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TILKYNNINGEFTIRLITSSTOFNUNAREFTA

umniðurfellingueðalækkunsektaímálumervarðaólögmættsamráðfyrirtækja

A. Til kynn ingin, sem hér birt ist, er gefin út í sam ræmi við ákvæði samn ings ins um Evrópskt efna hags-
svæði (er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir) og samnings milli EFTA-ríkjanna um 
stofnun eftir lits stofn un ar og dóm stóls (er nefnist „samn ing ur inn um eftir lits stofn un og dóm stól“ í því sem 
hér fer á eftir).

B. Fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna hefur gefið út til kynn ingu með yfirskriftinni „Til kynn ing um 
nið ur fellingu eða lækkun sekta í málum er varða ólögmætt sam ráð fyrir tækja“ (1). Í þeirri gerð, sem er 
ekki bindandi, er lýst þeim reglum sem fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna fer eftir að því er varðar 
nið ur fellingu eða lækkun sekta í málum sem tekin eru til með ferðar sam kvæmt 81. gr. EB-sáttmálans og/
eða 53. gr. EES-samn ings ins (2).

C. Eftir lits stofn un EFTA lítur svo á að ofan greind gerð varði Evrópska efna hags svæðið. Stofnunin gefur 
út til kynn inguna, sem hér birt ist, í því skyni að viðhalda jöfnum sam keppn is skil yrðum og tryggja að sam-
keppn is reglum EES-samn ings ins sé beitt með sama hætti alstaðar á Evrópska efna hags svæðinu (EES). 
Byggt er á valdheim ildum stofnunarinnar sam kvæmt staf lið b) í 2. mgr. 5. gr. samn ings ins um eftir lits-
stofn un og dóm stól. Stofnunin mun fylgja þeim sjónarmiðum og reglum, sem mælt er fyrir um í þessari 
til kynn ingu, þegar hún beitir viðeigandi EES-reglum í hverju til teknu máli.

D. Til kynn ing þessi kemur í stað til kynn ingar Eftir lits stofn un ar EFTA frá árinu 2003 um nið ur fellingu eða 
lækkun sekta í málum er varða ólögmætt sam ráð fyrir tækja (3).

I. INNGANGUR

1) Í þessari til kynn ingu er því lýst hvernig fyrir tækjum, sem eiga eða hafa átt aðild að leynilegu 
ólögmætu sam ráði sem hefur áhrif á Evrópska efna hags svæðinu, verður umbunað fyrir sam starf í 
tengslum við rann sókn á vegum Eftir lits stofn un ar EFTA. Með ólögmætu sam ráði er átt við samninga 
og/eða samstilltar aðgerðir tveggja eða fleiri keppi nauta sem hafa það að mark miði að samhæfa sam-
keppn is hegðun þeirra á markaði og/eða hafa áhrif á til tekna sam keppn is þætti með aðgerðum á borð 
við sam ráð um kaup- eða söluverð eða önnur atriði við skipta, úthlutun fram leiðslu- eða sölukvóta, 
markaðsskiptingu, til að mynda með sam ráði um til boðsgerð, hömlur á inn flutn ingi eða út flutn ingi 
og/eða aðgerðir til að takmarka samkeppni frá öðrum keppi naut um. Aðgerðir af þessu tagi eru með 
alvarlegustu brotum á ákvæðum 53. gr. EES-samn ings ins.

2) Þegar fyrir tæki takmarka á óeðlilegan hátt samkeppni sem að öðrum kosti myndi ríkja milli þeirra 
koma þau sér hjá einmitt þeim þrýstingi sem hvetur þau til nýsköpunar, bæði á sviði vöruþróunar og 
upptöku skilvirkari fram leiðsluað ferða. Aðgerðir sem þessar valda einnig hækkun á verði hráefna 
og íhluta sem fyrir tæki á EES kaupa af við kom andi fram leiðendum. Þegar fram í sækir valda þær 
óeðlilegri verðmyndun og minna úrvali fyrir neytendur. Til lengri tíma litið leiða þær til skertrar 
sam keppn is hæfni og færri atvinnutækifæra.

3) Eðli málsins sam kvæmt eru oft tormerki á að koma upp um og rannsaka leynilegt ólögmætt sam-
ráð nema með sam starfi við fyrir tæki eða einstaklinga sem eiga í hlut. Eftir lits stofn un EFTA lítur 
því svo á að það sé hagfellt fyrir Evrópska efna hags svæðið að umbuna fyrir tækjum sem taka þátt í 

(1) Stjtíð. ESB C 298, 8.12.2006, bls. 17.
(2) Eftirlitsstofnun EFTA og framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna skipta með sér lögsögu í einstökum málum, sem falla undir 

ákvæði 53. og 54. gr. EES-samningsins, í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í 56. gr. EES-samningsins. Tiltekið mál getur 
aðeins fallið undir lögsögu annarrar stofnunarinnar.

(3) Stjtíð. EB C 10, 16.1.2003, bls. 13, og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 3, 16.1.2003, bls. 1.
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ólöglegu athæfi af þessu tagi og eru reiðubúin að draga sig út úr því og hefja sam starf við stofnunina 
í tengslum við rann sókn hennar óháð öðrum fyrir tækjum sem eiga aðild að sam ráðinu. Hags munir 
neytenda og almennings af því að komið sé upp um leynilegt sam ráð fyrir tækja og þeim refsað fyrir 
það vega þyngra en hags munir af því að sekta þau fyrir tæki sem gera Eftir lits stofn un EFTA kleift að 
koma upp um og hindra slíkt athæfi.

4) Eftir lits stofn un EFTA lítur svo á að sam starf við fyrir tæki um að koma upp um ólögmætt sam ráð hafi 
gildi í sjálfu sér. Upp lýs ingar, sem ráða úrslitum um að rann sókn er hafin eða að upp kemst um brot, 
geta réttlætt að við kom andi fyrir tæki sé með öllu hlíft við sektargreiðslum, enda sé til teknum öðrum 
skil yrðum einnig fullnægt.

5) Þá getur sam starf af hálfu eins eða fleiri fyrir tækja réttlætt að Eftir lits stofn un EFTA lækki sektar-
greiðslu. Lækkun sektar verður jafn an að endurspegla að hvaða marki fyrir tækið hefur í raun stuðlað 
að því að Eftir lits stofn un EFTA gæti staðreynt brotið, þ.e. hversu mikilvægt það framlag er og hvenær 
það kemur fram. Slíka lækkun skal einskorða við fyrir tæki sem leggja stofnuninni til sönnunar- 
gögn sem hafa umtalsvert gildi umfram þær sem hún hefur þegar undir höndum.

6) Auk þess að leggja fram skjöl, sem þegar liggja fyrir, geta fyrir tæki afhent Eftir lits stofn un EFTA að 
eigin frumkvæði greinargerðir sem teknar eru saman sérstaklega til afhend ingar sam kvæmt þessum 
reglum um ívilnandi meðferð og lúta að vitneskju þeirra um ólögmætt sam ráð og hlutverki þeirra 
sjálfra í því. Frumkvæði af þessu tagi hefur reynst gagnlegt á þann hátt að rann sóknir á ólögmætu 
sam ráði verða skilvirkari og auðveldara er að stöðva slík brot, og mega einkaréttarlegar kröfur um 
framlagningu sönnunargagna ekki verða til þess að draga úr hvata til slíks frumkvæðis. Það getur fælt 
fyrir tæki, sem hugsast gæti að sæktu um ívilnandi meðferð, frá sam starfi við Eftir lits stofn un EFTA 
sam kvæmt ákvæðum þessarar til kynn ingar ef slíkt sam starf er til þess fallið að spilla stöðu þeirra í 
einkamáli gagnvart fyrir tækjum sem ganga ekki til sam starfs. Óæskileg áhrif af því tagi myndu skaða 
mjög þá almannahags muni að tryggja skilvirka opin bera fram kvæmd á ákvæðum 53. gr. EES-samn-
ings ins í málum er varða ólögmætt sam ráð fyrir tækja og þar með einnig skilvirka fram kvæmd þeirra 
í einkamálum sem rekin eru í kjölfarið eða samhliða.

7) Eftirlitshlutverkið, sem Eftir lits stofn un EFTA er falið í EES-samningnum (4) þegar kemur að sam-
keppn is málum, tekur ekki aðeins til þeirrar skyldu að rannsaka einstök brot og refsa fyrir þau, heldur 
einnig þeirrar skyldu að fylgja eftir almennum stefnumiðum. Þó að greinargerðir félaga séu látnar 
njóta verndar í þágu almannahags muna hindrar það ekki að þær séu afhentar öðrum viðtakendum  
and mælagreinargerðarinnar í þeim tilgangi að vernda rétt þeirra til að halda uppi vörnum í tengslum 
við rann sókn máls á vegum Eftir lits stofn un ar EFTA, að því leyti sem unnt er að gæta hvorra 
tveggja hags munanna með því að veita ein göngu aðgang að greinargerðum félaga í húsakynnum 
stofnunarinnar og þá að jafn aði í aðeins eitt skipti í kjölfar þess að and mælin eru tilkynnt form lega.

II. NIÐ UR FELLING SEKTA

A.  Skil yrði fyrir hugs an legri nið ur fellingu sekta

8) Þegar fyrir tæki upp lýsir um þátttöku sína í meintu ólögmætu sam ráði sem hefur áhrif á Evrópska 
efna hags svæðinu mun Eftir lits stofn un EFTA fella niður sektir sem fyrir tækinu hefði ella verið gert 
að greiða ef það er fyrst til að leggja fram upp lýs ingar og sönnunargögn sem stofnunin telur að muni 
nýtast til að

a) láta fara fram markvissa athugun á meintu ólögmætu sam ráði (5) eða

b) leiða í ljós brot á ákvæðum 53. gr. EES-samn ings ins í tengslum við meint sam ráð.

9) Til þess að Eftir lits stofn un EFTA geti látið fara fram markvissa athugun í skiln ingi staf liðar a) í 
8. mgr. verður fyrir tækið að láta stofnuninni í té þær eftirtaldar upp lýs ingar og sönnunargögn, enda 
sé ekki hætta á að það trufli gang athugunarinnar að áliti stofnunarinnar:

(4) Eftirlitsstofnun EFTA deilir þessari ábyrgð með framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna samkvæmt ákvæðum 55. og 56. gr. EES-
samningsins.

(5) Mat á því hvaða upplýsingar eru fullnægjandi verður að fara fram á fyrirframákveðnum forsendum, þ.e. án tillits til þess hvort 
tiltekin athugun hefur borið árangur eða hvort athugun hefur átt sér stað. Matið verður byggt einvörðungu á því hvers eðlis þær 
upplýsingar eru sem umsækjandi leggur fram og hvert gildi þeirra er.
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a) Greinargerð félags (6) sem hefur að geyma eftirtaldar upp lýs ingar, að því leyti sem umsækjandi 
hefur vitneskju um þær þegar greinargerðin er lögð fram:

– Ítarlega lýsingu á hinu meinta ólögmæta sam ráði, meðal annars að því er varðar mark-
mið, starf semi og tilhögun, vöru eða þjón ustu sem um ræðir, landsvæði sem meint sam ráð 
tekur til, hversu lengi það hefur staðið og áætlað umfang markaðarins sem sam ráðið hefur 
áhrif á, tímasetningu, staðsetningu, efni og aðila meintra samskipta um ólögmætt sam ráð 
og allar skýringar sem geta skipt máli um sönnunargögnin sem lögð eru fram til stuðnings 
umsókninni.

– Heiti og póst fang lögaðilans sem sækir um nið ur fellingu sektar ásamt nöfnum og póstföngum 
allra annarra fyrir tækja sem taka eða tóku þátt í hinu meinta ólögmæta sam ráði.

– Nafn, starfs heiti, starfstöð og, ef þörf er á, heim ilis fang allra einstaklinga sem umsækjanda er 
kunnugt um að taki eða hafi tekið þátt í hinu meinta ólögmæta sam ráði, að meðtöldum þeim 
sem hafa gert það á vegum umsækjanda.

– Upp lýs ingar um til hvaða sam keppn is yfir valda annarra, á Evrópska efna hags svæðinu eða 
utan þess, leitað hefur verið eða fyrir hug að er að leita í tengslum við hið meinta ólögmæta 
sam ráð.

b) Önnur gögn sem varða meint sam ráð og umsækjandi hefur undir höndum eða á aðgang að um 
það leyti sem umsóknin er lögð fram, og þá einkum gögn frá því tíma bili sem brotið átti sér stað.

10) Sektir verða ekki felldar niður á grundvelli ákvæða staf liðar a) í 8. mgr. ef þannig háttar til þegar 
umsóknin berst að Eftir lits stofn un EFTA hefur þegar nægi leg sönnunargögn undir höndum til að taka 
ákvörð un um að hefja athugun á hinu meinta ólögmæta sam ráði eða slíkri athugun er þegar lokið.

11) Sektir verða því aðeins felldar niður á grundvelli ákvæða staf liðar b) í 8. mgr. að fullnægt sé báðum 
eftirtöldum skil yrðum: að Eftir lits stofn un EFTA hafi ekki haft, þegar gögnin voru lögð fram, nægi-
legar sannanir fyrir broti á ákvæðum 53. gr. EES-samn ings ins í tengslum við hið meinta ólögmæta 
sam ráð og að ekkert fyrir tæki hafi áður fengið sektir nið ur felldar með skil yrðum á grundvelli ákvæða 
staf liðar a) í 8. mgr. í tengslum við hið meinta sam ráð. Til þess að fyrir tæki geti öðlast rétt til nið-
ur fellingar verður það fyrst að leggja fram samtímagögn sem sýna fram á sekt ásamt greinargerð 
félags með upp lýs ingum af því tagi sem greinir í staf lið a) í 9. mgr. sem geta nýst stofnuninni til að 
sannreyna að brotið hafi verið gegn ákvæðum 53. gr. EES-samn ings ins.

12) Auk þeirra skil yrða, sem sett eru í staf lið a) í 8. mgr., 9. mgr. og 10. gr. eða í staf lið b) í 8. mgr. og 
11. mgr., verður fyrir tæki að fullnægja öllum eftirtöldum skil yrðum til þess að öðlast rétt til nið ur-
fellingar sektar:

a) Fyrir tækið verður að sinna sam starfinu af heilindum (7), að fullu og með samfelldum og greiðum 
hætti frá því að umsókn þess er lögð fram og til loka máls með ferð ar hjá Eftir lits stofn un EFTA. 
Þetta felur í sér eftir far andi:

– Fyrir tækið skal láta Eftir lits stofn un EFTA greiðlega í té allar upp lýs ingar og sönnunargögn 
sem máli skipta um meint sam ráð og fyrir tækið hefur undir höndum eða á aðgang að.

– Fyrir tækið skal vera stofnuninni innan handar og bregðast greiðlega við hverri þeirri 
fyrirspurn sem getur orðið til þess að málsatvik skýrist.

