghlífar fyrir knattspyrnuiðkendur – Kröfur og prófunaraðferðir

–

CEN

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

–

EN 13087-1:2000/A1:2001

Athugasemd 3

Liðinn
(10.8.2002)

5.3.2009

Evrópsk staðlasamtök
(1)

CEN

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

CEN

Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

EN 13087-2:2000
Hlífðarhjálmar – Prófunaraðferðir – 2. hluti: Höggdeyfing
EN 13087-2:2000/A1:2001

Athugasemd 3

Liðinn
(10.8.2002)
–

Athugasemd 3

Liðinn
(10.8.2002)

CEN

EN 13087-4:2000
Öryggishjálmar – Prófunaraðferðir – 4. hluti: Skilvirkni festibúnaðar

–

CEN

EN 13087-5:2000
Hlífðarhjálmar – Prófunaraðferðir – 5. hluti: Styrkur festibúnaðar

–

CEN

EN 13087-6:2000
Hlífðarhjálmar – Prófunaraðferðir – 6. hluti: Sjónsvið

–

EN 13087-6:2000/A1:2001
CEN

CEN

Athugasemd 3

Athugasemd 3

EN 13087-8:2000
Öryggishjálmar – Prófunaraðferðir – 8. hluti: Rafmagnseiginleikar
EN 13087-8:2000/A1:2005

Liðinn
(10.8.2002)
–

EN 13087-7:2000
Hlífðarhjálmar – Prófunaraðferðir – 7. hluti: Brunaþol
EN 13087-7:2000/A1:2001

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

–

EN 13087-3:2000
Hlífðarhjálmar – Prófunaraðferðir – 3. hluti: Viðnám gegn stungu
EN 13087-3:2000/A1:2001

Nr. 13/39

Liðinn
(10.8.2002)
–

Athugasemd 3

Liðinn
(6.10.2005)

CEN

EN 13087-10:2000
Öryggishjálmar – Prófunaraðferðir – 10. hluti: Þol gegn geislunarhita

–

CEN

EN 13138-1:2003
Flotbúnaður til nota við sundkennslu – 1. hluti: Öryggiskröfur og prófunaraðferðir fyrir flotbúnað sem fólk klæðist

–

CEN

EN 13158:2000
Hlífðarfatnaður – Hlífðarjakkar og líkams- og axlahlífar fyrir reiðmenn –
Kröfur og prófunaraðferðir

–

CEN

EN 13178:2000
Augnhlífar – Augnhlífar fyrir vélsleðanotendur

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

EN 13274-7:2002

Liðinn
(31.7.2008)

Nr. 13/40

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Evrópsk staðlasamtök
(1)

CEN

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

5.3.2009

Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

EN 13274-7:2002
Öndunarfærahlífar – Prófunaraðferðir – 7. hluti: Ákvörðun gegnumflæðis
um agnasíu
Athugasemd 5

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

EN 13277-3:2000
Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum – 3. hluti: Viðbótarkröfur og
prófunaraðferðir varðandi bolvarnir

–

EN 13277-3:2000/A1:2007
CEN

Athugasemd 3

Liðinn
(31.12.2007)
–

EN 13277-4:2001
Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum – 4. hluti: Viðbótarkröfur og
prófunaraðferðir varðandi höfuðvarnir
EN 13277-4:2001/A1:2007

Athugasemd 3

Liðinn
(31.12.2007)

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

EN ISO 13287:2007
Persónuhlífar – Fótabúnaður – Aðferðir við skriðviðnámsprófun
(ISO 13287:2006)

CEN

EN 13356:2001
Endurskinsbúnaður til almenningsnota – Prófunaraðferðir og kröfur

–

CEN

EN 13484:2001
Hjálmar fyrir keppendur á einmenningssleðum

–

CEN

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

CEN

EN 13287:2004

Liðinn
(30.4.2008)

Athugasemd 3

Liðinn
(31.12.2007)

Athugasemd 3

Liðinn
(31.12.2007)

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

CEN

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

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

–

5.3.2009
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

EN 13634:2002
Hlífðarskófatnaður fyrir atvinnuökumenn á vélhjólum – Kröfur og prófunaraðferðir

–

CEN

EN 13781:2001
Öryggishjálmar fyrir ökumenn og farþega vélsleða og bobsleða

–

CEN

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

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

EN 13921:2007
Persónuhlífar – Vinnuvistfræðilegar reglur

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

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

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

Liðinn
(28.8.2003)

Nr. 13/42
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Tilvísunarnúmer staðalsins sem
leystur er af hólmi

CEN

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

–

CEN

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

–

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

EN ISO 13997:1999/AC:2000
CEN

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

CEN

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

–

CEN

EN 14052:2005
Hágæðahjálmar fyrir vinnustaði

–

CEN

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

–

CEN

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

EN 412:1993

Liðinn
(28.8.2003)