– Fyrir tækið skal gera stofnuninni kleift að ræða við núverandi (og, ef því verður við komið, 
fyrrverandi) starfsmenn og stjórnendur fyrir tækisins.

(6) Greinargerðir fyrirtækja geta verið skrifuð skjöl með undirskrift fyrirtækis eða fulltrúa þess eða munnlegar yfirlýsingar.
(7) Þetta felur einkum í sér að umsækjandi leggi fram upplýsingar sem eru réttar og ekki villandi eða ófullkomnar. Sbr. dóm 

Evrópudómstólsins frá 29. júní 2006 í máli C-301/04 P, Framkvæmdastjórn gegn SGL Carbon AG o.fl., 68.–70. mgr., og dóm 
Evrópudómstólsins frá 28. júní 2005 í málum C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P og C-213/02 P, Dansk Rørindustri 
A/S o.fl. gegn framkvæmdastjórn, 395.–399. mgr. Í 6. gr. EES-samningsins er kveðið á um að með fyrirvara um þróun dómsúrlausna 
í framtíðinni beri við framkvæmd og beitingu ákvæða EES-samningsins að túlka þau ákvæði, sem séu efnislega samhljóða 
samsvarandi reglum stofnsáttmála Evrópubandalagsins og stofnsáttmála Kola- og stálbandalagsins og gerðum sem samþykktar hafa 
verið vegna beitingar þessara tveggja sáttmála, í samræmi við þá dóma Dómstóls Evrópubandalaganna sem máli skipta og kveðnir 
hafa verið upp fyrir undirritunardag EES-samningsins. Af ákvæðum 2. mgr. 3. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól leiðir 
að Eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-dómstólnum ber að taka tilhlýðilegt tillit til þeirra sjónarmiða sem fram koma í viðkomandi 
dómum Dómstóls Evrópubandalaganna sem kveðnir eru upp eftir undirritunardag EES-samningsins.
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– Fyrirtækiðmáekkieyða,spillaeðaleynaupplýsingumeðasönnunargögnumsemmáliskipta
ummeintsamráð .

– FyrirtækiðmáekkertlátauppiumumsókninaeðaefnihennarfyrrenEftirlitsstofnunEFTA
hefurgefiðútandmælagreinargerðímálinu,nemasamkomulagséumannað .

b) Fyrirtækiðverðuraðbindaendaáþátttökusínaímeintusamráðiíbeinuframhaldiafumsókninni,
nemaaðþvíleytisemEftirlitsstofnunEFTAtelurnauðsynlegttilaðtryggjaaðrannsókninspillist
ekki .

c) ViðundirbúningumsóknarinnartilEftirlitsstofnunarEFTAmáfyrirtækiðhvorkihafaeytt,spillt
eðaleyntupplýsingumummeintsamráðnélátiðuppiumfyrirhugaðaumsókneðaefnihennar,
nemaviðönnursamkeppnisyfirvöld .

13) Hafifyrirtækigertráðstafanir tilaðþvingaönnurfyrirtækitilaðhefjaeðahaldaáframþátttökuí
samráðinugeturþaðekkiöðlastrétttilniðurfellingarsekta .Þaðgeturþóáttkostálækkunsektaef
þaðferaðöllumviðkomandikröfumogfullnægiröllumskilyrðumfyrirslíkriniðurfellingu .

B.		 Máls	með	ferð	

14) Effyrirtækihyggstsækjaumniðurfellingusektaberþvíaðleitatilsamkeppnis-ogríkisaðstoðar-
skrifstofuEftirlitsstofnunarEFTA .Fyrirtækiðgeturannaðhvortsótt fyrstumskráninguumsóknar
eðalagtþegarframformlegaumsókntilstofnunarinnarumniðurfellingusektameðþaðfyriraugum
að fullnægja skilyrðumstafliðara)eða stafliðarb) í8 .mgr ., eftirþví semviðá .Stofnuningetur
ákveðiðaðekkiskuliteknartilgreinaumsóknirumniðurfellingusektasemkomaframeftiraðand-
mælagreinargerðinergefinút .

15) EftirlitsstofnunEFTAgeturfallistáskráninguumsóknar,semtryggirumsækjandaumniðurfellingu
þá sæti í biðröðinni um tiltekinn tíma sem er ákveðinn í hverju einstöku tilviki, til þess að gefa
ráðrúmtilöflunarnauðsynlegraupplýsingaogsönnunargagna .Tilþessaðtryggjasérslíkaskráningu
verður umsækjandi að láta Eftirlitsstofnun EFTA í té nafn sitt og póstfang ásamt upplýsingum
umþátttakendur ímeintu samráði,hvaðavörurog landsvæði samráðið snertir,hversu lengi sam-
ráðiðertaliðhafastaðiðoghverseðlissamráðiðer .Umsækjandabereinnigaðgreinastofnuninni
fráumsóknumumniðurfellingusemhannhefur lagt frameðahefur til athugunarað leggja fram
hjáöðrumyfirvöldum í tengslumviðhiðmeinta samráðog tilgreinagildarástæður fyriróskum
skráningu .Ef skráninger samþykktgefurEftirlitsstofnunEFTAumsækjanda tiltekinn frest til að
fylgjaskráningunnieftirmeðþvíaðleggjaframþærupplýsingarogþausönnunargögnsemþörferá
tilaðfullnægjaviðkomandilágmarkskröfumfyrirniðurfellingu .Fyrirtæki,semhafafengiðumsókn
skráða,getaekki fylgthennieftirmeðþvíað leggjaframformlegaumsóknmeðfyrirvaraumað
gögnverðilögðframsíðar .EfumsækjandifylgirskráningunnieftiráðurenfresturEftirlitsstofnunar
EFTArennurútteljastframlagðarupplýsingarogsönnunargögnhafaboristdaginnsemumsóknin
varskráð .

16) ÞegarfyrirtækisækirformlegaumniðurfellingutilEftirlitsstofnunarEFTAverðurþað:

a) aðlátastofnuninniítéallarupplýsingarogöllsönnunargögnsemvarðahiðmeintasamráðog
tiltækeru,ísamræmiviðákvæði8 .og9 .mgr .,aðmeðtöldumgreinargerðumfélaga,eða

b) greina frá þvímeð fyrirvara að þessar upplýsingar og sönnunargögn verði lögð fram, en þá
verður fyrirtækiðað leggja framskrámeð ítarlegri lýsinguáþeimsönnunargögnumsemþað
hyggstleggjaframsíðarsamkvæmtsamkomulagiþessefnis .Ískránniberaðlýsaskilmerkilega
eðliogefnisatriðumsönnunargagnannaþóaðhaldiðséfastviðfyrirvarannumhvortþauverði
afhent .Notamáafritskjala,ánþeirrakaflasemfaraeigaleynt,tilaðgefahugmyndumeðliog
efnisatriði sönnunargagnanna .Ekkiþarfað tilgreinaheiti fyrirtækisinssem leggurumsóknina
fram,eðaannarrafyrirtækjasemtakaþáttíhinumeintasamráði,fyrrensönnunargögnin,sem
lýsteríumsókninni,erulögðfram .Afturámótiverðuraðkomaskýrtframhvaðavaraeðaþjón-
ustahiðmeintasamráðsnýstum,hvaðalandsvæðiþaðsnertiroghversulengitaliðeraðþaðhafi
staðið .
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17) Ef óskað er mun samkeppnis- og ríkisaðstoðarskrifstofa Eftirlitsstofnunar EFTA afhenda fyrir-
tækinu kvittun fyrir móttöku umsóknar um niðurfellingu sekta til staðfestingar á dagsetningu
umsóknarinnar,auktímasetningarþarsemþaðávið .

18) Um leið og Eftirlitsstofnun EFTA hefur fengið í hendur þær upplýsingar og þau sönnunargögn
semfyrirtækiðleggurframágrundvelliákvæðastafliðara)í16 .mgr .,oggengiðúrskuggaumað
fullnægtséskilyrðunumsemsetteruístafliða)eðastafliðb)í8 .mgr .,eftirþvísemviðá,sendir
stofnuninfyrirtækinuskriflegastaðfestinguáskilyrtriniðurfellingusekta .

19) Hafifyrirtækiðgreintfráþvímeðfyrirvaraaðtilteknarupplýsingarogtiltekinsönnunargögnverði
lögðframmunEftirlitsstofnunEFTAgangaúrskuggaumaðeðliogefnisatriðisönnunargagnanna,
semlýsterískránnisemumgeturístafliðb)í16 .mgr .,fullnægiskilyrðunumsemsetteruístaflið
a)eðab)í8 .mgr .,eftirþvísemviðá,oggreinafyrirtækinufrániðurstöðusinni .Efsönnunargögnin
hafa verið afhent eigi síðar en umsaminn dag og gengið hefur verið úr skugga um að þau séu í
samræmiviðlýsingunaískránnisendirstofnuninfyrirtækinuskriflegastaðfestinguáskilyrtriniður-
fellingusekta .

20) Ef ljóst þykir að ekki sé unnt að fella niður sektir eða fyrirtækinu tekst ekki að fullnægja skil-
yrðunumsemsetteru ístafliða)eðab) í8 .mgr .,eftirþvísemviðá,munEftirlitsstofnunEFTA
gera fyrirtækinu grein fyrir því skriflega . Í slíkum tilvikum er fyrirtækinu heimilt að afturkalla
sönnunargögninsemlögðhafaveriðframtilstuðningsumsóknumniðurfellingu,eðafaraþessáleit
aðstofnunintakiþautilgreinaágrundvelliIII .hlutaþessarartilkynningar .Þettahamlarþvíekkiað
stofnuninnýtivenjulegarrannsóknarheimildirsínartilþessaðnálgastupplýsingarnar .

21) Eftirlitsstofnun EFTA mun ekki taka aðrar umsóknir um niðurfellingu sekta til greina fyrr en
afstaðahefurveriðtekintilfyrirliggjandiumsóknarítengslumviðsamameintabrot,óháðþvíhvort
umsókninerlögðframformlegaeðasemóskumskráninguumsóknar .

22) Ef fyrirtækið fullnægir við lokmálsmeðferðarinnar þeim skilyrðum sem sett eru í 12 .mgr . fellir
Eftirlitsstofnun EFTA niður sektir á hendur fyrirtækinu í viðkomandi ákvörðun . Ef fyrirtækið
fullnægirekkiviðlokmálsmeðferðarinnarþeimskilyrðumsemsetteruí12 .mgr .verðurfyrirtækið
ekkilátiðnjótaneinnarívilnunarsamkvæmtákvæðumþessarartilkynningar .KomistEftirlitsstofnun
EFTAaðþeirriniðurstöðu,eftiraðfallisthefurveriðáskilyrtaniðurfellingusekta,aðumsækjandi
umniðurfellinguhafibeittönnurfyrirtækiþvingunumverðurniðurfellinginafturkölluð .

III. LÆKKUN SEKTAR

A.		 Skil	yrði	fyrir	hugs	an	legri	lækkun	sektar

23) Þeim fyrirtækjum, sem greina frá þátttöku sinni í meintu ólögmætu samráði sem hefur áhrif á
EvrópskaefnahagssvæðinuenfullnægjaekkiskilyrðumsamkvæmtII .hlutahéráundan,kannað
verðaumbunaðmeðlækkunsektarsemþeimhefðiaðöðrumkostiveriðgertaðgreiða .

24) TilþessaðfyrirtækigetiöðlastrétttillækkunarsektarverðurþaðaðafhendaEftirlitsstofnunEFTA
upplýsingarummeintbrotsemfelaísérumtalsvertaukiðgildiísamanburðiviðgögnsemstofnunin
hefur þegar undir höndum, og fullnægja öllum þeim skilyrðum sem sett eru í stafliðum a)–c) í
12 .mgr .héráundan .

25) Hugtakið„aukiðgildi“vísartilþessaðsönnunargögningeriEftirlitsstofnunEFTAbeturístakkbúna
að sannameint ólögmætt samráð sökum þess hvers eðlis og/eða hversu ítarlegar upplýsingarnar
eru .Viðmatáþessumunstofnuninalmenntlítasvoáaðskriflegsönnunargögnfráþeimtíma,sem
málsatvikurðu,séumeiravirðiensönnunargögnsemurðutilsíðar .Gögn,semsýnaframásektog
varðamálsatvikbeint, teljastað jafnaðimeiravirðiengögnsemvarðamáliðaðeinsóbeint .Með
líkumhættiræðurþaðmikluumgildigagnannahversumikilsstuðningserþörfúröðrumáttumtil
þessaðunntséaðnotagögninsemsönnungegnöðrumfyrirtækjumsemeigaaðildaðmálinu,og
þvíteljastgögnmeðafgerandisönnunargildimeiravirðiengögnáborðviðyfirlýsingarsemnauð-
synlegteraðstaðfestasérstaklegaefdregineruíefa .
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26) EftirlitsstofnunEFTAmuntakaframíendanlegriákvörðun,semtekinerílokmálsmeðferðarinnar,
hversumikiðskulilækkasektfyrirtækisfráþvísemellahefðiverið .Aðþvíervarðar:

– fyrstafyrirtækiðsemleggurframgögnsemhafaumtalsvertaukiðgildi:lækkunum30–50%,

– annaðfyrirtækiðsemleggurframgögnsemhafaumtalsvertaukiðgildi:lækkunum20–30%,

– önnurfyrirtækisemleggjaframgögnsemhafaumtalsvertaukiðgildi:lækkunumalltað20%,

 Íþvískyniaðákvarðahversumikillækkuninskulivera,innanofangreindramarka,munstofnunin
horfatilþesshvenærgögn,semfullnægjaskilyrðum24 .mgr .,komuframoghversumikiðaukið
gildiþauhafa .

 Ef fyrirtæki, sem sækir um lækkun sektar, er fyrst til að leggja fram gögn með afgerandi
sönnunargildi,ískilningi25 .mgr .,semEftirlitsstofnunEFTAnotartilaðstaðreynafrekarimálsatvik
sem gera brotið alvarlegra eða meira langvarandi, mun stofnunin horfa framhjá slíkum frekari
málsatvikumþegarákveðiðerhversuháasektskulileggjaáfyrirtækiðsemlagðiframgögnin .

B.		 Máls	með	ferð	

27) Fyrirtæki, semvilja njóta lækkunar á sekt, verða að sækja umþað formlega tilEftirlitsstofnunar
EFTAogleggjaframnægilegaítarleggögnummeintólögmættsamráðtilþessaðeigaréttálækkun
sektar í samræmivið24 .mgr . þessarar tilkynningar .Ef fyrirtæki sendirEftirlitsstofnunEFTAað
eiginfrumkvæðigögn,semþaðvillaðtekinverði tilgreinasemgrundvöllurívilnandimeðferðar
samkvæmtIII .hlutaþessarartilkynningar,beraðtakaskýrtframþegargögninerulögðframaðþau
séuhlutiformlegrarumsóknarumlækkunsektar .

28) Ef óskað er mun samkeppnis- og ríkisaðstoðarskrifstofa Eftirlitsstofnunar EFTA afhenda fyrir-
tækinukvittunfyrirmóttökuumsóknarumniðurfellingusekta,svooggagnasemsenderusíðar,til
staðfestingarádagsetninguumsóknarinnar,auktímasetningarþarsemþaðávið .Stofnuninmunekki
takaafstöðutilumsóknarumlækkunsektarfyrrenafstaðahefurveriðtekintilumsóknasemborist
hafaumskilyrtaniðurfellingusektaítengslumviðsamameintasamráðsbrot .

29) NúerbráðabirgðaniðurstaðaEftirlitsstofnunarEFTAáþá leiðaðgögn, semfyrirtækiðhefur lagt
fram, feli í sérumtalsvert aukiðgildi í skilningi24 .og25 .mgr ., og að fyrirtækið fullnægiþeim
skilyrðumsemsetteruí12 .og27 .mgr .,ogtilkynnirhúnfyrirtækinuþáskriflega,ogeigisíðaren
daginn sem andmælagreinargerð er tilkynnt, að hún hyggist beita lækkun sektar innan tiltekinna
marka í samræmivið26 .mgr .Stofnunin tilkynnir fyrirtækinueinnig,og innan sömu tímamarka,
efbráðabirgðaniðurstaðahennareráþáleiðaðfyrirtækiðeigiekkiréttálækkunsektar .Stofnunin
geturákveðiðaðekkiskuliteknartilgreinaumsóknirumlækkunsektasemkomaframeftiraðand-
mælagreinargerðinergefinút .

30) EftirlitsstofnunEFTAmunmetaendanlegastöðuhversfyrirtækissemhefursóttumlækkunsektar
við lok málsmeðferðar í hverri ákvörðun sem tekin er . Í hverri slíkri endanlegri ákvörðun mun
stofnuninmeta:

a) hvortgögnin,semfyrirtækihefurlagtfram,hafiumtalsvertaukiðgildiísamanburðiviðgögn
semstofnuninhafðiundirhöndumásamatíma,

b) hvortskilyrðunum,semsetteruístafliðuma)–c)í12 .mgr .héráundan,hefurveriðfullnægt,

c) hversumikillarlækkunarfyrirtækiskulinjótainnanþeirramarkasemsetteruí26 .mgr .

 Komiststofnuninaðþeirriniðurstöðuaðfyrirtækiðhafiekkifullnægtskilyrðunum,semsetteruí
12 .mgr .,verðurfyrirtækiðekkilátiðnjótaneinnarívilnunarsamkvæmtákvæðumþessarartilkynn-
ingar .
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IV. GREINARGERÐIR FÉLAGA SEM ERU GEFNAR ÚT TIL ÞESS AÐ ÖÐLAST  
RÉTTINDI SAM KVÆMT ÞESSARI TIL KYNN INGU

31) GreinargerðfélagseryfirlitsemfyrirtækiafhendirEftirlitsstofnunEFTAaðeiginfrumkvæði,eða
læturafhendafyrirsínahönd,ertekiðsamansérstaklegatilafhendingarsamkvæmtþessaritilkynn-
inguog lýtur aðvitneskju fyrirtækisinsumólögmætt samráðoghlutverki þess sjálfs í því .Allar
greinargerðir,semafhentarerustofnuninniágrundvelliþessarartilkynningar,verðahlutiafmáls-
skjölumstofnunarinnarogerþvíunntaðnotaþærsemsönnunargögn .

32) Að ósk umsækjanda getur Eftirlitsstofnun EFTA fallist á að taka við greinargerðum félaga
munnlega,nemasvostandiáaðumsækjandihafiþegarlátiðefnigreinargerðarinnaruppiviðutan-
aðkomandiaðila .Munnlegargreinargerðirfélagaverðahljóðritaðarogendurritaðaríhúsakynnum
stofnunarinnar .Ísamræmiviðákvæði19 .gr .II .kaflabókunar4viðsamninginnumeftirlitsstofnun
ogdómstól(8)og3 .og17 .gr .III .kaflabókunar4viðsamninginnumeftirlitsstofnunogdómstól(9)
verðurþeimfyrirtækjum,semleggjaframmunnlegargreinargerðir,gefinnkosturáaðsannreynaað
ekkiséutæknilegirannmarkaráupptökunni,semverðuraðgengilegíhúsakynnumstofnunarinnar,
og leiðrétta munnlegar greinargerðir sínar efnislega innan tiltekinna tímamarka . Fyrirtækjum er
heimiltaðafsalasérþessumréttiinnanþessarasömutímamarkaogtelstupptakanþásamþykktfrá
þeimtímaað telja .Eftiraðmunnleggreinargerðhefurveriðsamþykktmeðbeinumeðaóbeinum
hætti, eða leiðréttingar á henni lagðar fram, skal fulltrúi fyrirtækisins hlusta á upptökurnar í
húsakynnumstofnunarinnarogsannreynaaðekkiséutæknilegirannmarkaráendurritinuinnantil-
tekinnatímamarka .Efsíðastnefndukröfunnierekkisinntgeturþaðleitttilþessaðfyrirtækiðmissi
allanrétttilívilnunarsamkvæmtákvæðumþessarartilkynningar .

33) Heimildtilaðkynnasérefnigreinargerðafélagaverðuraðeinsveittfyrirtækjumsemfásendaand-
mælagreinargerð,ogþámeðþvískilyrðiaðþau–svooglögmennsemkynnasérgreinargerðirnar
fyrirþeirrahönd–skuldbindisigtilaðafritahvorkimeðvélrænumeðarafrænumhættiupplýsingar
íþeirrigreinargerðfélagssemaðgangurerveitturaðogtryggjaaðupplýsingar,semþausækjasér
ígreinargerðina,verði aðeinsnotaðar í einhverjumþeim tilgangi semgetiðerhér á eftir .Öðrum
málsaðilum, svosemkvartendum,verðurekkiveittheimild til aðkynnasérgreinargerðir félaga .
EftirlitsstofnunEFTA lítur svo á að forsendur fyrir slíkri sértækri vernd greinargerðar félags séu
brostnarumleiðogumsækjandiupplýsirþriðjaaðilaumefnihennar .

34) ÍsamræmiviðtilkynninguumreglurumaðgangaðmálsskjölumEftirlitsstofnunarEFTAímálum
semfallaundir53 .,54 .og57 .gr .EES-samningsins(10)eraðganguraðmálsskjölumaðeinsveittur
viðtakendum andmælagreinargerðar, og þámeð því skilyrði að upplýsingar úr þeimmegi aðeins
notaítengslumviðdómsmáleðastjórnsýslumálsemvarðabeitinguþeirrasamkeppnisreglnaEES-
samningsins semmálið snýr að .Séuupplýsingar af þessu tagi notaðar í öðrum tilgangimeðaná
málsmeðferðstendurkannaðverðalitiðsvoáaðekkihafiveriðsinntsamstarfiískilningi12 .og
27 .mgr .þessarartilkynningar .HafiupplýsingarnarveriðnotaðaráþannhátteftiraðEftirlitsstofnun
EFTAhefurgefiðútákvörðunumaðbannatiltekiðathæfigeturstofnuninjafnframtbeðiðEFTA-
dómstólinn,ítengslumviðdómsmálsemerrekiðfyrirþeimdómstóli,aðhækkasektinasemlögðer
áviðkomandifyrirtæki .Komitilþessaðupplýsingarnarséunotaðaríöðrumtilgangi,hvenærsem
þaðyrði,meðafskiptumutanaðkomandilögmanns,geturEftirlitsstofnunEFTAtilkynntþaðviðkom-
andilögmannafélagimeðóskumaðagaviðurlögumverðibeitt .

35) Greinargerðir félaga, sem lagðar eru fram á grundvelli þessarar tilkynningar, verða því aðeins
framsendar samkeppnisyfirvöldum aðildarríkjanna í samræmi við 12 . gr . II . kafla bókunar 4 við
samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól að skilyrðum tilkynningarinnar um samstarf í EFTA-
neti samkeppnisyfirvalda (11) sé fullnægt að og því tilskildu að samkeppnisyfirvöldin, sem veita
gögnunumviðtöku,sjáitilþessaðþaunjótiverndartiljafnsviðþaðsemtíðkasthjáframkvæmda-
stjórnEvrópubandalaganna .

(8) Eftir að samningur um breytingu á bókun 4 við samning milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls frá
24 .september2004öðlaðistgildihinn20 .maí2005endurspeglarII .kaflibókunar4viðsamninginnumeftirlitsstofnunogdómstól
aðmikluleytiíEFTA-stoðinniefnireglugerðarráðsins(EB)nr .1/2003frá16 .desember2002 .

(9) Eftir að samningur um breytingu á bókun 4 við samning milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls frá
3 .desember2004öðlaðistgildi1 .júlí2005endurspeglarIII .kaflibókunar4viðsamninginnumeftirlitsstofnunogdómstólefni
reglugerðarframkvæmdastjórnarinnar(EB)nr .773/2004 .

(10) Stjtíð .ESBC250,25 .10 .2007,bls .16,ogEES-viðbætirviðStjtíð .ESBnr .50,25 .10 .2007,bls .1 .
(11) Stjtíð .ESBC227,21 .9 .2006,bls .10,ogEES-viðbætirviðStjtíð .ESBnr .47,21 .9 .2006,bls .1 .
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V. ALMENN ÁKVÆÐI

36) EftirlitsstofnunEFTAmunekki takaafstöðutilþesshvortveitaskuliskilyrtaniðurfellingusekta,
néaðöðruleytitilþesshvortsamþykkjaskulinokkraumsókn,efljósterorðiðaðumsókninvarðar
brotsemerufyrndsamkvæmtákvæðumstafliðarb)í1 .mgr .25 .gr .II .kaflabókunar4viðsamn-
inginnumeftirlitsstofnunogdómstólumfimmárafyrningarfrest,endahefðuslíkarumsóknirengan
tilgang .

37) FrádeginumsemþessitilkynningbirtistíStjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsinsogEES-viðbætivið
þaukemurtilkynninginístaðtilkynningarEftirlitsstofnunarEFTAfráárinu2003umniðurfellingu
eðalækkunsektaímálumervarðaólögmættsamráðfyrirtækjaíöllumtilvikumöðrumenþeimþar
semfyrirtækihefurleitaðtilEftirlitsstofnunarEFTAumívilnandimeðferðsamkvæmtþeirritilkynn-
ingu .Ákvæði31 .til35 .mgr .þessarartilkynningargildaþófrábirtingardegiumallarumsóknirum
niðurfellingueðalækkunsekta,jafntumsóknirsembíðaafgreiðsluognýjarumsóknir .

38) EftirlitsstofnunEFTAerljóstaðþessitilkynningmunvekjaréttmætarvæntingarhjáfyrirtækjumog
aðþaukunnaaðbyggjaáþeimvæntingumþegarþauupplýsaumólögmættsamráð .

39) ÍsamræmiviðstjórnsýsluframkvæmdEftirlitsstofnunarEFTAverðurtilgreintíöllumákvörðunum
aðfyrirtækihafiáttsamstarfviðstofnuninameðanámálsmeðferðstóð,tilútskýringaráþvíaðsekt
séfelldniðureðalækkuð .Þóttsektséfelldniðureðalækkuðveitirþaðfyrirtækiekkieinkaréttarlega
verndítengslumviðaðildaðbrotiá53 .gr .EES-samningsins .

40) Eftirlitsstofnun EFTA lítur svo á að birting skjala og skriflegra eða hljóðritaðra greinargerða,
sem henni berast í tengslum við þessa tilkynningu, grafi að jafnaði undan vissum almanna- eða
einkahagsmunum,tilaðmyndaverndunátilganginummeðathugunumogrannsóknum,ískilningi
almennra reglna stofnunarinnarumaðgangað skjölum (12), jafnvel eftir að ákvörðunhefurverið
tekin .

(12) Sjáwww .eftasurv .int

http://www.eftasurv.int
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Ráðstöfun	ekki	ríkisaðstoð	í	skilningi	61.	gr.	EES-samningsins

EftirlitsstofnunEFTAhefurkomistaðþeirriniðurstöðuaðeftirgreindráðstöfunfeliekkiísérríkisaðstoð
ískilningi1 .mgr .61 .gr .EES-samningsins .

Dagsetning	ákvörðunar:	8 .júlí2009

Málsnúmer:47657

EFTA-ríki:	Noregur

Fyrirsögn	(og/eða	heiti	styrkþega):	MeintaðstoðviðfyrirtækiðBjørndalenEiendomAS

Tegund	aðstoðar:	Enginaðstoð

Atvinnugreinar:	Hjúkrunarheimili

Heiti	og	póstfang	stofnunarinnar	sem	veitir	aðstoð:
OsloKommune
Rådhuset
NO-0037Oslo

Nánari	upplýsingar:	Fullgildantextaákvörðunarinnar,aðtrúnaðarupplýsingumslepptum,eraðfinnaá
vefsetriEftirlitsstofnunarEFTA:

http://www .eftasurv .int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry

2009/EES/64/02

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/
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Heim	ild	til	að	veita	ríkis	að	stoð	sam	kvæmt	ákvæðum	61.	gr.	EES-samn	ings	ins	og		
3.	mgr.	1.	gr.	I.	hluta	bókunar	3	við	samn	ing	inn	um	eftir	lits	stofn	un	og	dóm	stól

EftirlitsstofnunEFTAhreyfirekkiandmælumviðeftirgreindriaðstoðarráðstöfun .

Dagsetning	ákvörð	un	ar:23 .júlí2009

Málsnúmer:66250

EFTA-ríki:Ísland

Hérað:TvösveitarfélögáSuðurnesjum:ReykjanesbærogGarður

Fyrirsögn	(og/eða	heiti	styrkþega):NorðurálHelguvíkehf .

Lagaheim	ild:Ákvæði61 .gr .EES-samningsins(1 .og3 .mgr .)