Athugasemd 3

Liðinn
(31.12.2007)

CEN

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

–

CEN

EN 14143:2003
Öndunarbúnaður – Sjálfbirgður enduröndunarbúnaður til nota við köfun

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

EN 14387:2004
Öndunarfærahlífar – Gassíur og samsettar síur – Kröfur, prófun, merking

EN 372:1992
EN 371:1992
EN 141:2000

Liðinn
(6.10.2005)

EN 14387:2004/A1:2008

EN 14387:2004

Liðinn
(31.7.2008

5.3.2009
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CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

–

EN ISO 14460:1999/A1:2002

Athugasemd 3

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

Liðinn
(30.9.2002)

EN ISO 14460:1999/AC:1999
CEN

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

–

CEN

EN 14572:2005
Hágæðahjálmar til nota í hestamennsku

–

CEN

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

EN 139:1994

Liðinn
(2.12.2005)

CEN

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

EN 139:1994

Liðinn
(2.12.2005)

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

Liðinn
(2.12.2005)

EN 467:1995
EN 466:1995
EN 465:1995

Liðinn
(6.10.2005)

EN 14593-2:2005/AC:2005
CEN

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

EN 14594:2005/AC:2005
CEN

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

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

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

CEN

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

EN 532:1994

Liðinn
(28.8.2003)
–
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CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

EN 15090:2006
Fótabúnaður fyrir slökkviliðsmenn

–

CEN

EN 15333-1:2007
Öndunarbúnaður – Köfunarbúnaður þar sem samþjöppuðu lofti er veitt um
slöngu í opinni hringrás – Hluti 1: Sogbúnaður

CEN

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

–

CEN

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

–

CEN

EN ISO 17249:2004
Öryggisskófatnaður sem veita viðnám gegn keðjusagarskurði (ISO
17249:2004)

–

CEN

Síðasti dagur
ætlaðs samræmis staðalsins
sem leystur
er af hólmi
Athugasemd 1

EN ISO 17249:2004/A1:2007
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EN ISO 20344:2004
Persónuhlífar – Prófunaraðferðir fyrir skófatnað (ISO 20344:2004)

EN 344-2:1996
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(6.10.2005)

EN ISO 20344:2004/A1:2007
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Liðinn
(31.3.2008)
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Persónuhlífar – Öryggisskófatnaður (ISO 20345:2004)
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EN ISO 20346:2004
Persónuhlífar – Hlífðarskófatnaður (ISO 20346:2004)
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Liðinn
(6.10.2005)

EN ISO 20346:2004/A1:2007

Athugasemd 3

Liðinn
(31.3.2008)
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Persónuhlífar – Vinnuskófatnaður (ISO 20347:2004)
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Liðinn
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EN ISO 20344:2004/AC:2005
CEN
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CEN
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CEN
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CEN

(1)

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

–

CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles/Brussel, sími +32 (0)25 50 08 11, bréfasími +32 (0)25 50 08 19 (http://www.cen.eu)
CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles/Brussel, sími +32 (0)25 19 68 71, bréfasími +32 (0)25 19 69 19 (http://www.cenelec.org)
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, sími +33 492 94 42 00, bréfasími +33 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

Athugasemd 1

Síðasti dagur ætlaðs samræmis er yfirleitt sami dagur og afturköllunardagurinn (date of withdrawal eða „dow“) sem
evrópsku staðlasamtökin ákveða, en athygli notenda þessara staðla skal vakin á að sérstakar undantekningar geta
verið frá þessu.
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Athugasemd 2.1 Nýi (eða breytti) staðallinn hefur sama gildissvið og sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag hættir staðallinn,
sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur tilskipunarinnar.
Athugasemd 3

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

Athugasemd 4

Ætlað samræmi EN 420:2003 við minnstu heilbrigðis- og öryggiskröfur 1.2.1.1 að því er varðar magn Cr(VI) í efni
hanskanna er með þeim fyrirvara að greiningarmörk aðferðarinnar, sem notuð er til prófunar á Cr(VI), séu 3 mg/kg
eða lægri.

Athugasemd 5

Síðasti málsliður liðar 6.4 og síðasti málsliður liðar 7.4 í EN 13274-7:2002 nægja ekki sem grundvöllur ætlaðs
samræmis við minnstu heilbrigðis- og öryggiskröfur í tilskipun 89/686/EBE.

ATHUGIÐ:
–

Upplýsingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða staðlastofnunum einstakra ríkja sem taldar
eru upp í viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB (1), með áorðnum breytingum skv. tilskipun 98/48/EB (2).

–

Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt hér merkir það ekki að þeir séu til á öllum tungumálum Evrópska efnahagssvæðisins.

–

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

Nánari upplýsingar um samhæfða staðla er að finna á eftirfarandi vefslóð:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds
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(2)

Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37.
Stjtíð. EB L 217, 5.8.1998, bls. 18.