Mark	mið:Uppbyggingíhéraði

Aðstoð	ar	form:	Skatta-oggjaldaívilnanir

Fjárveiting:	69747000evra

Aðstoð	ar	hlutfall:5,59%

Gildis	tími:	20ár

Atvinnu	greinar:	Álframleiðsla

Heiti	og	póst	fang	stofnunarinnar	sem	veitir	aðstoð:	Fjármálaráðuneytið,Arnarhváli,150Reykjavík;
Reykjanesbær,Tjarnargötu12,230Reykjanesbæ;SveitarfélagiðGarður,Sunnubraut4,250Garði

Nánari	upp	lýs	ingar:	Fullgildantextaákvörðunarinnar,aðtrúnaðarupplýsingumslepptum,eraðfinnaá
vefsetriEftirlitsstofnunarEFTA:

http://www .eftasurv .int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry

2009/EES/64/03

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry
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Auglýsing	Eftir	lits	stofn	un	ar	EFTA	um	endurkröfuvexti	 sem	reikna	ber	við	endur-
heimtu	 ríkis	að	stoð	ar	 og	 við	mið	un	ar	-	 og	 afreiknivexti	 í	 þremur	 EFTA-ríkjum;	

vextirnir	gilda	frá	1.	ágúst	2009

Birt í sam ræmi við ákvæði 10. gr. ákvörð un ar Eftir lits stofn un ar EFTA 195/04/COL frá  
14. júlí 2004 (Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, og EES-viðbætir nr. 26/2006, 

25.5.2006, bls. 1)

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við ákvæði kaflans um aðferð við útreikning viðmiðunar- og
afreiknivaxta í leiðbeiningumEftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð,með áorðnum breytingum sam-
kvæmtákvörðunstjórnarstofnunarinnar788/08/COLfrá17 .desember2008 .Tilþessaðfinnaviðeigandi
viðmiðunarvexti verður að bæta við hæfilegu vaxtaálagi í samræmi við ákvæði ríkisaðstoðarleiðbein-
inganna .Að	því	er	afreiknivextina	varðar	merkir	þetta	að	hækka	verður	grunnvextina	sem	nemur	
viðeigandi	vaxtaálagi,	þ.e.	100	grunnpunktum.Endurkröfuvextirnirverðaeinnigaðjafnaðireiknaðir
meðþvíaðbæta100grunnpunktumviðgrunnvextinaeinsogkveðiðeráumíákvörðunEftirlitsstofnunar
EFTA789/08/COLfrá17 .desember2008umbreytinguáákvörðunEftirlitsstofnunarEFTA195/04/COL
frá14 .júlí2004(sjáStjtíð .ESBL139,25 .5 .2006,bls .37,ogEES-viðbætinr .26/2006,25 .5 .2006,bls .1) .

Ísland Liechtenstein Noregur

1 .1 .2009–31 .1 .2009 16,42 2,95 6,43

1 .2 .2009–28 .2 .2009 16,42 2,33 5,41

1 .3 .2009–31 .3 .2009 16,42 1,58 4,26

1 .4 .2009–30 .6 .2009 16,42 1,10 3,38

1 .7 .2009–31 .7 .2009 11,24 0,86 2,84

1 .8 .2009– 8,52 0,86 2,84

2009/EES/64/04
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Til	kynn	ing	um	fyrir	hug	aða	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5579	–	TLP/Ermewa)

1 . Framkvæmdastjórninni barst 25 . nóvember 2009 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðs-
ins (EB) nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem franska fyrirtækið Transport et
LogistiquePartenairesSA(„TLP“),semtilheyrirSNCF-samsteypuni,öðlastmeðhlutafjárkaupum
aðfulluyfirráð,ískilningistafliðarb)í1 .mgr .3 .gr .fyrrnefndrarreglugerðar,ísvissneskafyrirtæk-
inuFinancièreErmewaSA(„Ermewa“) .

2 . Starfsemihlutaðeigandifyrirtækjaersemhérsegir:

– TLP:útleigajárnbrautarvagnatilfraktflutningaogsameinuðflutningaþjónustaogflutningamiðlun
íýmsumaðildarríkjumEvrópusambandsins

– Ermewa: útleiga járnbrautarvagna til fraktflutninga, gámaleiga og flutningamiðlun í ýmsum
aðildarríkjumEvrópusambandsins

3 . Aðlokinnifrumathuguntelurframkvæmdastjórninaðsamfylkingin,semtilkynnthefurverið,geti
falliðundirgildissviðreglugerðar(EB)nr .139/2004 .Fyrirvarierþóumendanlegaákvörðun .

4 . Hagsmunaaðilareruhvattirtilaðsendaframkvæmdastjórninniathugasemdirsemþeirkunnaaðhafa
framaðfæraumhinafyrirhuguðusamfylkingu .

 Athugasemdirverðaaðberastframkvæmdastjórninniinnantíudagafráþvíaðtilkynningþessibirt-
istíStjtíð .ESB(C292,2 .desember2009) .Þærmásendameðsímbréfi(faxnr .+32(0)22964301
og+32(0)22967244)eðaípósti,meðtilvísuninniCOMP/M .5579–TLP/Ermewa,áeftirfarandi
póstfang:

EuropeanCommission
Directorate-GeneralforCompetition
MergerRegistry
J-70
B-1049Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð .ESBL24,29 .1 .2004,bls .1 .

EB-STOFNANIR
FRAM	KvæMDA	STjóRN	IN

2009/EES/64/05
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Til	kynn	ing	um	fyrir	hug	aða	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5611	–	Agilent/varian)

1 . Framkvæmdastjórninni barst 23 . nóvember 2009 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðs-
ins (EB) nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Agilent
TechnologiesInc(„Agilent“)öðlastmeðhlutafjárkaupumaðfulluyfirráð,ískilningistafliðarb)í
1 .mgr .3 .gr .fyrrnefndrarreglugerðar,íbandarískafyrirtækinuVarianInc(„Varian“) .

2 . Starfsemihlutaðeigandifyrirtækjaersemhérsegir:

– Agilent:hönnun,þróun,framleiðslaogsalaárafeindamælitækjumogbúnaðitilmælingaásviði
lífgreiningarásamttilheyrandiþjónustu,rekstrarvörumoghugbúnaði

– Varian: hönnun, þróun, framleiðsla og sala á búnaði til mælinga á sviði lífgreiningar og
lofttæmibúnaðiásamttilheyrandiþjónustu,rekstrarvörumoghugbúnaði

3 . Aðlokinnifrumathuguntelurframkvæmdastjórninaðsamfylkingin,semtilkynnthefurverið,geti
falliðundirgildissviðreglugerðar(EB)nr .139/2004 .Fyrirvarierþóumendanlegaákvörðun .

4 . Hagsmunaaðilareruhvattirtilaðsendaframkvæmdastjórninniathugasemdirsemþeirkunnaaðhafa
framaðfæraumhinafyrirhuguðusamfylkingu .

 Athugasemdirverðaaðberastframkvæmdastjórninniinnantíudagafráþvíaðtilkynningþessibirtist
íStjtíð .ESB(C289,28 .nóvember2009) .Þærmásendameðsímbréfi(faxnr .+32(0)22964301
og+32(0)22967244)eðaípósti,meðtilvísuninniCOMP/M .5611–Agilent/Varian,áeftirfarandi
póstfang:

EuropeanCommission
Directorate-GeneralforCompetition
MergerRegistry
J-70
B-1049Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð .ESBL24,29 .1 .2004,bls .1 .

2009/EES/64/06



EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsinsNr .64/14 3 .12 .2009

Til	kynn	ing	um	fyrir	hug	aða	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5668	–	Safran/SIA/Safran	Electronics	Asia)

Mál	sem	kann	að	verða	tekið	fyrir	sam	kvæmt	ein	fald	aðri	máls	með	ferð	

1 . Framkvæmdastjórninni barst 24 . nóvember 2009 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðs-
ins (EB)nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkinguþar sem singapúrska fyrirtækiðSingapore
Airlines Engineering Company, sem er dótturfélag hins singapúrska SingaporeAirlines Limited,
öðlastmeð hlutafjárkaupum og eignayfirfærslu að hluta yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1 .mgr .
3 .gr .fyrrnefndrarreglugerðar,ísingapúrskafyrirtækinuSafranElectronicsAsiaPrivateLtdsemer
dótturfélagSagemDéfenseSécuritéogaðfulluíeiguþessfyrirtækis(enþaðlýturyfirráðumhins
franskaSafranSAgegnumönnurfélög) .

2 . Starfsemihlutaðeigandifyrirtækjaersemhérsegir:

– SafranSA:hreyflaríloftför,flugvélabúnaðurogöryggisbúnaðurásviðilandvarna

– SingaporeAirlinesLimited:farþega-ogfraktflutningar,tækniþjónustaítengslumviðloftflutn-
ingaogflugstöðvaþjónusta

3 . Aðlokinnifrumathuguntelurframkvæmdastjórninaðsamfylkingin,semtilkynnthefurverið,geti
falliðundirgildissviðreglugerðar(EB)nr .139/2004 .Fyrirvarierþóumendanlegaákvörðun .Hafa
beríhugaaðþettamálkannaðverðatekiðfyrirsamkvæmtmálsmeðferðinnisemkveðiðeráumí
tilkynninguframkvæmdastjórnarinnarumeinfaldaðamálsmeðferðviðmeðhöndluntiltekinnasam-
fylkingasamkvæmtreglugerðráðsins(EB)nr .139/2004(2) .

4 . Hagsmunaaðilareruhvattirtilaðsendaframkvæmdastjórninniathugasemdirsemþeirkunnaaðhafa
framaðfæraumhinafyrirhuguðusamfylkingu .

 Athugasemdirverðaaðberastframkvæmdastjórninniinnantíudagafráþvíaðtilkynningþessibirtist
íStjtíð .ESB(C291,1 .desember2009) .Þærmásendameðsímbréfi(faxnr .+32(0)22964301og
+32(0)22967244)eðaípósti,meðtilvísuninniCOMP/M .5668–Safran/SIA/SafranElectronics
Asia,áeftirfarandipóstfang:

EuropeanCommission
Directorate-GeneralforCompetition
MergerRegistry
J-70
B-1049Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð .ESBL24,29 .1 .2004,bls .1 .
(2) Stjtíð .ESBC56,5 .3 .2005,bls .32 .

2009/EES/64/07



3 .12 .2009 Nr .64/15EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsins

Til	kynn	ing	um	fyrir	hug	aða	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5680	–	Faurecia/Emcon	Technologies)

1 . Framkvæmdastjórninni barst 24 . nóvember 2009 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins
(EB)nr .139/2004(1)umfyrirhugaðasamfylkinguþarsemfranskafyrirtækiðFaurecia,semlýtur
yfirráðum hins franska PSA Peugeot Citroën SA, öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð,
í skilningi stafliðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . fyrrnefndrar reglugerðar, í bandaríska fyrirtækinu Emcon
Technologies .

2 . Starfsemihlutaðeigandifyrirtækjaersemhérsegir:

– Faurecia: hönnun og framleiðsla ökutækjabúnaðar, einkum sæta, innréttinga, framhluta og
útblásturskerfa(umallanheim)

– EmconTechnologies:heildarstýringlosunarúrútblásturskerfum(umallanheim)

3 . Aðlokinnifrumathuguntelurframkvæmdastjórninaðsamfylkingin,semtilkynnthefurverið,geti
falliðundirgildissviðreglugerðar(EB)nr .139/2004 .Fyrirvarierþóumendanlegaákvörðun .

4 . Hagsmunaaðilareruhvattirtilaðsendaframkvæmdastjórninniathugasemdirsemþeirkunnaaðhafa
framaðfæraumhinafyrirhuguðusamfylkingu .

 Athugasemdirverðaaðberastframkvæmdastjórninniinnantíudagafráþvíaðtilkynningþessibirtist
íStjtíð .ESB(C294,3 .desember2009) .Þærmásendameðsímbréfi(faxnr .+32(0)22964301og
+32(0)22967244)eðaípósti,meðtilvísuninniCOMP/M .5680–Faurecia/EmconTechnologies,á
eftirfarandipóstfang:

EuropeanCommission
Directorate-GeneralforCompetition
MergerRegistry
J-70
B-1049Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð .ESBL24,29 .1 .2004,bls .1 .

2009/EES/64/08



EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsinsNr .64/16 3 .12 .2009

Til	kynn	ing	um	fyrir	hug	aða	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5711	–	RWE/Ensys)

1 . Framkvæmdastjórninni barst 18 . nóvember 2009 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins
(EB)nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkinguþar semþýsku fyrirtækinSüwagEnergieAG
(„Süwag“), sem lýtur yfirráðum hins þýska RWEAktiengesellschaft („RWE“), CapitonAG og
GothaerVersicherungsbankVVaG(„Gothaer“),öðlastmeðhlutafjárkaupumísameininguyfirráð,í
skilningistafliðarb)í1 .mgr .3 .gr .fyrrnefndrarreglugerðar,íþýskafyrirtækinuEnsysAG .

2 . Starfsemihlutaðeigandifyrirtækjaersemhérsegir:

– RWE:fyrstogfremstsalaáraforkuogjarðgasiánánastöllumstigumafhendingar

– Süwag: smásöludreifing á gasi og raforku til stórra fyrirtækjakaupenda, lítilla ogmeðalstórra
fyrirtækjaogheimila

– CapitonAG:fjárfestingaríóskráðumfélögum

– Gothaer: tryggingafélag sem starfar fyrst og fremst á sviði líftrygginga, heilsutrygginga og
lífeyristrygginga

– EnsysAG:raforkuviðskiptiogsmásöludreifingáraforku,einkumtiliðnfyrirtækjaogverslana

3 . Aðlokinnifrumathuguntelurframkvæmdastjórninaðsamfylkingin,semtilkynnthefurverið,geti
falliðundirgildissviðreglugerðar(EB)nr .139/2004 .Fyrirvarierþóumendanlegaákvörðun .

4 . Hagsmunaaðilareruhvattirtilaðsendaframkvæmdastjórninniathugasemdirsemþeirkunnaaðhafa
framaðfæraumhinafyrirhuguðusamfylkingu .

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning
þessi birtist í Stjtíð . ESB (C 289, 28 . nóvember 2009) . Þær má senda með símbréfi (faxnr .
+32(0)22964301og+32(0)22967244)eðaípósti,meðtilvísuninniCOMP/M .5711–RWE/
Ensys,áeftirfarandipóstfang:

EuropeanCommission
Directorate-GeneralforCompetition
MergerRegistry
J-70
B-1049Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð .ESBL24,29 .1 .2004,bls .1 .

2009/EES/64/09



3 .12 .2009 Nr .64/17EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsins

Til	kynn	ing	um	fyrir	hug	aða	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5719	–	Oaktree/SGD)

Mál	sem	kann	að	verða	tekið	fyrir	sam	kvæmt	ein	fald	aðri	máls	með	ferð	

1 . Framkvæmdastjórninnibarst18 .nóvember2009tilkynningsamkvæmt4 .gr .reglugerðarráðsins(EB)
nr .139/2004(1)umfyrirhugaðasamfylkinguþarsemlúxemborgskafyrirtækiðOCMLuxembourg
GlasnostHolding S .à .r .l, sem lýtur yfirráðum hins bandarískaOaktree CapitalManagement L .P .
(„Oaktree“)gegnumönnurfélög,öðlastmeðhlutafjárkaupumaðfulluyfirráð,ískilningistafliðar
b)í1 .mgr .3 .gr .fyrrnefndrarreglugerðar,ífranskafyrirtækinuCougardInvestissementSASásamt
dótturfélögum,SGD(einunafni„SGD“) .

2 . Starfsemihlutaðeigandifyrirtækjaersemhérsegir:

– Oaktree:rekstursjóðasemfjárfestaíóskráðumfélögum

– SGD: sérnotaglerumbúðir undir ilmvatn, snyrtivörur og lyf, aðrar steyptar glervörur, t .d .
glersteinarogglereinangrarar,svoogplastumbúðir

3 . Aðlokinnifrumathuguntelurframkvæmdastjórninaðsamfylkingin,semtilkynnthefurverið,geti
falliðundirgildissviðreglugerðar(EB)nr .139/2004 .Fyrirvarierþóumendanlegaákvörðun .Hafa
beríhugaaðþettamálkannaðverðatekiðfyrirsamkvæmtmálsmeðferðinnisemkveðiðeráumí
tilkynninguframkvæmdastjórnarinnarumeinfaldaðamálsmeðferðviðmeðhöndluntiltekinnasam-
fylkingasamkvæmtreglugerðráðsins(EB)nr .139/2004(2) .

4 . Hagsmunaaðilareruhvattirtilaðsendaframkvæmdastjórninniathugasemdirsemþeirkunnaaðhafa
framaðfæraumhinafyrirhuguðusamfylkingu .

 Athugasemdirverðaaðberastframkvæmdastjórninniinnantíudagafráþvíaðtilkynningþessibirt-
istíStjtíð .ESB(C291,1 .desember2009) .Þærmásendameðsímbréfi(faxnr .+32(0)22964301
og+32(0)22967244)eðaípósti,meðtilvísuninniCOMP/M .5719–Oaktree/SGD,áeftirfarandi
póstfang:

EuropeanCommission
Directorate-GeneralforCompetition
MergerRegistry
J-70
B-1049Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð .ESBL24,29 .1 .2004,bls .1 .
(2) Stjtíð .ESBC56,5 .3 .2005,bls .32 .

2009/EES/64/10



EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsinsNr .64/18 3 .12 .2009

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

(Mál	COMP/M.5640	–	SCF/AIG	Bank/AIG	Credit)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn20 .nóvember2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins .Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1 .mgr .6 .gr .reglugerðarráðsins(EB)nr .139/2004 .Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru .Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec .europa .eu/competition/
mergers/cases) .Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m .a .
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein .

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri
32009M5640 .EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna .

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

(Mál	COMP/M.5647	–	Advent/GFKL)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn23 .nóvember2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins .Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1 .mgr .6 .gr .reglugerðarráðsins(EB)nr .139/2004 .Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru .Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec .europa .eu/competition/
mergers/cases) .Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m .a .
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein .

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri
32009M5647 .EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna .

2009/EES/64/11

2009/EES/64/12
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3 .12 .2009 Nr .64/19EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsins

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

(Mál	COMP/M.5512	–	Electrabel/E.ON)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn16 .október2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins .Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1 .mgr .6 .gr .reglugerðarráðsins(EB)nr .139/2004 .Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru .Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec .europa .eu/competition/
mergers/cases) .Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m .a .
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein .

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri
32009M5512 .EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna .

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

(Mál	COMP/M.5591	–	CEZB/jAvYS/jESS	jv)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn4 .nóvember2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins .Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1 .mgr .6 .gr .reglugerðarráðsins(EB)nr .139/2004 .Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru .Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec .europa .eu/competition/
mergers/cases) .Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m .a .
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein .

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri
32009M5591 .EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna .

2009/EES/64/13
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EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsinsNr .64/20 3 .12 .2009

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

(Mál	COMP/M.5620	–	volkswagen	Financial	Services/Moellergruppen/jv)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn6 .nóvember2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins .Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1 .mgr .6 .gr .reglugerðarráðsins(EB)nr .139/2004 .Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru .Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec .europa .eu/competition/
mergers/cases) .Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m .a .
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein .

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri
32009M5620 .EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna .

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

(Mál	COMP/M.5621	–	Univeg/Ciccolella/Subsidiaries	of	Univeg)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn30 .október2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins .Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1 .mgr .6 .gr .reglugerðarráðsins(EB)nr .139/2004 .Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru .Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec .europa .eu/competition/
mergers/cases) .Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m .a .
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein .

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri
32009M5621 .EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna .

2009/EES/64/15
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http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörð	un	um	að	hreyfa	ekki	and	mælum	við	tilkynntri	sam	fylk	ingu	fyrir	tækja

(Mál	COMP/M.5626	–	Adecco/Spring)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn16 .október2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins .Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1 .mgr .6 .gr .reglugerðarráðsins(EB)nr .139/2004 .Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru .Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec .europa .eu/competition/
mergers/cases) .Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m .a .
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein .

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri
32009M5626 .EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna .

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

(Mál	COMP/M.5631	–	Symboled/Zumtobel/Ledon	OLED	jv)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn20 .nóvember2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins .Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1 .mgr .6 .gr .reglugerðarráðsins(EB)nr .139/2004 .Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláþýskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru .Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec .europa .eu/competition/
mergers/cases) .Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m .a .
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein .

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri
32009M5631 .EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna .

2009/EES/64/17

2009/EES/64/18

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

(Mál	COMP/M.5645	–	CPI	CEE/Gazit	Midas/Atrium	European	Real	Estate)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn18 .nóvember2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins .Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1 .mgr .6 .gr .reglugerðarráðsins(EB)nr .139/2004 .Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru .Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec .europa .eu/competition/
mergers/cases) .Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m .a .
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein .

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri
32009M5645 .EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna .

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

(Mál	COMP/M.5646	–	PH	LLP/BidCo/just	Retirement)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn18 .nóvember2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins .Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1 .mgr .6 .gr .reglugerðarráðsins(EB)nr .139/2004 .Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru .Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec .europa .eu/competition/
mergers/cases) .Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m .a .
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein .

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri
32009M5646 .EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna .

2009/EES/64/19

2009/EES/64/20

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

(Mál	COMP/M.5653	–	GDA/Furukawa-Sky/Mitsui/jv)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn11 .nóvember2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins .Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1 .mgr .6 .gr .reglugerðarráðsins(EB)nr .139/2004 .Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru .Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec .europa .eu/competition/
mergers/cases) .Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m .a .
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein .

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri
32009M5653 .EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna .

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

(Mál	COMP/M.5663	–	Avio/SECI-E/jv)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn18 .nóvember2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins .Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1 .mgr .6 .gr .reglugerðarráðsins(EB)nr .139/2004 .Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláítölskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru .Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec .europa .eu/competition/
mergers/cases) .Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m .a .
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein .

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri
32009M5663 .EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna .

2009/EES/64/21

2009/EES/64/22

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

(Mál	COMP/M.5665	–	CD&R/CMH/jDHI)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn12 .nóvember2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins .Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1 .mgr .6 .gr .reglugerðarráðsins(EB)nr .139/2004 .Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru .Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec .europa .eu/competition/
mergers/cases) .Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m .a .
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein .

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri
32009M5665 .EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna .

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

(Mál	COMP/M.5683	–	Brookfield/BBI/DBCT)

Framkvæmdastjórninákvaðhinn13 .nóvember2009aðhreyfaekkiandmælumviðofangreindritilkynntri
samfylkinguoglýsahanasamrýmanlegareglumsameiginlegamarkaðarins .Ákvörðuninertekinísam-
ræmiviðstafliðb)í1 .mgr .6 .gr .reglugerðarráðsins(EB)nr .139/2004 .Óstyttútgáfaþessararákvörðunar
ereingöngutiláenskuogverðurhúnbirteftiraðfelldhafaveriðbrottviðskiptaleyndarmál,efeinhver
eru .Unntverðuraðnálgasthanaáeftirfarandihátt:

– Í samrunahluta samkeppnisvefseturs framkvæmdastjórnarinnar (http://ec .europa .eu/competition/
mergers/cases) .Notendurvefsetursinsgeta leitaðaðsamrunaákvörðunummeðýmsumhætti,m .a .
eftirfyrirtæki,málsnúmeri,dagsetninguogatvinnugrein .

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri
32009M5683 .EUR-LexerbeinlínuaðganguraðlöggjöfEvrópubandalaganna .

2009/EES/64/23

2009/EES/64/24

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Orðsend	ing	 fram	kvæmda	stjórn	arinnar	 sam	kvæmt	 4.	 mgr.	 16.	 gr.	 reglu	gerð	ar	
Evrópu	þingsins	 og	 ráðs	ins	 (EB)	 nr.	 1008/2008	 um	 sam	eigin	legar	 reglur	 um	 flug-

rekstur	í	bandalaginu

Almanna	þjón	ustu	kvaðir	í	tengslum	við	áætl	un	ar	flug	(breyttar)

Aðildarríki Bretland

Flugleiðir Oban–Coll
Oban–Colonsay
Oban–Tiree
Coll–Tiree

Gildistökudaguralmannaþjónustukvaða 2 .mars2007

Textinn er afhentur endurgjaldslaust, ásamt hvers kyns
viðkomandiupplýsingumog/eðaskjölumsemvarðahinar
breyttualmannaþjónustukvaðir,eftirbeiðnisemsendaber:

ArgyllandButeCouncil
CouncilOffices
Kilmory
Lochgilphead
Argyll
PA318RT
Scotland
UNITEDKINGDOM

Sími+441546604611
Bréfasími+441546606443
(Upplýsingargefur:StewartTurner,OperationalServices)
Netfang:stewart .turner@argyll-bute .gsx .gov .uk

Orðsend	ing	 fram	kvæmda	stjórn	arinnar	 sam	kvæmt	 5.	 mgr.	 17.	 gr.	 reglu	gerð	ar	
Evrópu	þingsins	 og	 ráðs	ins	 (EB)	 nr.	 1008/2008	 um	 sam	eigin	legar	 reglur	 um	 flug-

rekstur	í	bandalaginu

Auglýsing	um	útboð	á	áætl	un	ar	flugi	í	sam	ræmi	við	almanna	þjón	ustu	kvaðir

Aðildarríki Bretland

Flugleiðir Oban–Coll
Oban–Colonsay
Oban–Tiree
Coll–Tiree

Samningstími 16 .júní2010til31 .mars2014

Fresturtilaðskilatilboðum 2mánuðirfráþvíaðauglýsingþessibirtist íStjórn ar tíð-
ind um Evrópu sam bandsins(18 .11 .2009)

Textiútboðsauglýsingarinnarerafhenturendurgjaldslaust,
ásamt hvers kyns viðkomandi upplýsingum sem varða
útboðið og hinar breyttu almannaþjónustukvaðir, eftir
beiðnisemsendaber:

ArgyllandButeCouncil
CouncilOffices
Kilmory
Lochgilphead
Argyll
PA318RT
Scotland
UNITEDKINGDOM

Sími+441546604611
Bréfasími+441546606443
(Upplýsingargefur:StewartTurner,OperationalServices)
Netfang:stewart .turner@argyll-bute .gsx .gov .uk

2009/EES/64/25

2009/EES/64/26

mailto:stewart.turner@argyll-bute.gsx.gov.uk
mailto:stewart.turner@argyll-bute.gsx.gov.uk
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Orðsend	ing	 fram	kvæmda	stjórn	arinnar	 sam	kvæmt	 4.	 mgr.	 16.	 gr.	 reglu	gerð	ar	
Evrópu	þingsins	 og	 ráðs	ins	 (EB)	 nr.	 1008/2008	 um	 sam	eigin	legar	 reglur	 um	 flug-

rekstur	í	bandalaginu

Almanna	þjón	ustu	kvaðir	í	tengslum	við	áætl	un	ar	flug

Aðildarríki Ítalía

Flugleiðir Alghero–RomaFiumicino(báðarleiðir)
Alghero–MilanLinate(báðarleiðir)
Cagliari–RomaFiumicino(báðarleiðir)
Cagliari–MilanLinate(báðarleiðir)
Olbia–RomaFiumicino(báðarleiðir)
Olbia–MilanLinate(báðarleiðir)

Gildistökudaguralmannaþjónustukvaða 19 .11 .2009

Textinn er afhentur endurgjaldslaust, ásamt hvers kyns
viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða
almannaþjónustukvaðirnar,eftirbeiðnisemsendaber:

EnteNazionaleperl’AviazioneCivile(ENAC)
DirezioneTrasportoAereo
VialedelCastroPretorio118
0185RomaRM
ITALIA

Vefsetur:http://www .enac .gov .it
Netfang:osp@enac .gov .it

Til	kynn	ing	stjórn	valda	í	Rúmeníu	með	hlið	sjón	af	til	skip	un	Evrópu	þingsins	og	ráðs-
ins	94/22/EB	um	skil	yrði	fyrir	veitingu	og	notkun	leyfa	til	að	leita	að,	rannsaka	og	

vinna	kolvatnsefni

Framkvæmdastjórninhefurbirttilkynninguum10 .úthlutunarlotuútboðsíRúmeníu .Umnánariupplýs-
ingarsjáStjtíð .ESBC278,18 .11 .2009,bls .26 .

Yfirlit	um	banda	lags	ákvarðanir	um	markaðsleyfi	fyrir	lyfjum	sem	teknar	voru	frá	
1.	októ	ber	2009	til	31.	októ	ber	2009

Birthefurveriðyfirlitumákvarðanirummarkaðsleyfifyrirlyfjumsemteknarvoruíoktóber2009,sjá
Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsinsC288,27 .11 .2009,bls .1og11 .

2009/EES/64/27

2009/EES/64/28

2009/EES/64/29

http://www.enac.gov.it
mailto:osp@enac.gov.it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:278:0026:0051:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2009:288:SOM:EN:HTML
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Orðsendingframkvæmdastjórnarinnarítengslumviðframkvæmdtilskipunarráðs
ins97/23/EBfrá29.maí1997umsamræminguá lögumaðildarríkjannavarðandi

þrýstibúnað

(Birtingáheitumogtilvísunarnúmerumsamræmdrastaðlasamkvæmttilskipuninni)

Evrópsk staðla-
samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi
Athuga semd 1

CEN EN 3-8:2006
Handslökkvitæki – Hluti 8: Viðbótarkröfur við EN 3-7 varð andi smíði, 
þrýstiþol og tækni legar prófanir slökkvitækja með há marks þrýstingi allt að 
30 bör

EN 3-8:2006/AC:2007

CEN EN 19:2002
Lokar til notkunar í iðnaði – Merking málmloka

CEN EN 287-1:2004
Hæfnispróf suðumanna – Rafsuða og logsuða – 1. hluti: Stál

EN 287-1:2004/A2:2006 Athuga semd 3 Liðinn
(30.9.2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

CEN EN 334:2005+A1:2009
Gasþrýstijafn arar fyrir inntaksþrýsting allt að 100 bör

EN 334:2005

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.7.2009)

CEN EN 378-2:2008+A1:2009
Kælikerfi og varmadælur – Kröfur er varða öryggi og um hverfi – Hluti 2: 
Hönnun, smíði, prófanir, merkingar og skjöl

EN 378-2:2008

Athuga semd 2.1

28.12.2009

CEN EN 473:2008
Skaðlausar prófanir – Viður kenn ing og veiting vottorða til starfsfólks við 
skaðlausar prófanir – Almennar meginreglur

EN 473:2000

Athuga semd 2.1

Liðinn
(31.12.2008)

CEN EN 593:2009
Lokar til notkunar í iðnaði – Málmventlar

EN 593:2004

Athuga semd 2.1

31.12.2009

CEN EN 676:2003+A2:2008
Sjálfvirkir súgbrennarar fyrir loftkennt elds neyti

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

CEN EN 764-5:2002
Þrýstibúnaður – 5. hluti: Sam ræmis- og skoðunarskjöl varð andi efni

CEN EN 764-7:2002
Þrýstibúnaður – 7. hluti: Öryggiskerfi fyrir ókyntan þrýstibúnað

EN 764-7:2002/AC:2006

CEN EN 1057:2006
Kopar og koparblöndur – Heildregin kringlótt koparrör fyrir vatn og gas til 
nota í hreinlætis- og hitunarbúnaði

CEN EN 1092-1:2007
Flansar og tengsl þeirra – Hringlaga flansar fyrir pípur, loka, festingar og 
aukahluti – Tilgreint sam kvæmt PN – 1. hluti: Stálflansar

CEN EN 1092-3:2003
Flansar og samskeyti þeirra – Hringlaga flansar fyrir pípur, loka, festingar og 
aukahluti, tilgreindir sam kvæmt PN – 3. hluti: Flansar úr koparblendi

EN 1092-3:2003/AC:2007

2009/EES/64/30



EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsinsNr .64/28 3 .12 .2009

Evrópskstaðla-
samtök(1)

Tilvísunarnúmerogheitistaðals
(ogtilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmerstaðalsinssem
leysturerafhólmi

Síðastidagur
ætlaðssamræmis
staðalsinssem
leystureraf

hólmi
Athugasemd1

CEN EN1092-4:2002
Flansarogsamskeytiþeirra–Hringlagaflansarfyrirpípur,loka,festingarog
aukahluti–TilgreintsamkvæmtPN–4 .hluti:Flansarúrálblendi

CEN EN1171:2002
Lokartilnotkunaríiðnaði–Rennilokarúrsteypujárni

CEN EN1252-1:1998
Lághitaílát–Efni–1 .hluti:Seiglukröfurvegnahitastigsundir-80°C

EN1252-1:1998/AC:1998

CEN EN1252-2:2001
Lághitaílát–Efni–2 .hluti:Kröfurumseigluviðhitastigmilli-80°Cog-20°C

CEN EN1349:2000
Stýrilokarfyririðnaðarferli

EN1349:2000/AC:2001

CEN EN1562:1997
Málmsteypa–Hamranlegtsteypujárn

EN1562:1997/A1:2006 Athugasemd3 Liðinn
(31 .12 .2006)

CEN EN1563:1997
Málmsteypa–Seigjárn

EN1563:1997/A1:2002 Athugasemd3 Liðinn
(30 .11 .2002)

EN1563:1997/A2:2005 Athugasemd3 Liðinn
(31 .1 .2006)

CEN EN1564:1997
Málmsteypa–Baínítsteypujárn

EN1564:1997/A1:2006 Athugasemd3 Liðinn
(31 .7 .2006)

CEN EN1591-1:2001+A1:2009
Flansarogsamskeytiþeirra–Hönnunarreglurumhringlagaflansaskeytingar
meðþéttum–Hluti1:Reikningsaðferð

EN1591-1:2001

Athugasemd2 .1

Liðinn
(30 .9 .2009)

CEN EN1626:2008
Lághitaílát–Lokartillághitanotkunar

EN1626:1999

Athugasemd2 .1

Liðinn
(31 .5 .2009)

CEN EN1653:1997
Koparogkoparblöndur–Plötur,þynnurogskífurfyrirkatla,þrýstihylkiog
heitavatnsgeyma

EN1653:1997/A1:2000 Athugasemd3 Liðinn
(28 .2 .2001)

CEN EN1759-3:2003
Flansarogsamskeytiþeirra–Hringlagaflansarfyrirpípur,loka,festingarog
aukahluti,tilgreindireftirflokki–3 .hluti:Flansarúrkoparblendi

EN1759-3:2003/AC:2004

CEN EN1759-4:2003
Flansarogsamskeytiþeirra–Hringlagaflansarfyrirpípur,loka,festingarog
aukahluti,tilgreindireftirflokki–4 .hluti:Flansarúrálblendi

CEN EN1797:2001
Lághitaílát–Gas-/efnissamhæfi

EN1797-1:1998

Athugasemd2 .1

Liðinn
(31 .1 .2002)



3 .12 .2009 Nr .64/29EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsins

Evrópskstaðla-
samtök(1)

Tilvísunarnúmerogheitistaðals
(ogtilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmerstaðalsinssem
leysturerafhólmi

Síðastidagur
ætlaðssamræmis
staðalsinssem
leystureraf

hólmi
Athugasemd1

CEN EN1866:2005
Færanlegslökkvitæki

CEN EN1983:2006
Lokartilnotkunaríiðnaði–Stálkúlulokar

CEN EN1984:2000
Lokartilnotkunaríiðnaði–Gegnumstreymislokarúrstáli

CEN ENISO4126-1:2004
Öryggistæki til varnargegnofþrýstingi–1 . hluti:Öryggislokar (ISO4126-
1:2004)

ENISO4126-1:2004/AC:2006

CEN ENISO4126-3:2006
Öryggistækitilvarnargegnofþrýstingi–Hluti3:Samstæðuröryggislokaog
öryggisbúnaðarmeðdiskumsembresta(ISO4126-3:2006)

CEN ENISO4126-4:2004
Öryggistæki tilvarnargegnofþrýstingi–4 .hluti:Stýrðiröryggislokar(ISO
4126-4:2004)

CEN ENISO4126-5:2004
Öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi – 5 . hluti: Stýrð kerfi til að létta
þrýstingíöryggisskyni(ISO4126-5:2004)

ENISO4126-5:2004/AC:2008

CEN ENISO9606-2:2004
Hæfnisprófunmálmsuðumanna–Samsuða–2 .hluti:Álogálblöndur (ISO
9606-2:2004)

CEN ENISO9606-3:1999
Samþykkisprófunmálmsuðumanna–Samsuða–3 .hluti:Koparogkoparblendi
(ISO9606-3:1999)

CEN ENISO9606-4:1999
Samþykkisprófunmálmsuðumanna–Samsuða–4 .hluti:Nikkelognikkel-
blendi(ISO9606-4:1999)

CEN ENISO9606-5:2000
Samþykkisprófunmálmsuðumanna–Samsuða–5 .hluti:Títanogtítanblendi,
sirkonogsirkonblendi(ISO9606-5:2000)

CEN EN10028-1:2007+A1:2009
Flatarframleiðsluvörurúrstálitilnotkunarundirþrýstingi–Hluti1:Almennar
kröfur

EN10028-1:2007

Athugasemd2 .1

Liðinn
(31 .10 .2009)

CEN EN10028-2:2009
Flatarframleiðsluvörurúrstálitilnotkunarundirþrýstingi–2 .hluti:Óblandað
stálogstálblendimeðtilgreindumeiginleikumviðhátthitastig

EN10028-2:2003

Athugasemd2 .1

31 .12 .2009

CEN EN10028-3:2009
Flatarframleiðsluvörurúrstálitilnotkunarundirþrýstingi–3 .hluti:Suðuhæft
fínkornastál,afglóðað

EN10028-3:2003

Athugasemd2 .1

31 .12 .2009

CEN EN10028-4:2009
Flatar framleiðsluvörur úr stáli til notkunar undir þrýstingi – 4 . hluti:
Nikkelstálmeðtilgreindumeiginleikumviðlágthitastig

EN10028-4:2003

Athugasemd2 .1

31 .12 .2009

CEN EN10028-5:2009
Flatarframleiðsluvörurúrstálitilnotkunarundirþrýstingi–5 .hluti:Suðuhæft
fínkornastál,heitvalsaðmeðvélrænumaðferðum

EN10028-5:2003

Athugasemd2 .1

31 .12 .2009

CEN EN10028-6:2009
Flatarframleiðsluvörurúrstálitilnotkunarundirþrýstingi–6 .hluti:Suðuhæft
fínkornastál,snöggkæltogtemprað

EN10028-6:2003

Athugasemd2 .1

31 .12 .2009
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Evrópsk staðla-
samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi
Athuga semd 1

CEN EN 10028-7:2007
Flatar fram leiðslu vörur úr stáli til notkunar undir þrýstingi – 7. hluti: Ryðfrítt 
stál

EN 10028-7:2000

Athuga semd 2.1

Liðinn
(30.6.2008)

CEN EN 10204:2004
Málmefni – Gerðir skoðunarskjala

CEN EN 10213:2007
Steypt stál til notkunar undir þrýstingi

EN 10213-3:1995
EN 10213-4:1995
EN 10213-2:1995
EN 10213-1:1995

Athuga semd 2.1

Liðinn.
(31.5.2008)

EN 10213:2007/AC:2008

CEN EN 10216-1:2002
Heildregin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni leg skil yrði fyrir 
afhend ingu – 1. hluti: Rör úr óblönduðu stáli með tilgreindum eigin leikum 
við stofuhita

EN 10216-1:2002 Athuga semd 3 Liðinn
(30.9.2004)

CEN EN 10216-2:2002+A2:2007
Heildregin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni leg afhend ingarskil yrði 
– 2. hluti: Rör úr óblönduðu stáli og stálblöndum með tilgreindum eigin leikum 
við hátt hitastig

EN 10216-2:2002

Athuga semd 2.1

Liðinn
(29.2.2008)

CEN EN 10216-3:2002
Heildregin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni leg afhend ingarskil yrði 
– 3. hluti: Rör úr fínkorna stálblöndum

EN 10216-3:2002/A1:2004 Athuga semd 3 Liðinn
(30.9.2004)

CEN EN 10216-4:2002 
Heildregin stálrör til notkunar undir þrýstingi - Tæknileg afhendingarskilyrði 
– 4. hluti: Rör úr óblönduðu stáli og stálblöndum með tilgreindum eiginleikum 
við lágt hitastig

EN 10216-4:2002/A1:2004 Athugasemd 3 Liðinn 
(30.9.2004)

CEN EN 10216-5:2004
Heildregin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni leg skil yrði fyrir afhend-
ingu – 5. hluti: Rör úr ryð fríu stáli

EN 10216-5:2004/AC:2008

CEN EN 10217-1:2002
Soðin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni leg skil yrði fyrir afhend ingu 
– 1. hluti: Rör úr óblönduðu stáli með tilgreindum eigin leikum við stofuhita

EN 10217-1:2002/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31.7.2005)

CEN EN 10217-2:2002
Soðin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tækni leg afhend ingarskil yrði – 
2. hluti: Rafsoðin rör úr óblönduðu stáli og stálblöndum með tilgreindum 
eigin leikum við hátt hitastig

EN 10217-2:2002/A1:2005 Athuga semd 3 Liðinn
(31.7.2005)
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Evrópskstaðla-
samtök(1)

Tilvísunarnúmerogheitistaðals
(ogtilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmerstaðalsinssem
leysturerafhólmi

Síðastidagur
ætlaðssamræmis
staðalsinssem
leystureraf

hólmi
Athugasemd1

CEN EN10217-3:2002
Soðin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tæknileg afhendingarskilyrði –
3 .hluti:Rörúrfínkornastálblöndum

CEN EN10217-3:2002/A1:2005 Athugasemd3 Liðinn
(31 .7 .2005)

CEN EN10217-4:2002
Soðin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tæknileg afhendingarskilyrði –
4 . hluti: Rafsoðin rör úr óblönduðu stáli og stálblöndum með tilgreindum
eiginleikumviðlágthitastig

EN10217-4:2002/A1:2005 Athugasemd3 Liðinn
(31 .7 .2005)

CEN EN10217-5:2002
Soðin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tæknileg afhendingarskilyrði –
5 . hluti: Duftsoðin rör úr óblönduðu stáli og stálblöndummeð tilgreindum
eiginleikumviðhátthitastig

EN10217-5:2002/A1:2005 Athugasemd3 Liðinn
(31 .7 .2005)

CEN EN10217-6:2002
Soðin stálrör til notkunar undir þrýstingi – Tæknileg afhendingarskilyrði –
6 . hluti: Duftsoðin rör úr óblönduðu stálimeð tilgreindum eiginleikum við
hátthitastig

EN10217-6:2002/A1:2005 Athugasemd3 Liðinn
(31 .7 .2005)

CEN EN10217-7:2005
Soðinstálrörtilnotkunarundirþrýstingi–Tæknilegskilyrðifyrirafhendingu
–7 .hluti:Rörúrryðfríustáli

CEN EN10222-1:1998
Smíðisgripir úr stáli til notaviðþrýsting–1 . hluti:Almennarkröfur vegna
smíðisgripamótaðraíopnumóti

EN10222-1:1998/A1:2002 Athugasemd3 Liðinn
(31 .10 .2002)

CEN EN10222-2:1999
Stálsmíðisgripir tilnotkunarundirþrýstingi–2 .hluti:Ferrít-ogaustenítstál
meðtilgreindumeiginleikumviðhátthitastig

EN10222-2:1999/AC:2000

CEN EN10222-3:1998
Stálsmíðisgripir til notkunar undir þrýstingi – 3 . hluti: Nikkelstál með
tilgreindumeiginleikumviðlágthitastig

CEN EN10222-4:1998
Stálsmíðisgripir tilnotkunarundirþrýstingi–4 .hluti:Sjóðanlegt fínkornótt
stálmeðmikinnstyrkleika

EN10222-4:1998/A1:2001 Athugasemd3 Liðinn
(31 .1 .2002)

CEN EN10222-5:1999
Stálsmíðisgripir til notkunar undir þrýstingi – 5 . hluti: Ryðfrítt martensít-,
austenít-ogaustenít-ferrítstál

EN10222-5:1999/AC:2000

CEN EN10253-2:2007
Rörtengitilstúfsuðu–Hluti2:Óblandaðstálogferrítstálsemlýtursérstökum
skoðunarkröfum



EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsinsNr .64/32 3 .12 .2009

Evrópskstaðla-
samtök(1)

Tilvísunarnúmerogheitistaðals
(ogtilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmerstaðalsinssem
leysturerafhólmi

Síðastidagur
ætlaðssamræmis
staðalsinssem
leystureraf

hólmi
Athugasemd1

CEN EN10253-4:2008
Rörtengi til stúfsuðu–Hluti4:Hamraðástenítogástenít-ferrítstál (duplex)
semlýtursérstökumskoðunarkröfum

EN10253-4:2008/AC:2009

CEN EN10269:1999
Stál-ognikkelblendiífestingarmeðtilgreindumeiginleikumviðháttog/eða
lágthitastig

EN10269:1999/A1:2006 Athugasemd3 Liðinn
(31 .10 .2006)

EN10269:1999/A1:2006/AC:2008

CEN EN10272:2007
Stangirúrryðfríustálitilnotkunarundirþrýstingi

EN10272:2000
Athugasemd2 .1

Liðinn
(30 .4 .2008)

CEN EN10273:2007
Heitvalsaðar stengur úr suðuhæfu stáli til notkunar undir þrýstingi, með
tilgreindumeiginleikumviðhátthitastig

EN10273:2000

Athugasemd2 .1

Liðinn
(30 .6 .2008)

CEN EN10305-4:2003
Stálrörtilnotkunarviðnákvæmnisaðstæður–Tæknilegskilyrðifyrirafhend-
ingu–4 .hluti:Heildreginkaldsmíðuðrörtilnotaívökva-ogloftaflkerfi

CEN EN10305-6:2005
Stálrörtilnotkunarviðnákvæmnisaðstæður–Tæknilegafhendingarskilyrði–
6 .hluti:Soðinkaldsmíðuðrörtilnotaívökva-ogloftaflkerfi

CEN ENISO10931:2005
Lagnakerfiúrplastitilnotaíiðnaði–Pólý(vinýledínflúoríð)(PVDF)–Eigin-
leikarkerfishlutaogkerfis(ISO10931:2005)

CEN EN12178:2003
Kælikerfi og varmadælur – Álestrarbúnaður fyrir yfirborðsstöðu vökva –
Kröfur,prófunogmerking

CEN EN12263:1998
Kælikerfi og varmadælur –Öryggisrofar til að takmarka þrýsting –Kröfur
ogprófanir

CEN EN12266-1:2003
Lokar til notkunar í iðnaði–Prófun loka–1 .hluti:Þrýstingur,verklagvið
prófunogsamþykktarviðmið–Ófrávíkjanlegarkröfur

CEN EN12284:2003
Kælikerfiogvarmadælur–Lokar–Kröfur,prófunogmerking

CEN EN12288:2003
Lokartilnotkunaríiðnaði–Rennilokarúrkoparblöndum

CEN EN12334:2001
Lokartilnotkunaríiðnaði–Eftirlitslokarúrsteypujárni

EN12334:2001/A1:2004 Athugasemd3 Liðinn
(28 .2 .2005)

EN12334:2001/AC:2002

CEN EN12392:2000
Álogálblendi–Hamraðarvörur–Sérstakarkröfurvegnavaratilframleiðslu
þrýstibúnaðar

CEN EN12420:1999
Koparogkoparblendi–Smíðisgripir

CEN EN12434:2000
Lághitaílát–Sveigjanlegarlághitaslöngur

EN12434:2000/AC:2001
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Evrópskstaðla-
samtök(1)

Tilvísunarnúmerogheitistaðals
(ogtilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmerstaðalsinssem
leysturerafhólmi

Síðastidagur
ætlaðssamræmis
staðalsinssem
leystureraf

hólmi
Athugasemd1

CEN EN12451:1999
Koparogkoparblendi–Sívölrörásamskeytafyrirhitaskipta

CEN EN12452:1999
Koparogkoparblendi–Rúlluðrörmeðbrúnumánsamskeytafyrirhitaskipta

CEN EN12516-1:2005
Lokar til notkunar í iðnaði – Hönnunarstyrkur lokahúsa – 1 . hluti:
Töflusetningaraðferðfyrirlokahúsúrstáli

EN12516-1:2005/AC:2007

CEN EN12516-2:2004
Lokar til notkunar í iðnaði – Hönnunarstyrkur lokahúsa – 2 . hluti:
Reikningsaðferðirfyrirlokahúsúrstáli

CEN EN12516-3:2002
Lokar–Hönnunarstyrkurlokahúsa–3 .hluti:Tilraunaaðferð

EN12516-3:2002/AC:2003

CEN EN12516-4:2008
Lokar til notkunar í iðnaði – Hönnunarstyrkur lokahúsa – Hluti 4:
Reikningsaðferðfyrirlokahússemframleidderuúrmálmefnumöðrumenstáli

CEN EN12542:2002
Stöðurafsoðnirsívalirstáltankar,raðsmíðaðirtilgeymsluáfljótandijarðolíu-
gasi (LPG)allt að13m3og tiluppsetningarofanjarðar–Hönnunog fram-
leiðsla

EN12542:2002/A1:2004 Athugasemd3 Liðinn
(31 .5 .2005)

CEN EN12735-1:2001
Koparogkoparblöndur–Heildregin,kringlóttkoparrörtilnotaíloftkælingar-
ogkælikerfi–1 .hluti:Rörílagnakerfi

EN12735-1:2001/A1:2005 Athugasemd3 Liðinn
(31 .10 .2005)

CEN EN12735-2:2001
Koparogkoparblöndur–Heildregin,kringlóttkoparrörtilnotaíloftkælingar-
ogkælikerfi–2 .hluti:Röríbúnað

EN12735-2:2001/A1:2005 Athugasemd3 Liðinn
(31 .10 .2005)

CEN EN12778:2002
Eldunaráhöld–Hraðsuðupottartilheimilisnota

EN12778:2002/A1:2005 Athugasemd3 Liðinn
(31 .12 .2005)

EN12778:2002/AC:2003

CEN EN12952-1:2001
Vatnsrörakatlarogaukabúnaður–1 .hluti:Almennt

CEN EN12952-2:2001
Vatnsrörakatlar og aukahlutir – 2 . hluti: Efni í þrýstingshluta katla og
aukabúnaðar

CEN EN12952-3:2001
Vatnsrörakatlar og aukabúnaður – 3 . hluti: Hönnun og útreikningar fyrir
þrýstingshluta

CEN EN12952-5:2001
Vatnsrörakatlarogaukahlutir–5 .hluti:Frágangurogsamsetningþrýstingshluta
ketilsins



EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsinsNr .64/34 3 .12 .2009

Evrópskstaðla-
samtök(1)

Tilvísunarnúmerogheitistaðals
(ogtilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmerstaðalsinssem
leysturerafhólmi

Síðastidagur
ætlaðssamræmis
staðalsinssem
leystureraf

hólmi
Athugasemd1

CEN EN12952-6:2002
Vatnsrörakatlarogaukahlutir–6 .hluti:Skoðunviðsmíði;upplýsingaskjölog
merkingþrýstingshlutaketilsins

CEN EN12952-7:2002
Vatnsrörakatlarogaukahlutir–7 .hluti:Kröfurvegnabúnaðarfyrirketilinn

CEN EN12952-8:2002
Vatnsrörakatlarogaukahlutir–8 .hluti:Kröfurumkveikjubúnaðfyrirfljótandi
ogloftkennteldsneytifyrirketilinn

CEN EN12952-9:2002
Vatnsrörakatlarogaukahlutir–9 .hluti:Kröfurumkveikjubúnað fyrirelds-
neytifyrirketilinníföstuduftkennduformi

CEN EN12952-10:2002
Vatnsrörakatlar og aukahlutir – 10 . hluti: Kröfur um öryggisbúnað gegn
ofþrýstingi

CEN EN12952-11:2007
Vatnsrörakatlar og fylgibúnaður – 11 . hluti: Kröfur um takmörkunarbúnað
ketilsogfylgibúnað

CEN EN12952-14:2004
Vatnsrörakatlar og fylgibúnaður – 14 . hluti: Kröfur varðandi DENOX
útblásturskerfisemnotafljótandiammoníakundirþrýstingiogammoníakslausn

CEN EN12952-16:2002
Vatnsrörakatlarogfylgibúnaður–16 .hluti:Kröfurvarðandigrindurísvifbeði
ogkveikjubúnaðifyrirfasteldsneytiíkatlinum

CEN EN12953-1:2002
Tankkatlar–1 .hluti:Almennt

CEN EN12953-2:2002
Tankkatlar–2 .hluti:Efniíþrýstingshlutakatlaogaukabúnaðar

CEN EN12953-3:2002
Tankkatlar–3 .hluti:Hönnunogútreikningarfyrirþrýstingshluta

CEN EN12953-4:2002
Tankkatlar–4 .hluti:Frágangurogsamsetningþrýstingshlutaketilsins

CEN EN12953-5:2002
Tankkatlar – 5 . hluti: Skoðun við smíði; upplýsingaskjöl og merking
þrýstingshlutaketilsins

CEN EN12953-6:2002
Tankkatlar–6 .hluti:Kröfurvegnabúnaðarfyrirketilinn

CEN EN12953-7:2002
Tankkatlar – 7 . hluti: Kröfur um kveikjubúnað fyrir fljótandi og loftkennt
eldsneytifyrirkatlana

CEN EN12953-8:2001
Tankkatlar–8 .hluti:Kröfurumöryggisbúnaðgegnofþrýstingi

EN12953-8:2001/AC:2002

CEN EN12953-9:2007
Tankkatlar–9 .hluti:Kröfurumtakmörkunarbúnaðketilsogfylgibúnað

CEN EN12953-12:2003
Tankkatlar–12 .hluti:Kröfurvarðandigrindkveikjubúnaðfyrirfasteldsneyti
íkatlinum

CEN EN13121-1:2003
Trefjaplasttankaroggeymartilnotkunarofanjarðar–1 .hluti:Hráefni–Skil-
yrðiumforskriftirogsamþykki



3 .12 .2009 Nr .64/35EES-viðbætirviðStjórnartíðindiEvrópusambandsins

Evrópskstaðla-
samtök(1)

Tilvísunarnúmerogheitistaðals
(ogtilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmerstaðalsinssem
leysturerafhólmi

Síðastidagur
ætlaðssamræmis
staðalsinssem
leystureraf

hólmi
Athugasemd1

CEN EN13121-2:2003
Trefjaplasttankaroggeymartilnotkunarofanjarðar–2 .hluti:Samsettefni–
Þolgegnkemískumefnum

CEN EN13121-3:2008
Trefjaplasttankar og geymar til notkunar ofanjarðar – Hluti 3: Hönnun og
frágangur

CEN EN13133:2000
Logsuða–Viðurkenninglogsuðumanna

CEN EN13134:2000
Logsuða–Viðurkenningverklagsreglna

CEN EN13136:2001
Kælikerfi og varmadælur – Þrýstingsléttitæki og tilheyrandi lagnir –
Útreikningsaðferðir

EN13136:2001/A1:2005 Athugasemd3 Liðinn
(31 .12 .2005)

CEN EN13175:2003+A2:2007
Forskriftogprófunaraðferðir fyrir lokaá tönkumundir fljótandi jarðolíugas
(LPG)

EN13175:2003

Athugasemd2 .1

Liðinn
(30 .9 .2007)

CEN EN13348:2008
Koparogkoparblöndur–Heildregin,kringlóttkoparrör til flutningságasi í
læknisfræðilegumtilgangieðatilnotaílofttæmi

EN13348:2001

Athugasemd2 .1

Liðinn
(28 .2 .2009)

CEN EN13371:2001
Lághitaílát–Tengitillághitanotkunar

CEN EN13397:2001
Lokartilnotkunaríiðnaði–Blaðlokarúrmálmefnum

CEN EN13445-1:2002
Ókyntþrýstihylki–1 .hluti:Almennt

EN13445-1:2002/A1:2007 Athugasemd3 Liðinn
(31 .12 .2007)

EN13445-1:2002/A2:2006 Athugasemd3 Liðinn
(30 .6 .2007)

EN13445-1:2002/A3:2007 Athugasemd3 Liðinn
(29 .2 .2008)

CEN EN13445-2:2002
Ókyntþrýstihylki–2 .hluti:Efni

EN13445-2:2002/A1:2007 Athugasemd3 Liðinn
(31 .12 .2007)

EN13445-2:2002/A2:2006 Athugasemd3 Liðinn
(30 .6 .2007)

EN13445-2:2002/A3:2009 Athugasemd3 Liðinn
(31 .7 .2009)

EN13445-2:2002/A5:2009 Athugasemd3 Liðinn
(31 .7 .2009)

CEN EN13445-3:2002
Ókyntþrýstihylki–3 .hluti:Hönnun

EN13445-3:2002/A1:2007 Athugasemd3 Liðinn
(31 .12 .2007)
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Evrópskstaðla-
samtök(1)

Tilvísunarnúmerogheitistaðals
(ogtilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmerstaðalsinssem
leysturerafhólmi

Síðastidagur
ætlaðssamræmis
staðalsinssem
leystureraf

hólmi
Athugasemd1

EN13445-3:2002/A2:2007 Athugasemd3 Liðinn
(31 .10 .2007)

EN13445-3:2002/A3:2007 Athugasemd3 Liðinn
(31 .10 .2007)

EN13445-3:2002/A4:2005 Athugasemd3 Liðinn
(31 .1 .2006)

EN13445-3:2002/A5:2006 Athugasemd3 Liðinn
(15 .8 .2006)

EN13445-3:2002/A6:2006 Athugasemd3 Liðinn
(31 .8 .2006)

EN13445-3:2002/A8:2006 Athugasemd3 Liðinn
(31 .10 .2006)

EN13445-3:2002/A10:2008 Athugasemd3 Liðinn
(30 .9 .2008)

EN13445-3:2002/A11:2006 Athugasemd3 Liðinn
(30 .6 .2007)

EN13445-3:2002/A16:2008 Athugasemd3 30 .6 .2009

EN13445-3:2002/A17:2007 Athugasemd3 Liðinn
(30 .4 .2008)

CEN EN13445-4:2002
Ókyntþrýstihylki–4 .hluti:Framleiðsla

EN13445-4:2002/A2:2006 Athugasemd3 Liðinn
(30 .6 .2007)

EN13445-4:2002/A3:2009 Athugasemd3 Liðinn
(31 .7 .2009)

EN13445-4:2002/A5:2009 Athugasemd3 Liðinn
(30 .8 .2009)

CEN EN13445-5:2002
Ókyntþrýstihylki–5 .hluti:Skoðunogprófun

CEN EN13445-5:2002/A1:2007 Athugasemd3 Liðinn
(31 .12 .2007)

EN13445-5:2002/A2:2005 Athugasemd3 Liðinn
(31 .12 .2005)

EN13445-5:2002/A3:2006 Athugasemd3 Liðinn
(30 .11 .2006)

EN13445-5:2002/A4:2006 Athugasemd3 Liðinn
(30 .6 .2007)

EN13445-5:2002/A5:2006 Athugasemd3 Liðinn
(28 .2 .2007)

EN13445-5:2002/A10:2008 Athugasemd3 Liðinn
(30 .4 .2009)

CEN EN13445-6:2002
Ókynt þrýstihylki – 6 . hluti: Kröfur um hönnun og gerð þrýstihylkja og
þrýstingshlutasemsmíðaðireruúrseigjárni

EN13445-6:2002/A1:2004 Athugasemd3 Liðinn
(31 .10 .2004)
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Evrópskstaðla-
samtök(1)

Tilvísunarnúmerogheitistaðals
(ogtilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmerstaðalsinssem
leysturerafhólmi

Síðastidagur
ætlaðssamræmis
staðalsinssem
leystureraf

hólmi
Athugasemd1

EN13445-6:2002/A2:2006 Athugasemd3 Liðinn
(30 .6 .2007)

EN13445-6:2002/A3:2008 Athugasemd3 Liðinn
(31 .5 .2009)

CEN EN13445-8:2006
Ókynt þrýstihylki –Hluti 8:Viðbótarkröfur semvarðaþrýstihylki úr áli og
álblöndum

CEN EN13458-1:2002
Lághitaílát–íláteinangruðmeðstöðugulofttæmi–1 .hluti:Grunnkröfur

CEN EN13458-2:2002
Lághitaílát–Íláteinangruðmeðstöðugulofttæmi–2 .hluti:Hönnun,fram-
leiðsla,skoðunogprófun

EN13458-2:2002/AC:2006

CEN EN13458-3:2003
Lághitaílát–Íláteinangruðmeðstöðugulofttæmi–3 .hluti:Rekstrarkröfur

EN13458-3:2003/A1:2005 Athugasemd3 Liðinn
(31 .12 .2005)

CEN EN13480-1:2002
Iðnaðarlagnirúrmálmi–1 .hluti:Almennt

CEN EN13480-1:2002/A1:2005 Athugasemd3 Liðinn
(31 .12 .2005)

CEN EN13480-1:2002/A2:2008 Athugasemd3 Liðinn
(30 .11 .2008)

CEN EN13480-2:2002
Iðnaðarlagnirúrmálmi–2 .hluti:Efni

CEN EN13480-3:2002
Iðnaðarlagnirúrmálmi–3 .hluti:Hönnunogútreikningar

EN13480-3:2002/A1:2005 Athugasemd3 Liðinn
(28 .2 .2006)

EN13480-3:2002/A2:2006 Athugasemd3 Liðinn
(31 .5 .2007)

EN13480-3:2002/A3:2009 Athugasemd3 Liðinn
(31 .7 .2009)

CEN EN13480-4:2002
Iðnaðarlagnirúrmálmi–4 .hluti:Gerðoglagning

CEN EN13480-5:2002
Iðnaðarlagnirúrmálmi–5 .hluti:Skoðunogprófun

CEN EN13480-6:2004
Iðnaðarlagnirúrmálmi–6 .hluti:Viðbótarkröfurumneðanjarðarlagnir

EN13480-6:2004/A1:2005 Athugasemd3 Liðinn
(30 .6 .2006)

CEN EN13480-8:2007
Iðnaðarlagnir úr málmi – Hluti 8: Viðbótarkröfur um rörlagnir úr áli og
álblöndum

CEN EN13611:2007
Öryggis- og stýribúnaður fyrir gasbrennara og tæki sem brenna gasi –
Almennarkröfur
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Evrópskstaðla-
samtök(1)

Tilvísunarnúmerogheitistaðals
(ogtilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmerstaðalsinssem
leysturerafhólmi

Síðastidagur
ætlaðssamræmis
staðalsinssem
leystureraf

hólmi
Athugasemd1

CEN EN13648-1:2008
Lághitaílát–öryggistækitilvarnargegnofþrýstingi–Hluti1:Öryggislokar
tillághitanotkunar

EN13648-1:2002

Athugasemd2 .1

Liðinn
(31 .5 .2009)

CEN EN13648-2:2002
Lághitaílát –öryggistæki til varnargegnofþrýstingi–2 . hluti:Öryggistæki
meðdiskumsembrestatillághitanotkunar

CEN EN13648-3:2002
Lághitaílát – Öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi – 3 . hluti: Ákvörðun
tilskilinnarlosunar–Losunarrúmmálogstærðun

CEN EN13709:2002
Lokartilnotkunaríiðnaði–Stopplokaroglokanlegireinstreymislokarúrstáli

CEN EN13789:2002
Lokartilnotkunaríiðnaði–Sætislokarúrsteypujárni

CEN EN13799:2002
Innihaldsmælarfyrirtankaundirfljótandijarðolíugas(LPG)

EN13799:2002/AC:2007

CEN EN13831:2007
Þenslukútarmeðinnbyggðumþindumtilnotaívatnslögnum

CEN EN13835:2002
Málmsteypa–Austenítsteypujárn

EN13835:2002/A1:2006 Athugasemd3 Liðinn
(31 .12 .2006)

CEN EN13923:2005
Vafin þrýstihylki úr trefjastyrktu gerviefni – Efni, hönnun, framleiðsla og
prófun

CEN EN14071:2004
Þrýstingsöryggislokar fyrir tanka undir fljótandi jarðolíugas (LPG) –
Aukabúnaður

CEN EN14075:2002
Stöðurafsoðnirsívalirstáltankar,raðsmíðaðirtilgeymsluáfljótandijarðolíu-
gasi(LPG)alltað13m3ogtiluppsetningarneðanjarðar–Hönnunogfram-
leiðsla

EN14075:2002/A1:2004 Athugasemd3 Liðinn
(30 .6 .2005)

CEN EN14129:2004
Þrýstingsöryggislokarfyrirtankaundirfljótandijarðolíugas(LPG)

CEN EN14197-1:2003
Lághitaílát–Íláteinangruðánlofttæmis–1 .hluti:Grunnkröfur

CEN EN14197-2:2003
Lághitaílát – Ílát einangruð án lofttæmis – 2 . hluti: Hönnun, framleiðsla,
skoðunogprófun

EN14197-2:2003/A1:2006 Athugasemd3 Liðinn
(28 .2 .2007)

EN14197-2:2003/AC:2006

CEN EN14197-3:2004
Lághitaílát–Íláteinangruðánlofttæmis–3 .hluti:Rekstrarkröfu

EN14197-3:2004/A1:2005 Athugasemd3 Liðinn
(31 .12 .2005)

EN14197-3:2004/AC:2004
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Evrópskstaðla-
samtök(1)

Tilvísunarnúmerogheitistaðals
(ogtilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmerstaðalsinssem
leysturerafhólmi

Síðastidagur
ætlaðssamræmis
staðalsinssem
leystureraf

hólmi
Athugasemd1

CEN EN14222:2003
Reykrörakatlarúrryðfríustáli

CEN EN14276-1:2006
Þrýstibúnaður fyrir kælikerfi og varmadælur – Hluti 1: Hylki –Almennar
kröfur

CEN EN14276-2:2007
Þrýstibúnaðurfyrirkælikerfiogvarmadælur–Hluti2:Rörlagnir–Almennar
kröfur

CEN EN14341:2006
Lokartilnotkunaríiðnaði–Eftirlitslokarúrstáli

CEN EN14359:2006
Gashlaðnirgeymarfyrirvökvaaflbúnað

CEN EN14382:2005+A1:2009
Öryggisbúnaður fyrir gasþrýstijöfnunarstöðvar og lagnir – Öryggisgas-
lokunarbúnaðurfyririnntaksþrýstingalltað100bör

EN14382:2005

Athugasemd2 .1

Liðinn
(30 .9 .2009)

EN14382:2005+A1:2009/AC:2009

CEN EN14394:2005+A1:2008
Hitunarkatlar–Hitunarkatlarmeðsúgbrennurum–Nafnhitaafköstalltað10
MWoghámarksvinnsluhita110°C

CEN EN14570:2005
Búnaðurtankaundirfljótandijarðolíugas,ofan-ogneðanjarðar

EN14570:2005/A1:2006 Athugasemd3 Liðinn
(31 .8 .2006)

CEN EN14585-1:2006
Slöngurúrbylgjumálmisamsetningartilnotaundirþrýstingi–Hluti1:Kröfur

CEN EN14917:2009
Belgþenslutengiúrmálmitilnotaundirþrýstingi

CEN ENISO15493:2003
Lagnakerfi úr plasti til nota í iðnaði –Akrýlónítríl-bútadíen-styrín (ABS),
ómýkt pólý(vinýlklóríð) (PVC-U) og klórbætt pólý(vinýlklóríð) (PVC-
C) –Kröfur til kerfishluta og kerfisins –Mælieiningar ímetrakerfinu (ISO
15493:2003)

CEN ENISO15494:2003
Lagnakerfi úr plasti til nota í iðnaði – Pólýbúten (PB), pólýetýlen (PE) og
pólýprópýlen(PP) – Kröfur til kerfishluta og kerfisins – Mælieiningar í
metrakerfinu(ISO15494:2003)

CEN ENISO15613:2004
Forskrift og viðurkenning vegnamálmsuðuaðferða fyrirmálmefni –Viður-
kenningágrundvellisuðuprófunarfyrirframleiðslu(ISO15613:2004)

CEN ENISO15614-1:2004
Forskriftogviðurkenningvegnamálmsuðuaðferðafyrirmálmefni–Forskrift
um málmsuðuaðferðir – 1 . hluti: Rafsuða og logsuða á stáli og rafsuða á
nikkeliognikkelblöndum(ISO15614-1:2004)

ENISO15614-1:2004/A1:2008 Athugasemd3 Liðinn
(31 .8 .2008)

CEN ENISO15614-2:2005
Forskriftogviðurkenningvegnamálmsuðuaðferðafyrirmálmefni–Forskrift
ummálmsuðuaðferðir–2 .hluti:Rafsuðaálsogálblenda(ISO15614-2:2005)

ENISO15614-2:2005/AC:2009
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Evrópskstaðla-
samtök(1)

Tilvísunarnúmerogheitistaðals
(ogtilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmerstaðalsinssem
leysturerafhólmi

Síðastidagur
ætlaðssamræmis
staðalsinssem
leystureraf

hólmi
Athugasemd1

CEN ENISO15614-4:2005
Forskrift og samþykki verklagsreglna ummálmsuðu – Forskrift ummálm-
suðuaðferðir–Hluti4:Frágangssuðasteyptsáls(ISO15614-4:2005)

ENISO15614-4:2005/AC:2007

CEN ENISO15614-5:2004
Forskriftogviðurkenningvegnamálmsuðuaðferðafyrirmálmefni–Forskrift
ummálmsuðuaðferðir–5 .hluti:Rafsuðaátítani,sirkoniogblöndumþeirra
(ISO15614-5:2004)

CEN ENISO15614-6:2006
Forskrift og samþykki verklagsreglna ummálmsuðu – Forskrift ummálm-
suðuaðferðir–Hluti6:Rafsuðakoparsogkoparblenda(ISO15614-6:2006)

CEN ENISO15614-7:2007
Forskriftogsamþykkiverklagsreglnaummálmsuðu–Prófunámálmsuðuað-
ferðum–Hluti7:Áleggssuða(ISO15614-7:2007)

CEN ENISO15614-8:2002
Forskriftirogsamþykkiverklagsreglnaummálmsuðu–Forskriftummálm-
suðuaðferðir–8 .hluti:Suðaröraviðrörplötusamskeyti(ISO15614-8:2002

CEN ENISO15614-11:2002
Forskriftirogsamþykkiverklagsreglnaummálmsuðu–Forskriftummálm-
suðuaðferðir–11 .hluti:Rafeinda-ogleysigeislasuða(ISO15614-11:2002)

CEN ENISO15620:2000
Málmsuða–Núningssuðamálmefna(ISO15620:2000)

CEN ENISO16135:2006
Lokartilnotkunaríiðnaði–Kúlulokarúrhitadeigumefnum(ISO16135:2006)

CEN ENISO16136:2006
Lokartilnotkunaríiðnaði–Ventlarúrhitadeigumefnum(ISO16136:2006)

CEN ENISO16137:2006
Lokar til notkunar í iðnaði – Eftirlitslokar úr hitadeigum efnum (ISO
16137:2006)

CEN ENISO16138:2006
Lokartilnotkunaríiðnaði–Blaðlokarúrhitadeigumefnum(ISO16138:2006)

CEN ENISO16139:2006
Lokartilnotkunaríiðnaði–Rennilokarúrhitadeigumefnum(ISO16139:2006)

CEN ENISO21787:2006
Lokartilnotkunaríiðnaði–Sætislokarúrhitadeigumefnum(ISO21787:2006)

(1) Evrópskstaðlasamtök:
 CEN:AvenueMarnix17,B-1000,Brussels,sími+32(0)25500811,bréfasími+32(0)25500819(http://www .cen .eu)
 CENELEC:AvenueMarnix17,B-1000,Brussels,sími+32(0)25196871,bréfasími+32(0)25196919(http://www .cenelec .eu)
 ETSI:650,routedesLucioles,F-06921SophiaAntipolis,sími+33492944200,bréfasími+33493654716(http://www .etsi .eu)

Athugasemd1: Síðastidagurætlaðssamræmiseryfirleittsamidagurogafturköllunardagurinn(date of withdrawaleða„dow“)
semevrópskustaðlasamtökinákveða,enathyglinotendaþessarastaðlaskalvakináaðsérstakarundantekningar
getaveriðfráþessu .

Athugasemd2 .1: Nýi(eðabreytti)staðallinnhefursamagildissviðogsásemleysturerafhólmi .Tilgreindandaghættirstaðallinn,
semleysturerafhólmi,aðgildasemgrundvöllurætlaðssamræmisviðgrunnkröfurtilskipunarinnar .

Athugasemd2 .2: Nýistaðallinnhefurrýmragildissviðensásemleysturerafhólmi .Tilgreindandaghættirstaðallinn,semleystur
erafhólmi,aðgildasemgrundvöllurætlaðssamræmisviðgrunnkröfurtilskipunarinnar .
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Athugasemd2 .3: Nýistaðallinnhefurþrengragildissviðensásemleysturerafhólmi .Tilgreindandag
hættirstaðallinn,semleysturerafhólmi(aðhluta),aðgildasemgrundvöllurætlaðs
samræmis við grunnkröfur tilskipunarinnar að því er varðar vörur sem falla undir
gildissvið nýja staðalsins . Ætlað samræmi við grunnkröfur tilskipunarinnar gildir
óbreyttaðþvíervarðarvörursemfallaáframundirgildissviðstaðalsinssemleystur
erafhólmi(aðhluta)enekkiundirgildissviðnýjastaðalsins .

Athugasemd3: ÞegarbreytingarerugerðarervísaðtilstaðalsinsmeðnúmerinuENCCCCC:YYYY
ásamt eldri breytingum, ef einhverjar eru, og nýju breytingunni . Staðallinn, sem
leysturerafhólmi(3 .dálkur),erþvíENCCCCC:YYYYásamtáorðnumbreytingum,
efeinhverjareru,enánnýjubreytingarinnar .Tilgreindandaghættir staðallinn, sem
leysturerafhólmi,aðgildasemgrundvöllurætlaðssamræmisviðgrunnkröfurtilskip-
unarinnar .

Athugið:

– Upplýsingarumhvernignálgastmástaðlanafásthjáevrópskustaðlasamtökunumeðastaðlastofnunum
einstakraríkjasemtaldareruuppíviðaukaviðtilskipunEvrópuþingsinsográðsins98/34/EB(1),með
áorðnumbreytingumskv .tilskipun98/48/EB(2) .

– ÞótttilvísunarnúmerstaðlaséubirthérmerkirþaðekkiaðþeirséutiláöllumtungumálumEvrópska
efnahagssvæðisins .

– Þessiskrákemur ístaðannarraslíkrasembirsthafa íEES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam-
bandsins .FramkvæmdastjórnEvrópubandalagannahefuruppfærsluhennarmeðhöndum .

– Nánari upplýsingar um samræmda staðla er að finna á eftirfarandi vefslóð: http://ec .europa .eu/
enterprise/newapproach/standardization/harmstds

(1) Stjtíð .EBL204,21 .7 .1998,bls .37 .
(2) Stjtíð .EBL217,5 .8 .1998,bls .18 .

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds

