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ÁKVÖRÐ UN EFTIR LITS STOFN UN AR EFTA

235/09/COL

frá 20. maí 2009

um tímabundið smástyrkjakerfi

(Noregur)

EFTIR LITS STOFN UN EFTA HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN (1)

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið (2), einkum ákvæða 61., 62. og 63. gr. og bókunar 
26,

með vísan til samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftir lits stofn un ar og dóm stóls (3), einkum ákvæða 
24. gr.,

með vísan til 3. mgr. 1. gr. I. hluta og 3. mgr. 4. gr. II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un 
og dóm stól (4),

með vísan til leið bein andi reglna Eftir lits stofn un ar EFTA um beitingu og túlkun 61. og 62. gr. EES-samn-
ings ins (5) einkum VIII. hluta – Tímabundnar reglur sem varða fjár mála kreppuna – Tímabundnar reglur 
um ráð stafanir á sviði ríkis aðstoð ar sem miðast að því að auðvelda fjár mögn un í yfirstandandi fjár mála - og 
efna hags kreppu (6), með áorðnum breyt ingum sam kvæmt ákvörð un Eftir lits stofn un ar EFTA 190/09/COL 
frá 22. apríl 2009 (7).

með vísan til ákvörð un ar Eftir lits stofn un ar EFTA 195/04/COL frá 14. júlí 2004 um fram kvæmd ar ákvæði 
sem um getur í 27. gr. II. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól (8)

og að teknu tilliti til eftir far andi:

I. MÁLSATVIK

1 Máls með ferð 

Í sam ræmi við ákvæði 3. mgr. 1. gr. bókunar 3 tilkynntu stjórn völd í Noregi, með bréfi dagsettu 
2. apríl 2009 (skjal nr. 514308), svonefnt tímabundið smástyrkjakerfi.

(1) [Á ekki við í íslenska textanum.]
(2) „EES-samningurinn“ í því sem hér fer á eftir.
(3) „Samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól“ í því sem hér fer á eftir.
(4) „Bókun 3“ í því sem hér fer á eftir.
(5) Leiðbeinandi reglur um beitingu og túlkun 61. og 62. gr. EES-samningsins og 1. gr. bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun 

og dómstól sem Eftirlitsstofnun EFTA samþykkti 19. janúar 1994 og birtar voru í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna (Stjtíð. 
EB eða Stjtíð. ESB í því sem hér fer á eftir) L 231, 3.9.1994, bls. 1, og EES-viðbæti nr. 32, 3.9.1994, bls. 1. „Leiðbeinandi reglur 
um ríkisaðstoð“ í því sem hér fer á eftir. Dagrétt gerð leiðbeinandi reglna um ríkisaðstoð (á ensku) er birt á vefsetri Eftirlitsstofnunar 
EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

(6) „Tímabundnu reglurnar“ í því sem hér fer á eftir.
(7) Sjá Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2011, bls. 26, og EES-viðbæti nr. 3, 20.1.2011, bls. 31.
(8) Sjá Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, og EES-viðbæti nr. 26, 25.5.2006, bls. 1, með áorðnum breytingum samkvæmt ákvörðun 

319/05/COL frá 14. desember 2005, sem birtist í Stjtíð. ESB L 113, 27.4.2006, bls. 24, og EES-viðbæti nr. 21, 27.4.2006, bls. 46.

EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

  2011/EES/8/01
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2 Lýsing á fyrir hug uðum ráð stöfunum

2.1 Mark mið aðstoð ar ráð stöfunarinnar

Stjórn völd í Noregi hafa greint frá því að fjár mála kreppan sé farin að hafa áhrif á raunhagkerfið. 
Tilkynnt ráð stöfun kemur til fram kvæmda samhliða ýmsum öðrum ráð stöfunum (9) sem miðast 
að því að ráða bót á alvarlegri röskun á norsku efna hags lífi. Sam kvæmt tilkynntu kerfi verður 
heimilt að láta aðstoð, sem nemur litlum fjárhæðum, renna til fyrir tækja sem standa skyndilega 
frammi fyrir því að lánsfé er af skornum skammti, eða jafn vel ófáanlegt, og stuðla þannig að því 
að ráða bót á alvarlegri röskun á norsku efna hags lífi.

 Kerfið er sett á fót með beinni vísan til ákvæða stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins og er 
byggt á undirkafla 4.2, „Aðstoð sem er sam rým an leg samningnum, litlar fjárhæðir“, í tímabundnu 
reglunum.

2.2 Hvers eðlis er aðstoðin og hvernig er hún veitt?

Notast verður við gagnsæ aðstoð ar form eins og þau eru skil greind í 5. gr. almennu hóp undan-
þágu reglu gerð arinnar (10) og þá sérstaklega sem beinir styrkir, endur greiðanlegir styrkir, 
vaxtaniðurgreiðsla og niðurgreidd opin ber lán með aðstoð ar þætti sem er reiknaður á grundvelli 
við mið un ar vaxta Eftir lits stofn un ar EFTA (11) eins og þeir eru daginn sem aðstoðin er veitt, og 
sem opin berar ábyrgðir.

Ábyrgðakerfinu, sem er rekið á vegum Innovasjon Norge, er venjulega beitt í sam ræmi við 
gerðina sem um getur í XV. við auka við EES-samn ing inn og fjallar um minniháttaraðstoð (12). 
Þetta þýðir m.a. að með staka styrki, sem renna til fyrir tækja sem teljast ekki illa stödd, er farið 
sem gagnsæja minniháttaraðstoð þegar sá hluti láns sam kvæmt kerfinu, sem varinn er af ábyrgð, 
nemur ekki hærri fjárhæð en 1 500 000 evrum hjá hverju fyrir tæki (750 000 evrum hjá fyrir-
tækjum sem stunda flutningastarf semi). Til þess að reikna aðstoð ar þátt opin berra ábyrgða á 
lánum umfram 1 500 000, og til sam ræmis við þann möguleika sem nefndur er í síðasta málslið 
neðanmálsgreinar með stafl. a) í undirkafla 4.3.2 í tímabundnu reglunum, hyggjast stjórn völd 
í Noregi nota til við mið un ar öryggisálagið sem mælt er fyrir um í við auka við tímabundnu 
reglurnar. Óháð því hvort ábyrgðirnar eru gefnar út í þágu lítilla eða meðal stórra fyrir tækja 
eða stórfyrir tækja verður árlegur aðstoð ar þáttur hverrar ábyrgðar reiknaður sem munurinn á 
öryggisálagi sam kvæmt við auka við tímabundnu reglurnar, með áorðnum breyt ingum, og því 
árlega álagi sem stjórn völd í Noregi innheimta.

2.3 Lands lög gjöf sem liggur til grund vall ar aðstoð ar ráð stöfuninni

Aðstoð ar kerfið er starfrækt á grundvelli frumvarps við skipta - og iðnaðarráðu neytisins, St.prp 
nr. 1 (2008–2009), og bréfs ráðu neytisins til Innovasjon Norge („Oppdragsbrev Innovasjon 
Norge“).

Ákvæðin um kerfið öðlast gildi um leið og samþykki Eftir lits stofn un ar EFTA hefur fengist.

2.4 Rekstur kerfisins

Tilkynnt kerfi verður rekið á vegum Innovasjon Norge.

(9) Til þess að bregðast við vaxandi erfiðleikum á norskum vinnumarkaði breytti norska ríkisstjórnin fjárlögum ársins 2009 með St.prp. 
nr. 37 (2008–2009) (stjórnarfrumvarpi). Þó að tímabundna smástyrkjakerfið sé ekki nefnt sérstaklega í St.prp. nr. 37 (2008–2009) 
koma fjármunir til rekstrar þess af aukafjárveitingu til Innovasjon Norge (Nýsköpunarfélags Noregs) samkvæmt þessari breytingu.

(10) Sú reglugerð var felld inn í EES-samninginn, XV. viðauka (ríkisaðstoð), samkvæmt ákvörðun nr. 120/2008, Stjtíð. ESB L 339, 
18.12.2008, bls. 111, og EES-viðbætir nr. 79, 18.12.2008, bls. 20.

(11) Viðmiðunarvextirnir reiknast samkvæmt ákvæðum kaflans um aðferð við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta í leiðbeinandi 
reglum Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð, með áorðnum breytingum samkvæmt ákvörðun stofnunarinnar 788/08/COL frá 
17. desember 2008. Til þess að finna viðeigandi viðmiðunarvexti verður að bæta við grunnvextina hæfilegu vaxtaálagi. Gildandi 
grunnvextir hverju sinni eru birtir á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA.

(12) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1998/2006 frá 15. desember 2006 um beitingu 87. og 88. gr. sáttmálans varðandi [sic] 
minniháttaraðstoð var felld inn í EES-samninginn, XV. viðauka (ríkisaðstoð), samkvæmt ákvörðun nr. 29/2007, Stjtíð. ESB L 209, 
9.8.2007, bls. 52, og EES-viðbætir nr. 38, 9.8.2007, bls. 34.
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2.5 Fjár veit ing og gildis tími

Stjórn völd í Noregi hafa greint frá því að ekki sé unnt, að svo komnu máli, að tilgreina árlega fjár-
veit ingu fyrir hina tilkynntu ráð stöfun þar eð almenn fjár veit ing til Innovasjon Norge hafi verið 
hækkuð án þess að tilgreint væri hversu stór hluti hennar skyldi renna til kerfisins.

Heimilt verður að veita aðstoð sam kvæmt kerfinu til 31. desem ber 2010.

2.6 Styrkþegar

Kerfinu er ætlað að styrkja lítil og meðal stór fyrir tæki hvarvetna í Noregi.

Stjórn völd í Noregi hafa staðfest að aðstoð sam kvæmt þessu kerfi verði hvorki veitt stórfyrir-
tækjum sem voru illa stödd hinn 1. júlí 2008 í skiln ingi undirkafla 2.1 í leið bein andi reglum Eftir-
lits stofn un ar EFTA um aðstoð til björgunar og endur skipu lagningar í illa stöddum fyrir tækjum, 
né litlum eða meðal stórum fyrir tækjum sem voru þann dag fyrir tæki sem *eiga í erfiðleikum* í 
skiln ingi 7. mgr. 1. gr. almennrar reglu gerð ar um hópundan þágu.

Heimilt verður að veita styrki sam kvæmt kerfinu þeim fyrir tækjum sem voru ekki illa stödd hinn 
1. júlí 2008 en mættu erfiðleikum síðar sökum fjár mála - og efna hags kreppunnar í heiminum.

2.7 Greinar sem eru styrkhæfar, bann við út flutn ingsstyrkjum og aðstoð sem ívilnar innlendri 
fram leiðslu á kostnað erlendrar

 Tímabundna smástyrkjakerfið gildir í öllum atvinnu greinum, með þeim tak mörkunum sem 
kveðið er á um í stafl. g) í 38. mgr. undirkafla 4.2.2 í tímabundnu reglunum. Óheimilt er að veita 
út flutn ingsstyrki og aðstoð sem ívilnar innlendri fram leiðslu og þjón ustu á kostnað erlendrar 
(stafl. d) í undirkafla 4.2.2 í tímabundnu reglunum).

2.8 Helstu atriði kerfisins

 Stjórn völd í Noregi hafa staðfest að nýja kerfið verði í fullu sam ræmi við skil yrðin sem sett eru 
fyrir því að aðstoð sem er tak mörkuð við litlar fjárhæðir teljist sam rým an leg samningnum, sjá 
undirkafla 4.2.2 í tímabundnu reglunum. Einkum er að gæta eftir far andi atriða:

– Aðstoðin má ekki nema hærri styrkjum á hvert fyrir tæki en 500 000 evrum miðað við verga 
stöðu (þ.e. fyrir frádrátt vegna skatta eða annarra gjalda). Ef aðstoð er veitt á annan hátt en 
sem styrkur er aðstoð ar fjárhæðin skil greind sem vergt styrkígildi aðstoð ar innar.

– Áður en aðstoð er veitt ber Innovasjon Norge að afla yfirlýsingar, skrif legrar eða rafrænnar, 
frá hlut að eigandi fyrir tækjum um hvers kyns aðra aðstoð sem þau hafa þegið á yfirstandandi 
rekstrar ári, hvort sem um ræðir minniháttaraðstoð eða aðstoð á grundvelli þessarar ráð-
stöfunar. Innovasjon Norge mun ganga úr skugga um að aðstoðin verði ekki til þess að meiri 
aðstoð renni í heild til fyrir tækisins á tímanum 1. janúar 2008 til 31. desem ber 2010 en sem 
nemur settu hámarki, þ.e. 500 000 evrum.

– Engir styrkir verða veittir eftir 31. desem ber 2010.

– Hvorki verða veittir sam kvæmt þessu kerfi út flutn ingsstyrkir né aðstoð sem ívilnar innlendri 
fram leiðslu á kostnað innfluttrar.

– Þegar aðstoð er veitt sam kvæmt þessari ráð stöfun samhliða annarri aðstoð sem er sam rým an-
leg samningnum verða virt ákvæði um hæstu leyfileg aðstoð ar hlutföll í við kom andi leið bein-
andi reglum eða hóp undan þágu reglu gerð um.

– Aðstoð sam kvæmt þessu kerfi verður hvorki veitt stórfyrir tækjum sem voru illa stödd hinn 
1. júlí 2008, í skiln ingi undirkafla 2.1 í leið bein andi reglum Eftir lits stofn un ar EFTA um 
ríkis að stoð til björgunar og endur skipu lagningar í illa stöddum fyrir tækjum, né litlum eða 
meðal stórum fyrir tækjum sem voru þann dag fyrir tæki sem *eiga í erfiðleikum* í skiln ingi 
7. mgr. 1. gr. almennrar reglu gerð ar um hópundan þágu, í þeirri mynd sem hún var felld inn í 
EES-samn ing inn.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 8/4 17.2.2011

2.9 Eftir lit og skýrslugjöf

Stjórn völd í Noregi hafa staðfest að fylgt verði reglum um eftir lit og skýrslugjöf sem mælt er fyrir 
um í tímabundnu reglunum.

II. MAT

1 Er um ríkis að stoð að ræða?

1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins hljóðar svo:

„Ef ekki er kveðið á um annað í samningi þessum er hvers kyns aðstoð, sem aðild ar ríki EB eða 
EFTA-ríki veitir eða veitt er af ríkisfjár munum og raskar eða er til þess fallin að raska samkeppni 
með því að ívilna ákveðnum fyrir tækjum eða fram leiðslu ákveðinna vara, ósam rým an leg fram-
kvæmd samnings þessa að því leyti sem hún hefur áhrif á viðskipti milli samn ings að ila.“

Ríkisfjár munir koma við sögu hér þar sem tilkynnt kerfi er kostað af fjárlögum norska ríkisins. 
Þá er ráð stöfunin sértæk þar sem hún nýtist aðeins til teknum fyrir tækjum. Með því að veittir 
eru takmarkaðir styrkir sem styrkþegar eiga ekki kost á nema vegna þessarar ráð stöfunar hafa 
styrkþegar visst hagræði af ráð stöfuninni. Loks hefur ráð stöfunin áhrif á viðskipti milli EES-
ríkjanna þar eð kerfið er ekki bundið við styrkþega í greinum þar sem engin viðskipti milli EES-
ríkja eiga sér stað.

Með hlið sjón af því, sem hér hefur verið rakið, hefur Eftir lits stofn un EFTA komist að þeirri 
niðurstöðu að kerfið hafi í för með sér ríkis að stoð í skiln ingi 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins.

2 Máls með ferð 

Eftir far andi ákvæði er að finna í 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3: „Tilkynna skal [E]ftir lits-
stofn un EFTA um áætlanir um að veita eða breyta aðstoð þannig að henni gefist nægur tími til 
athuga semda. […] Hlut að eigandi ríki skal ekki gera fyrir hug aðar ráð stafanir fyrr en endanleg 
niðurstaða liggur fyrir.“

Með til kynn ingu sinni um tímabundna smástyrkjakerfið, sem barst í bréfi dagsettu 2. apríl 2009 
(skjal nr. 514308), hafa stjórn völd í Noregi fullnægt til kynn ingarkvöðinni. Þau hafa einnig gefið 
til kynna að kerfið komist ekki til fram kvæmda fyrr en það hefur hlotið samþykki Eftir lits stofn-
un ar EFTA, og er stöðvunarákvæðinu þannig fullnægt.

Stofnunin getur því ályktað að stjórn völd í Noregi hafi fullnægt skuld bind ingum sínum sam-
kvæmt ákvæðum 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3.

3 Sam rýmist aðstoðin ákvæðum EES-samn ings ins?

Eftir lits stofn un EFTA hefur metið hvort tilkynnt ráð stöfun sam rýmist ákvæðum stafl. b) í 3. mgr. 
61. gr. EES-samn ings ins, sbr. ákvæði tímabundnu reglnanna.

Með útgáfu tímabundnu reglnanna lýsti Eftir lits stofn un EFTA yfir eftir far andi (33. mgr., 
undirkafli 4.1): „Með hlið sjón af því hvað núverandi fjár mála kreppa er djúp og áhrif hennar 
mikil á efnahag EFTA-ríkjanna í heild lítur Eftir lits stofn un EFTA svo á að réttlæta megi til teknar 
tegundir ríkis aðstoð ar, í skamman tíma, til þess að vinna gegn þessum erfiðleikum og að unnt sé 
að lýsa þær sam rým an legar fram kvæmd EES-samn ings ins með vísan til stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. 
samn ings ins.“

Tilkynntri ráð stöfun er ætlað að ráða bót á alvarlegri röskun á efna hags lífi EFTA-ríkis og tilhögun 
hennar tekur mið af kröfum sem gerðar eru vegna hinnar nýju tegundar aðstoð ar („aðstoð sem er 
sam rým an leg samningnum, litlar fjárhæðir“) sem fjallað er um í undirkafla 4.2.2 í tímabundnu 
reglunum.
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Eftir lits stofn un EFTA lítur svo á að tilkynnt ráð stöfun fullnægi öllum skil yrðum tímabundnu 
reglnanna. Hér er einkum um eftir far andi atriði að ræða:

– Aðstoð ar fjárhæðir geta ekki orðið hærri en sem samsvarar 500 000 evra fjárstyrk til hvers 
fyrir tækis (sbr. stafl. a) og f) í undirkafla 4.2.2 í tímabundnu reglunum).

– Aðstoðin er útfærð sem kerfi (sbr. stafl. b) í undirkafla 4.2.2 í tímabundnu reglunum).

– Aðstoðin er veitt fyrir tækjum sem voru ekki illa stödd (13) hinn 1. júlí 2008; heimilt er að 
veita hana fyrir tækjum sem voru ekki illa stödd þann dag en mættu erfiðleikum síðar sökum 
fjár mála - og efna hags kreppunnar í heiminum (sbr. stafl. c) í undirkafla 4.2.2 í tímabundnu 
reglunum).

– Óheimilt er að veita út flutn ingsstyrki og aðstoð sem ívilnar innlendri fram leiðslu og þjón ustu 
á kostnað erlendrar (sbr. stafl. d) í undirkafla 4.2.2 í tímabundnu reglunum).

– Enga styrki má veita eftir 31. desem ber 2010 (sbr. stafl. e) í undirkafla 4.2.2 í tímabundnu 
reglunum).

– Ákvæði um eftir lit og skýrslugjöf, sem sett eru í tímabundnu reglunum, verða virt (sbr. 
59. mgr. undirkafla 4.7 í tímabundnu reglunum).

Eftir lits stofn un EFTA lítur því svo á að tilkynnt ráð stöfun sé nauð syn leg, viðeigandi og hæfilega 
mikil að umfangi til að ráða bót á alvarlegri röskun á efna hags lífi EFTA-ríkis, eins og gert er að 
skil yrði í undirkafla 4.1 í tímabundnu reglunum.

4 Niðurstaða

Með vísan til undanfarandi mats lítur Eftir lits stofn un EFTA svo á að tímabundið smástyrkjakerfi, 
sem stjórn völd í Noregi hyggjast koma í fram kvæmd, sé í sam ræmi við ákvæði tímabundnu 
reglnanna og sam rým an legt fram kvæmd EES-samn ings ins með vísan til 61. gr. hans.

Stjórn völd í Noregi eru minnt á að skylt er sam kvæmt 21. gr. II. hluta bókunar 3, sbr. 6. gr. 
ákvörð un ar 195/04/COL, að leggja fram árlegar skýrslur um fram kvæmd reglnanna.

Stjórn völd í Noregi eru jafn framt minnt á að skylt er að tilkynna Eftir lits stofn un EFTA öll áform 
um breyt ingar á reglunum.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftir lits stofn un EFTA hefur ákveðið, með vísan til ákvæða stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins, að 
hreyfa ekki and mælum við tímabundna smástyrkjakerfinu.

2. gr.

Ákvörð un þessari er beint til Kon ungs ríkisins Noregs.

(13) Að því er varðar stórfyrirtæki sjá undirkafla 2.1 í leiðbeinandi reglum um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum 
fyrirtækjum. Að því er varðar lítil og meðalstór fyrirtæki sjá skilgreiningu í 7. mgr. 1. gr. almennu hópundanþágureglugerðarinnar.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 8/6 17.2.2011

3. gr.

Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörð un ar.

Gjört í Brussel 20. maí 2009.

Fyrir hönd Eftir lits stofn un ar EFTA

 Per Sanderud Kurt Jaeger

 Forseti Stjórn armaður
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Beiðni Oslo Tingrett dagsett 12. október 2010 um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í 
máli Philip Morris Norway AS og Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet

(Mál E-16/10)

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Oslo Tingrett (Héraðsdóms Óslóar) frá 12. október 2010, sem skráð 
var í málaskrá dómstólsins 19. október 2010, með beiðni um ráðgefandi álit í máli Philip Morris Norway 
AS gegn Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet að því er varðar eftirtalin atriði:

1. Ber að skilja 11. gr. EES-samningsins svo að almennt bann við sýnilegri útstillingu tóbaksvara sé 
ráðstöfun sem hafi samsvarandi áhrif og magntakmarkanir á frjálsa vöruflutninga? 

2. Að því gefnu að takmarkanir séu fyrir hendi, hvaða viðmið væru afgerandi við ákvörðun um hvort 
bann við útstillingu, sem hefur það að markmiði að draga úr tóbaksnotkun almennings og þá 
sérstaklega ungs fólks, væri viðeigandi og nauðsynlegt með hliðsjón af lýðheilsu?

EFTA-dóMSTóLLINN

  2011/EES/8/02
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 8. febrúar 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem fyrir tækið APM Terminals B.V. („APMT“), 
sem tilheyrir dönsku samsteypunni A.P. Møller-Maersk A/S group („APMM“), og franska fyrirtækið 
Bolloré S.A. („Bolloré“) öðlast með hluta fjár kaupum í sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) 
í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í ganverska fyrir tæk inu Meridian Port Services Limited 
(„Meridian Port Services“).

2. Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– APMM: þróun og rekstur gámamiðstöðva og tengdrar starfsemi um heim allan, gámaflutningar 
með skipum, flutningar á skipgengum vatnaleiðum og vöruferlisstjórnun, rekstur dráttarbáta, 
rannsóknir og framleiðsla á olíu og gasi, smásala og loftflutningar

– Bolloré: þjónusta á sviði flutninga og vöruferlisstjórnunar um heim allan, framleiðsla á 
plastfilmum, miðasjálfsalar, rafgeymar og rafbílar, dreifing eldsneytis í Evrópu, fjarskipti og 
fjölmiðlar, auglýsingastarfsemi og nýting plantekra í Kamerún, Bandaríkjunum og Frakklandi

– Meridian Port Services: þróun, stjórnun og rekstur gámamiðstöðvar í höfninni í Tema í Gana, 
svo og tengd þjónusta

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerð EB (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 47, 15. febrúar 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

EB-STOFNANIR
FRAMKVæMdASTjóRNIN

  2011/EES/8/03

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6115 – Steinhoff/Conforama)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 3. febrúar 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem suður-afríska fyrir tækið Steinhoff International 
Holdings Limited („Steinhoff“) öðlast með hluta fjár kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 
1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í franska fyrir tæk inu Conforama Group („Conforama“).

2. Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Steinhoff: framleiðsla, heildsala og smásala á húsgögnum og heimilisvörum, þjónusta á sviði 
vöruferlisstjórnunar og vöruhýsingar

– Conforama: smásala á húsgögnum, tækjum til heimilisnota, vörum til skreytinga, rafeindatækjum 
og almennum raftækjum 

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerð EB (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 45, 12. febrúar 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6115 – Steinhoff/Conforama, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

  2011/EES/8/04

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Ríkisaðstoð – Tékkland

Málsnúmer C 6/10 (áður NN 1/10) – Czech Airlines a.s. – hugsanleg einkenni 
ríkisaðstoðar á láni frá Osinek a.s.

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Tékklandi, með bréfi dagsettu 24. febrúar 2010, þá 
ákvörðun sína að hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans 
um starfshætti Evrópusambandsins, sjá Stjtíð. ESB C 43, 11.2.2011, bls. 6.

Frestur hagsmunaaðila til að gera athugasemdir við aðstoðina, sem framkvæmdastjórnin hefur 
tekið til rannsóknar, er einn mánuður frá því að ágrip þetta og eftirfylgjandi bréf birtist í Stjtíð. 
ESB (birtingardagur 11.2.2011). Athugasemdir skal senda á eftirfarandi póstfang:

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

Bréfasími: +32 22961242

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Tékklandi. Þeim, sem leggja fram 
athugasemdir, er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

  2011/EES/8/05

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:043:0006:0018:EN:PDF
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MEdIA 2007 – Þróun, dreifing, kynning og fræðslustarf

Auglýst eftir tillögum – EACEA/02/11

Stuðningur við tengslamyndun og mannaskipti meðal námsmanna og kennara í 
Evrópu

1.  Markmið og lýsing 

 Auglýst er eftir tillögum á grundvelli ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1718/2006/EB frá 
15. nóvember 2006 um framkvæmd áætlunar um stuðning við hljóð- og myndefnisframleiðslu í 
Evrópu (MEDIA 2007). 

 Meðal markmiða áætlunarinnar er að ýta undir mannaskipti og samstarf með því að styrkja 
tengslamyndun meðal kennara í Evrópu, einkum innan æðri menntastofnana, fræðslusamtaka og 
meðal samstarfsaðila þeirra úr röðum fagmanna, og stuðla að mannaskiptum meðal námsmanna og 
kennara í Evrópu. 

 Auglýsing eftir tillögum 02/11 er síðasta auglýsingin í tengslum við upphafsþjálfun samkvæmt 
MEDIA 2007-áætluninni og býður þriggja ára rammasamning um samstarf.

2.  Hlutgengi 

 Auglýsingunni er beint til samevrópskra samstarfshópa æðri menntastofnana og/eða samtaka sem 
tengjast hljóð- og myndefnisframleiðslu (umsækjendur verða að kom frá þremur þátttökulöndum 
með a.m.k. þremur æðri menntastofnunum) sem stuðla með starfsemi sinni að því að ofangreindum 
markmiðum MEDIA-áætlunarinnar, eins og þeim er lýst í ákvörðun ráðsins, verði náð. 

 Umsækjendur verða að vera skráðir í einu eftirtalinna ríkja og að meirihluta í eigu ríkisborgara frá 
einu eftirtalinna ríkja: aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA-ríkjum sem eiga aðild að EES-
samningnum og taka þátt í áætluninni MEDIA 2007 (Íslandi, Liechtenstein og Noregi), Sviss og 
Króatíu. 

3.  Styrkhæfar ráðstafanir 

 Styrkhæfar eru eftirtaldar aðgerðir í ríkjunum sem eiga aðild að MEDIA-áætluninni, og starfsemi 
sem þeim tengist: 

 Fræðslustarf í því skyni að efla skilning á Evrópuþáttum meðal þeirra sem hyggjast leggja fyrir sig 
störf á sviði hljóð- og myndefnisgerðar, svo og getu þeirra til að vefa slíka þætti inn í starf sitt, með 
því að auka sérfræðiþekkingu á eftirfarandi sviðum:

–  fræðslu á sviði efnahags-, fjárhags- og viðskiptastjórnunar, 

–  fræðslu á sviði nýrrar rækni, 

–  fræðslu á sviði handritsgerðar. 

 Styrkhæfur er aðeins sá kostnaður sem fellur til á 12 til 18 mánuðum að hámarki, þegar til þess liggja 
réttmætar ástæður.

 Starfsemin verður að hefjast 1. september 2011 eða síðar og henni verður að ljúka fyrir 30. júní 2013. 

4.  Viðmið við úthlutun 

 Umsækjendur og verkefni, sem teljast styrkhæf, verða metin til allt að 100 stiga á grundvelli 
eftirtalinna viðmiða: 

–  hversu vandað er til starfseminnar (20 stig) 

–  verkefnastjórnun (20 stig), 

–  hversu traustur samstarfshópurinn er (20 stig), 

  2011/EES/8/06
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–  Evrópuþættir (20 stig), 

–  áhrif (20 stig).

5.  Fjárveiting 

Áætluð heildarfjárveiting vegna samfjármögnunar verkefna er 2 000 000 EUR. 

Hámarksstyrkir geta ekki orðið hærri en sem nemur 50 % eða 75% af heildarkostnaði. 

Framkvæmdastofnunin áskilur sér rétt til að úthluta ekki öllu því fé sem er til ráðstöfunar. 

6.  Umsóknarfrestur 

Tekið verður við umsóknum til 29. apríl 2011. Umsóknir skulu sendar á neðangreint póstfang:

Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA) 
Call For Proposals EACEA/02/11 – ‘MEDIA Support for the networking and mobility of students 
and trainers in Europe’ 

Mr. Constantin DASKALAKIS 
BOUR 03/30 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Umsóknir verða teknar til greina því aðeins að þær berist á réttu umsóknareyðublaði, rétt útfylltu 
og dagsettu, og beri undirskrift fulltrúa umsækjanda sem hefur umboð til lagalegra skuldbindinga 
fyrir hönd hans. 

Umsóknir, sem berast í símbréfi eða rafpósti, verða ekki teknar til greina. 

7.  Nánari upplýsingar 

Leiðbeiningar um hvernig standa beri að umsóknum eru birtar, ásamt umsóknareyðublöðum, á 
eftirfarandi slóð: 

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/index_en.htm

Umsóknum verður að skila á umsóknareyðublaðinu sem sýnt er og þeim verða að fylgja öll fylgiskjöl 
og allar upplýsingar sem tilgreindar eru.
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 1999/5/EB frá 9. mars 1999 um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta og gagnkvæma viðurkenningu á samræmi þeirra

(Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samræmdra staðla samkvæmt tilskipuninni)

Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

Cenelec EN 41003:1998
Sérstakar öryggiskröfur vegna búnaðar sem tengja á við 
fjarskiptanet

EN 41003:1996

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.1.2002) 

Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

EN 41003:1998/AC:2000

EN 41003:1998/AC:1999

Cenelec EN 41003:2008
Sérstakar öryggiskröfur vegna búnaðar sem tengja á við 
fjarskiptanet og/eða kapaldreifikerfi

EN 41003:1998

Athugasemd 2.1 

1.7.2011 Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

Cenelec EN 50360:2001
Vörustaðall til þess að sýna fram á samræmi farsíma við 
grunntakmarkanir varðandi áhrif rafsegulsviða á fólk (300 
MHz – 3 GHz) 

  Stafl a) í 1. mgr. 3. gr. 

EN 50360:2001/AC:2006

Cenelec EN 50364:2001
Takmörkun á áhrifum sem fólk verður fyrir af rafsegulsviðum 
frá tækjum sem starfa á tíðnisviðinu 0Hz og upp í 10GHz 
og notuð eru við rafrænt eftirlit með hlutum (Electronic 
Article Surveillance – EAS), auðkenningu útvarpstíðni (Radio 
Frequency Identification – RFID) o.þ.h. 

  Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

Cenelec EN 50364:2010
Takmörkun á áhrifum sem fólk verður fyrir af rafsegulsviðum 
frá tækjum sem starfa á tíðnisviðinu 0Hz og upp í 10GHz 
og notuð eru við rafrænt eftirlit með hlutum (Electronic 
Article Surveillance – EAS), auðkenningu útvarpstíðni (Radio 
Frequency Identification – RFID) o.þ.h. 

EN 50364:2001

Athugasemd 2.1 

1.11.2012 Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

Cenelec EN 50371:2002
Almennur staðall til þess að sýna fram á samræmi lágafls 
rafeinda- og rafmagnstækja við grundvallartakmarkanir er 
tengjast áhrifum rafsegulsviða á fólk (10 MHz – 300 GHz) – 
Almenningur

  Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

Cenelec EN 50385:2002
Vörustaðall ætlaður til þess að sýna fram á samræmi þráðlausra 
fastastöðva og fastra endastöðva til þráðlausra fjárskipta við 
grundvallartakmarkanir eða viðmiðunarmörk sem tengjast 
áhrifum af útvarpstíðnirafsegulsviðum á almenning (110 MHz 
– 40 GHz) 

  Stafl a) í 1. mgr. 3. gr. 

Cenelec EN 55022:1998
Upplýsingatæknibúnaður – Einkenni loftskeytatruflana – 
Takmörk og mæliaðferðir
CISPR 22:1997 (Breytt) 

EN 55022:1994
+ A1:1995
+ A2:1997

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.8.2007) 

Stafl b) í 1. mgr. 3. gr. 

EN 55022:1998/A1:2000
CISPR 22:1997/A1:2000 

Athugasemd 3   

EN 55022:1998/A2:2003
CISPR 22:1997/A2:2002 

Athugasemd 3   

  2011/EES/8/07
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

Cenelec EN 50401:2006
Vörustaðall ætlaður til þess að sýna fram á samræmi 
fastabúnaðar til útvarpssendinga (110 MHz – 40 GHz), 
sem ætlaðar eru til nota í þráðlausum fjarskiptanetum, við 
grunnmarkgildi eða viðmiðunarmörk sem tengjast áhrifum af 
útvarpstíðnirafsegulsviðum á almenning við notkun

  Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 

Cenelec EN 55022:2006
Upplýsingatæknibúnaður – Einkenni loftskeytatruflana – 
Takmörk og mæliaðferðir
CISPR 22:2005 (Breytt) 

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

Athugasemd 2.1 

1.10.2011 Stafl b) í 1. mgr. 3. gr. 

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

Athugasemd 3 1.10.2011  

Cenelec EN 55024:1998
Upplýsingatæknibúnaður – Ónæmiseiginleikar – Takmörk og 
mæliaðferðir
CISPR 24:1997 (Breytt) 

 Liðinn
(1.7.2001) 

Stafl b) í 1. mgr. 3. gr. 

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

Athugasemd 3 Liðinn
(1.10.2004) 

 

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

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2005) 

 

Cenelec EN 60065:2002
Hljóð- og myndbúnaður og ámóta rafeindabúnaður – 
Öryggiskröfur
IEC 60065:2001 (Breytt) 

EN 60065:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.3.2007) 

Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

EN 60065:2002/A1:2006
IEC 60065:2001/A1:2005 (Breytt) 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2008) 

 

EN 60065:2002/A11:2008 Athugasemd 3 Liðinn
(1.7.2010) 

 

EN 60065:2002/AC:2006    

EN 60065:2002/AC:2007    

Cenelec EN 60215:1989
Öryggiskröfur vegna útvarpssenda
IEC 60215:1987

  Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

EN 60215:1989/A1:1992
IEC 60215:1987/A1:1990 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.6.1993) 

 

EN 60215:1989/A2:1994
IEC 60215:1987/A2:1993 

Athugasemd 3 Liðinn
(15.7.1995) 

 

Cenelec EN 60825-1:1994
Öryggi leysitækja – 1. hluti: Flokkun búnaðar, kröfur og 
notendaleiðbeiningar
IEC 60825-1:1993

  Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

EN 60825-1:1994/AC:1995  

Cenelec EN 60825-1:2007
Öryggi leysitækja – Hluti 1: Flokkun búnaða og kröfur
IEC 60825-1:2007

EN 60825-1:1994
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.9.2010) 

Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

Cenelec EN 60825-2:2004
Öryggi leysitækja – 2. hluti: Öryggi ljósleiðarafjarskiptakerfa
IEC 60825-2:2004

EN 60825-2:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.9.2007) 

Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

EN 60825-2:2004/A1:2007
IEC 60825-2:2004/A1:2006 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.2.2010) 

 

Cenelec EN 60825-4:2006
Öryggi leysitækja – 4. hluti: Leysivarnir
IEC 60825-4:2006

EN 60825-4:1997
+ A1:2002
+ A2:2003

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.10.2009) 

Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

EN 60825-4:2006/A1:2008
IEC 60825-4:2006/A1:2008 

Athugasemd 3 1.9.2011  

Cenelec EN 60825-12:2004
Öryggi leysistækja – 12. hluti: Öryggi fjarskiptakerfa sem nota 
ljós í tómarúmi við flutning upplýsinga
IEC 60825-12:2004

  Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

Cenelec EN 60950-1:2001
Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – 1. hluti: Almennar kröfur
IEC 60950-1:2001 (Breytt) 

EN 60950:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.7.2006) 

Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

EN 60950-1:2001/A11:2004 Athugasemd 3   

EN 60950-1:2001/AC:2007 

EN 60950-1:2001/AC:2004 

Cenelec EN 60950-1:2006
Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – 1. hluti: Almennar kröfur
IEC 60950-1:2005 (Breytt) 

EN 60950-1:2001
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.12.2010) 

Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

EN 60950-1:2006/A11:2009 Athugasemd 3 Liðinn
(1.12.2010) 

 

EN 60950-1:2006/A1:2010
IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Breytt) 

Athugasemd 3 1.3.2013 

Cenelec EN 60950-22:2006
Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – 22. hluti: Búnaður til 
uppsetningar utanhúss
IEC 60950-22:2005 (Breytt) 

  Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

EN 60950-22:2006/AC:2008    

Cenelec EN 60950-23:2006
Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – Hluti 23: Búnaður til 
gagnageymslu í miklu magni
IEC 60950-23:2005

  Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

EN 60950-23:2006/AC:2008    

Cenelec EN 61000-3-2:2006
Rafsegulsviðssamhæfi – Hluti 3-2: Takmörk – Takmörk fyrir 
útgeislun yfirsveiflustrauma (málstraumur búnaðar < 16 A á 
fasa)
IEC 61000-3-2:2005

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

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.2.2009) 

Stafl b) í 1. mgr. 3. gr. 

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

Athugasemd 3 1.7.2012  

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

Athugasemd 3 1.7.2012  
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

Cenelec EN 61000-3-3:1995
Rafsegulsviðssamhæfi – Hlut 3-3: Takmörk – Takmörkun 
spennusveiflna og flökts í lágspennudreifikerfum fyrir búnað 
sem hefur málstraum <= 16 A á hvern fasa og sem ekki er háður 
skilyrtri tengingu
IEC 61000-3-3:1994

 Liðinn
(1.1.2001) 

Stafl b) í 1. mgr. 3. gr. 

EN 61000-3-3:1995/A1:2001
IEC 61000-3-3:1994/A1:2001 

Athugasemd 3 Liðinn
(1.5.2004) 

 

EN 61000-3-3:1995/AC:1997    

Cenelec EN 61000-3-3:2008
Rafsegulsviðssamhæfi – Hlut 3-3: Takmörk – Takmörkun 
spennusveiflna og flökts í lágspennudreifikerfum fyrir búnað 
sem hefur málstraum upp að 16 A
IEC 61000-3-3:2008

EN 61000-3-3:1995
ásamt breytingum

Athugasemd 2.1 

1.9.2011 Stafl b) í 1. mgr. 3. gr. 

Cenelec EN 61000-3-11:2000
Rafsegulsviðssamhæfi (EMC) – 3.-11. hluti: Takmörk – 
Takmarkanir á spennubreytingum, spennusveiflum og flökti í 
almennum lágspennukerfum – búnaður með málstraum <= 75A 
og háður skilyrtri tengingu
IEC 61000-3-11:2000

 Liðinn
(1.11.2003) 

Stafl b) í 1. mgr. 3. gr. 

Cenelec EN 61000-3-12:2005
Rafsegulsviðssamhæfi – Hluti 3-12: Takmörk – Takmörk 
fyrir yfirsveiflustrauma sem stafa frá búnaði sem tengdur er 
almennum lágspennukerfum með málstraum > 16 A og = 75 
A á fasa
IEC 61000-3-12:2004

 Liðinn
(1.7.2004) 

Stafl b) í 1. mgr. 3. gr. 

Cenelec EN 61000-6-1:2007
Rafsegulsviðssamhæfi – Hluti 6-1: Almennir staðlar – Ónæmi 
fyrir íbúðar-, verslunar- og smáiðnaðarumhverfi
IEC 61000-6-1:2005

EN 61000-6-1:2001

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.12.2009) 

Stafl b) í 1. mgr. 3. gr. 

Cenelec EN 61000-6-2:2005
Rafsegulsviðssamhæfi – Hluti 6-2: Almennir staðlar – Ónæmi 
fyrir iðnaðarumhverfi
IEC 61000-6-2:2005

EN 61000-6-2:2001

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.6.2008) 

Stafl b) í 1. mgr. 3. gr. 

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

Cenelec EN 61000-6-3:2007
Rafsegulsviðssamhæfi (EMC) – Hluti 6-3: Almennir 
staðlar – Útgeislunarstaðall fyrir íbúðar-, verslunar og 
smáiðnaðarumhverfi
IEC 61000-6-3:2006

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

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.12.2009) 

Stafl b) í 1. mgr. 3. gr. 

Cenelec EN 61000-6-4:2007
Rafsegulsviðssamhæfi (EMC) – Hluti 6-4: Almennir staðlar – 
Útgeislunarstaðall fyrir iðnaðarumhverfi
IEC 61000-6-4:2006

EN 61000-6-4:2001

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.12.2009) 

Stafl b) í 1. mgr. 3. gr. 

Cenelec EN 62311:2008
Mat á rafeinda- og rafmagnsbúnaði er tengist takmörkunum á 
áhrifum rafsegulsviða á fólk (0 Hz – 300 GHz)
IEC 62311:2007 (Breytt) 

  Stafl. a) í 1. mgr. 3. gr. 
(og 2. gr. 2006/95/EB) 

ETSI EN 300 065-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Þröngbandsritsímabúnaður með beinni prentun til 
móttöku upplýsinga um veður eða leiðsögu (NAVTEX); 2. 
hluti: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. 
gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 300 065-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Þröngbandsritsímabúnaður með beinni prentun til 
móttöku upplýsinga um veður eða leiðsögu (NAVTEX); 2. 
hluti: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. 
gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

EN 300 065-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

30.4.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 065-3 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Þröngbandsritsímabúnaður með beinni prentun til 
móttöku upplýsinga um veður eða leiðsögu (NAVTEX); 3. 
hluti: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur í e-lið 3. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

  3. mgr. 3. gr.

ETSI EN 300 065-3 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Þröngbandsritsímabúnaður með beinni prentun til 
móttöku upplýsinga um veður eða leiðsögu (NAVTEX); 3. 
hluti: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 3. mgr. 3. 
gr. Í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

EN 300 065-3 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

28.2.2011 3. mgr. 3. gr.

ETSI EN 300 086-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus fjarskiptabúnaður 
með innri eða ytri útvarpstíðnitengli sem fyrst og fremst er 
ætlaður fyrir hliðrænt tal; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 300 086-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2010) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 086-2 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus fjarskiptabúnaður 
með innri eða ytri útvarpstíðnitengli sem fyrst og fremst er 
ætlaður fyrir hliðrænt tal; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 300 086-2 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

31.3.2012 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 113-2 V1.4.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus fjarskiptabúnaður 
sem ætlaður er til sendingar á gögnum (og tali) og sem 
búinn er loftnetstengli; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 300 113-2 V1.3.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.3.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 113-2 V1.4.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus fjarskiptabúnaður 
sem ætlaður er til sendingar á gögnum (og tali) og sem 
búinn er loftnetstengli; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 300 113-2 V1.4.1

Athugasemd 2.1 

31.8.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 135-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Hornmótaður almenningstalstöðvabúnaður (CB) 
(CEPT PR 27 þráðlaus fjarskiptabúnaður); 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 300 135-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2009) 

2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 300 162-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Sendi- og móttökubúnaður í metrabylgjutalstöðvum 
(VHF) til nota í sjófarstöðvaþjónustunni; 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 300 162-2 V1.1.2

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.8.2008) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 162-3 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Sendi- og móttökubúnaður í metrabylgjutalstöðvum 
(VHF) til nota í sjófarstöðvaþjónustunni; 3. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur í e-lið 3. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 300 162-3 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.8.2008) 

3. mgr. 3. gr.

ETSI EN 300 219-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Fjarskiptabúnaður með 
innri eða ytri útvarpstíðnitengli sem fyrst og fremst er ætlaður 
fyrir hliðrænt tal; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall um 
grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 220-2 V2.1.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki (SRD): Fjarskiptabúnaður til nota 
á tíðnisviðinu 25 MHz til 1000 MHz með styrk allt að 500 
mW; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

EN 300 220-2 V2.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.3.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 220-2 V2.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki (SRD): Fjarskiptabúnaður til nota á 
tíðnisviðinu 25 MHz til 1000 MHz með styrk allt að 500 mW; 
Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 2. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

EN 300 220-2 V2.1.2

Athugasemd 2.1 

31.5.2013 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 224-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Boðkerfi til nota á vettvangi; 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 296-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Fjarskiptabúnaður með 
innbyggð loftnet sem fyrst og fremst er ætlaður fyrir hliðrænt 
tal; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 296-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Fjarskiptabúnaður með 
innbyggð loftnet sem fyrst og fremst er ætlaður fyrir hliðrænt 
tal; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

EN 300 296-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2010) 

2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 300 296-2 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Fjarskiptabúnaður með 
innbyggð loftnet sem fyrst og fremst er ætlaður fyrir hliðrænt 
tal; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

EN 300 296-2 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

31.3.2012 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 328 V1.7.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Breiðbandssendikerfi; Gagnasendingarbúnaður sem 
starfar á 2,4 GHz ISM-tíðnisviði og notar breiðbandssendikerfi; 
Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. 
í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

EN 300 328 V1.6.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2008) 

2. mgr. 3. gr. 

Þessi útgáfa staðalsins gildir sem grundvöllur ætlaðs samræmis við kröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB við eftirfarandi skilyrði: Búnaðurinn skal 
beita fullnægjandi aðferð við skiptingu tíðnirófsins, t.d. LBT (Listen Before Talk), DAA (Detect And Avoid), o.s.frv., til að fullnægja kröfunum sem 
eru tilgreindar í lið 4.3.5 í þessari útgáfu. Aðferðin á auðvelda skiptingu milli ólíkrar tækni og forrita, sem þegar eru fyrir hendi, og ef álagið verður 
of mikið verður notendum tryggður jafn aðgangur (sem veldur því að þjónustan við alla notendur versnar). Samhæfðar aðferðir til að meta skilvirkni 
mismunandi aðferða við skiptinguna eru í mótun hjá ETSI í drögunum EN 300 328 útgáfa 1.8.1. 

ETSI EN 300 330-2 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki (SRD): Þráðlaus fjarskiptabúnaður 
á tíðnisviðinu 9 kKz til 25 MHz og með spanlykkjukerfi 
á tíðnisviðinu 9 kHz til 30 MHz;2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 300 330-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2007) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 330-2 V1.5.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki (SRD): Þráðlaus fjarskiptabúnaður 
á tíðnisviðinu 9 kKz til 25 MHz og með spanlykkjukerfi 
á tíðnisviðinu 9 kHz til 30 MHz; Hluti 2: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 300 330-2 V1.3.1

Athugasemd 2.1 

30.11.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 341-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi (RP 02); Þráðlaus 
fjarskiptabúnaður sem notar innbyggt loftnet og sendir út 
merki sem vekja tiltekna svörun í móttökubúnaði; 2. hluti: 
Samræmdur Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 373-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Sendi- og móttökubúnaður í sjófarstöðvum til nota 
á mið- og hátíðnisviðum (MF og HF); 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 373-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Sendi- og móttökubúnaður í sjófarstöðvum til nota 
á mið- og hátíðnisviðum (MF og HF); 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 300 373-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

30.9.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 373-3 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Sendi- og móttökubúnaður í sjófarstöðvum til nota 
á mið- og hátíðnisviðum (MF og HF); 3. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur e-liðar 3. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  3. mgr. 3. gr.
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 300 373-3 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Sendi- og móttökubúnaður í sjófarstöðvum til nota 
á mið- og hátíðnisviðum (MF og HF); Hluti 3: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur e-liðar 3. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta; 
Búnaður með innbyggðan eða viðtengdan búnað fyrir stafrænt 
valkall (DSC) í flokki „E“

EN 300 373-3 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

30.9.2011 3. mgr. 3. gr.

ETSI EN 300 390-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus fjarskiptabúnaður 
sem ætlaður er til sendingar á gögnum (og tali) og sem 
notar innbyggt loftnet; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

ETS 300 390/A1 ED.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2001) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 422-2 V1.2.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Þráðlausir hljóðnemar á tíðnisviðinu 25 MHz til 3 
GHz; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. 
í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

EN 300 422-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 433-2 V1.1.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Styrkmótaður 
almenningstalstöðvabúnaður með tvíhliðabandi (DSB) og/
eða einhliðabandi (SSB); 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 300 433-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.9.2002) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 440-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki; Þráðlaus fjarskiptabúnaður til nota 
á tíðnisviðinu 1 GHz til 40 GHz; 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 300 440-2 V1.1.2

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(28.2.2010) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 440-2 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki; Þráðlaus fjarskiptabúnaður til nota 
á tíðnisviðinu 1 GHz til 40 GHz; 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 300 440-2 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki; Þráðlaus fjarskiptabúnaður til nota 
á tíðnisviðinu 1 GHz til 40 GHz; 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 300 440-2 V1.3.1

Athugasemd 2.1 

31.5.2012 Grein 3.2 

ETSI EN 300 454-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Víðbandsfjarskiptaleið fyrir hljóð; 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 300 471-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Aðgangskenniskrár, 
nýtingarreglur og samsvarandi tæknilegir eiginleikar þráðlauss 
fjarskiptabúnaðar til sendingar á gögnum á sameiginlegum 
rásum; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 
skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fjarvirkni í landflutningum og umferð (RTTT); 
Sendibúnaður í sérnota skammdrægum fjarskiptum (DRSC) 
(500 kbit/s / 250 kbit/s) sem starfar á 5,8 GHz iðnaðar-, vísinda- 
og lækningabandi (ISM) Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall 
skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað 
og endabúnað til fjarskipta; Undirhluti 1: Kröfur um búnað til 
nota við vegi

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fjarvirkni í landflutningum og umferð (RTTT); 
Sendibúnaður í sérnota skammdrægum fjarskiptum (DRSC) 
(500 kbit/s / 250 kbit/s) sem starfar á 5,8 GHz iðnaðar-, vísinda- 
og lækningabandi (ISM) Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall 
skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað 
og endabúnað til fjarskipta; Undirhluti 2: Kröfur um búnað til 
nota um borð

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 676-2 V1.4.1
VHF sendi-, viðtöku- og sendiviðtökuhandstöðvar í 
far- og fastafjarskiptakerfinu á jörðu niðri til nota í VHF 
flugfarstöðvaþjónustunni með styrkmótun; Hluti 2: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 698-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Sendi- og móttökubúnaður í metrabylgjutalstöðvum 
(VHF) til nota í sjófarstöðvaþjónustunni á skipgengum 
vatnaleiðum; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall skv. 2. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

EN 300 698-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.8.2010) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 698-3 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Sendi- og móttökubúnaður í metrabylgjutalstöðvum 
(VHF) til nota í sjófarstöðvaþjónustunni á skipgengum 
vatnaleiðum; 3. hluti: Samræmdur Evrópustaðall skv. e-lið 
3. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

EN 300 698-3 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.8.2010) 

3. mgr. 3. gr.

ETSI EN 300 718-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Ofanflóðavitar; Sendingar-/móttökukerfi; 2. hluti: 
Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. 
í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 718-3 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Ofanflóðavitar; Sendingar-/móttökukerfi; 3. hluti: 
Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur í e-lið 3. mgr. 3. 
gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

EN 300 718-3 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2005) 

3. mgr. 3. gr.
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 300 720-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Ofurtíðnifjarskiptakerfi (UHF) og búnaður til nota um 
borð í skipum; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall skv. 2. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

EN 300 720-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.7.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 300 761-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); 
Skammdræg tæki (SRD): Sjálfvirkur auðkenningarbúnaður 
(AVI) fyrir járnbrautarvagna sem starfar á tíðnisviðinu 2,45 
GHz; 2. hluti: Samræmdur staðall um grunnkröfur skv. 2. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 025-2 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); VHF talstöðvarbúnaður til almennra fjarskipta og 
tengdur búnaður fyrir stafrænt valkall (DSC) í flokki „D“. 2. 
hluti: Samræmdur Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 025-2 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.10.2008) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 025-2 V1.4.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); VHF talstöðvarbúnaður til almennra fjarskipta og 
tengdur búnaður fyrir stafrænt valkall (DSC) í flokki „D“. 2. 
hluti: Samræmdur Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 025-2 V1.3.1

Athugasemd 2.1 

31/05/2011 Grein 3.2 

ETSI EN 301 025-3 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); VHF talstöðvarbúnaður til almennra fjarskipta og 
tengdur búnaður fyrir stafrænt valkall (DSC) í flokki „D“. 
3. hluti: Samræmdur Evrópustaðall skv. e-lið 3. mgr. 3. gr. 
í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

EN 301 025-3 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.10.2008) 

3. mgr. 3. gr.

ETSI EN 301 025-3 V1.4.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); VHF talstöðvarbúnaður til almennra fjarskipta og 
tengdur búnaður fyrir stafrænt valkall (DSC) í flokki „D“. 
3. hluti: Samræmdur Evrópustaðall skv. e-lið 3. mgr. 3. gr. 
í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

EN 301 025-3 V1.3.1

Athugasemd 2.1 

31/05/2011 Grein 3.3 

ETSI EN 301 091-2 V1.3.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki; Ratsjárbúnaður til nota við 
fjarvirkni í landflutningum og umferð (RTTT) sem starfar á 
tíðnisviðinu 76–77 GHz; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 091-2 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2008) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 166-2 V1.2.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Tæknilegir eiginleikar 
og prófunarskilyrði fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað fyrir 
hliðræn og/eða stafræn fjarskipti (tal og/eða gögn) sem 
starfar á þröngbandsrásum og búinn er loftnetstengli; 2. hluti: 
Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. 
í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

EN 301 166-2 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.5.2010) 

2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 301 166-2 V1.2.3
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Tæknilegir eiginleikar 
og prófunarskilyrði fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað fyrir 
hliðræn og/eða stafræn fjarskipti (tal og/eða gögn) sem 
starfar á þröngbandsrásum og búinn er loftnetstengli; 2. hluti: 
Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. 
í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

EN 301 166-2 V1.2.2

Athugasemd 2.1 

31.8.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 178-2 V1.2.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Færanlegur metrabylgjutalstöðvabúnaður (VHF) til 
nota í sjófarstöðvaþjónustunni sem starfar á metrabylgjutíðni 
(VHF) (einungis til notkunar utan hins alþjóðlega neyðar- og 
öryggiskerfis fjarskipta á sjó – GMDSS); 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 178-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.10.2008) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 357-2 V1.4.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Hliðræn snúrulaus víðbandshljómtæki sem búin eru 
innbyggðum loftnetum og starfa á tíðnisviðinu 25 MHz til 
2000 MHz; Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. 
gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

EN 301 357-2 V1.3.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.8.2010) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 360 V1.2.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur staðall 
sem fjallar um endastöðvar gervihnatta (SUT) sem senda í átt 
til gervihnatta á sístöðubraut á tíðnibilinu 27,5 til 29,5 GHz og 
varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 360 V1.1.3

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2007) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 406 V1.5.1
Aukin stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT); Samræmdur 
Evrópustaðall um aukin stafræn þráðlaus fjarskipti sem fjallar 
um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 406 V1.4.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.3.2005) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 406 V2.1.1
Aukin stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT); Samræmdur 
Evrópustaðall um aukin stafræn þráðlaus fjarskipti sem fjallar 
um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 406 V1.5.1

Athugasemd 2.1 

30.4.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 423 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Samræmdur staðall um landstöðvakerfi fyrir 
flugfjarskipti skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

TBR 023 ED.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.9.2002) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 426 V1.2.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur 
Evrópustaðall um færanlegar gervihnattajarðstöðvar á landi 
með litlum gagnasendingahraða (LMES) og færanlegar 
gervihnattajarðstöðvar til annarra nota en neyðar- og 
öryggissamskipta í sjófarstöðvaþjónustunni (MMES) fyrir 
tíðnisviðin 1,5 til 1,6 GHz sem varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 
3. gr. Í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

EN 301 426 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2002) 

2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 301 427 V1.2.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur 
Evrópustaðall um færanlegar gervihnattajarðstöðvar á landi 
með litlum gagnasendingahraða (LMES) fyrir tíðnisviðin 
11/12/14 GHz sem varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í 
tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

EN 301 427 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.8.2003) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 428 V1.3.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur 
Evrópustaðall um VSAT-endabúnað; Sendingarbúnaður, 
sendingar-/viðtöku- eða eingöngu viðtökubúnaður 
gervihnattajarðstöðva með tíðnisviðin 11/12/14 GHz sem 
varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 428 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2007) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 430 V1.1.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur 
Evrópustaðall um færanlegar jarðstöðvar til fréttaöflunar um 
gervihnött (SNG TES) með tíðnisviðin 11–12/13–14 GHz sem 
varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

TBR 030 ED.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.1.2001) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 441 V1.1.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur 
Evrópustaðall um far-jarðstöðvar (MES), þar með taldar 
handjarðstöðvar, fyrir S-PCN sem nota tíðnisvið 1,6/2,4 GHz 
í far-fjarskiptaþjónustu um gervihnetti (MSS), sem varðar 
grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

TBR 041 ED.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.1.2001) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 442 V1.1.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur 
Evrópustaðall um far-jarðstöðvar (MES), þar með taldar 
handjarðstöðvar, fyrir S-PCN sem nota tíðnisvið 2,0 GHz 
í far-fjarskiptaþjónustu um gervihnetti (MSS), sem varðar 
grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

TBR 042 ED.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.1.2001) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 442 V1.2.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur 
Evrópustaðall um far-jarðstöðvar (MES), þar með taldar 
handjarðstöðvar, fyrir S-PCN sem nota tíðnisvið 2,0 GHz 
í far-fjarskiptaþjónustu um gervihnetti (MSS), sem varðar 
grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 442 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

31/05/2012 Grein 3.2 

ETSI EN 301 443 V1.3.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur 
Evrópustaðall um VSAT endabúnað; Gervihnattastöðvar til 
sendinga, móttöku og sendinga eða einungis til móttöku á 
tíðnisviðinu 4 GHz og 6 GHz sem varðar grunnkröfur skv. 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

EN 301 443 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2007) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 444 V1.1.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur 
Evrópustaðall um far-jarðstöðvar á landi (LMES) fyrir 
tíðnisviðin 1,5 til 1,6 GHz sem varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

TBR 044 ED.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.1.2001) 

2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 301 447 V1.1.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur staðall sem 
fjallar um jarðstöðvar um borð í skipum (ESV) er starfa á 4/6 
GHz tíðnibilunum sem úthlutað er fastgervihnattaþjónustunni 
(FSS) og varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 449 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); 
Samræmdur evrópustaðall um CDMA dreifrófsfastastöðvar 
sem starfa á 450 MHz hólfskiptri tíðni (CDMA 450) og 
PAMR tíðnunum 410, 450 og 870 (CDMA-PAMR) er varðar 
grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 459 V1.4.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur staðall 
sem fjallar um gagnvirkar endastöðvar gervihnatta (SIT) og 
endastöðvar gervihnatta (SUT) sem senda í átt til gervihnatta 
á sístöðubraut á tíðnibilinu 29,5 til 30,0 GHz sem varðar 
grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 459 V1.3.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.3.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-1 V1.6.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM);Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 1. hluti: Sameiginlegar 
tæknilegar kröfur

EN 301 489-1 V1.5.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2008) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað; 1. hluti: Sameiginlegar tæknilegar 
kröfur

EN 301 489-1 V1.6.1

Athugasemd 2.1 

1.10.2011 Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-10 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 10. hluti: Sérstök 
skilyrði um fyrstu (CT1 og CT1+) og annarrar kynslóðar (CT2)
snúrulausan símabúnað

EN 301 489-10 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2005) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-11 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 11. hluti: Sérstök 
skilyrði um landsendistöðvar til hljóðvarpsþjónustu

EN 301 489-11 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2007) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-12 V2.2.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 12. hluti: Sérstök 
skilyrði um VSAT-endabúnað, gagnvirkar endastöðvar 
gervihnatta sem starfa á tíðnisviðum á bilinu 4 GHz til 30 GHz 
í fastbrautargervihnattaþjónustunni (FSS) 

EN 301 489-12 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2010) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-13 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 13. hluti: Sérstök 
skilyrði um almenningstalstöðvarbúnað (CB) og fylgibúnað 
(tal og önnur boðskipti) 

EN 301 489-13 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2005) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 301 489-14 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 14. hluti: Sérstök 
skilyrði um stafrænar og hliðrænar landsendistöðvar til 
sjónvarpsþjónustu

EN 301 489-14 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.7.2006) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-15 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 15. hluti: Sérstök 
skilyrði um búnað fyrir radíóamatöra sem seldur er á 
neytendamarkaði

EN 301 489-15 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2005) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-16 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 16. hluti: Sérstök 
skilyrði um hliðræn hólfskipt þráðlaus far-fjarskiptakerfi

EN 301 489-16 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2005) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-17 V1.3.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað; 17. hluti: Sérstök skilyrði um 2,4 
GHz víðbandssendingarkerfi og 5 GHz hágæða RLAN búnað 
og 5,8 GHz breiðbandsgagnasendingarkefi

EN 301 489-17 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.7.2010) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað; Hluti 17: Sérstök skilyrði fyrir 
breiðbandsgagnasendingarkefi

EN 301 489-17 V1.3.2

Athugasemd 2.1 

1.10.2011 Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-18 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 18. hluti: Sérstök 
skilyrði um búnað fyrir fléttuð þráðlaus landnet (TETRA) 

EN 301 489-18 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2005) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-19 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 19. hluti: Sérstök 
skilyrði um far-viðtökujarðstöðvar (ROMES) til gagnafjarskipta 
á 1,5 GHz tíðnisviðinu

EN 301 489-19 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2005) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-2 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 2. hluti: Sérstök 
skilyrði um þráðlaus boðtæki

EN 301 489-2 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2005) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-20 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 20. hluti: Sérstök 
skilyrði um far-jarðstöðvar (MES) sem notaðar eru til far-
fjarskiptaþjónustu um gervihnetti (MSS) 

EN 301 489-20 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2005) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-22 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 22. hluti: Sérstök 
skilyrði um VHF far- og fastafjarskiptabúnað á jörðu niðri til 
nota í flugi

EN 301 489-22 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(28.2.2007) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 301 489-23 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 23. hluti: Sérstök 
skilyrði um IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) 
fastastöðvar (BS), magnara og aukabúnað

EN 301 489-23 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.5.2009) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-23 V1.4.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 23. hluti: Sérstök 
skilyrði um IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA og 
E-UTRA) fastastöðvar (BS), magnara og aukabúnað

EN 301 489-23 V1.3.1

Athugasemd 2.1 

30.6.2012 Grein 3.1.b 

ETSI EN 301 489-24 V1.4.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 24. hluti: Sérstök 
skilyrði um IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) far-
fjarskiptakerfi (UE) og aukabúnað

  Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-24 V1.5.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 24. hluti: Sérstök 
skilyrði um IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA og 
E-UTRA) far-fjarskiptakerfi (UE) og aukabúnað

EN 301 489-24 V1.4.1

Athugasemd 2.1 

31/07/2012 Grein 3.1.b 

ETSI EN 301 489-25 V2.3.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 25. hluti: Sérstök 
skilyrði um IMT-2000 CDMA MC farsímastöðvar og 
aukabúnað

EN 301 489-25 V2.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2007) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-26 V2.3.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 26. hluti: Sérstök 
skilyrði um IMT-2000 CDMA MC fastastöðvar og aukabúnað

EN 301 489-26 V2.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2007) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-27 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 27. hluti: Sérstök 
skilyrði um virkar læknisfræðilegar ígræðslur sem ganga fyrir 
ofurlágorku (ULP-AMI) og jaðartæki með þeim (ULP-AMI-P) 

  Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-28 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 28. hluti: Sértækar 
kröfur um þráðlausar stafrænar myndfjarskiptaleiðir

  Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-29 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; Hluti 29: Sérstakar 
kröfur varðandi læknisfræðilegan gagnaþjónustubúnað 
(MEDS) sem starfar á tíðnisviðunum 401 MHz til 402 MHz og 
405 MHz til 406 MHz

  Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 3. hluti: Sérstök 
skilyrði um skammdræg tæki (SRD) sem starfa á tíðnisviðum 
milli 9 kHz og 40 GHz

EN 301 489-3 V1.3.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2005) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-31 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); 
Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir þráðlausan 
fjarskiptabúnað og þjónustu; 31. hluti: Rafsegulsviðssamhæfi 
þráðlauss fjarskiptabúnaðar á tíðnisviðinu 9-315 kHz fyrir 
virkar læknisfræðilegar ígræðslur sem ganga fyrir ofurlágorku 
(ULP-AMI) og jaðartæki með þeim (ULP-AMI-P) 

  Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-32 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); 
Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir þráðlausan 
fjarskiptabúnað og þjónustu; 32. hluti: Ratsjárbúnaður til jarð- 
og veggskönnunar

  Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-33 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; Hluti 33: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur b-liðar 1. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta 
varðandi fjarskiptatæki sem byggja á ofurbreiðbandstækni 
(UWB) 

  Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-34 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; Hluti 34: Sérstök 
skilyrði um ytri aflgjafa (EPS) fyrir farsíma

  Grein 3.1.b 

ETSI EN 301 489-4 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 4. hluti: Sérstök 
skilyrði um fastar þráðlausar fjarskiptaleiðir og aukabúnað og 
þjónustu

EN 301 489-4 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2005) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-4 V1.4.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 4. hluti: Sérstök 
skilyrði um fastar þráðlausar fjarskiptaleiðir og aukabúnað og 
þjónustu

EN 301 489-4 V1.3.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.1.2011) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-5 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 5. hluti: Sérstök 
skilyrði um einkafarstöðvar til nota á landi (PMR) og 
fylgibúnað (tal og önnur boðskipti) 

EN 301 489-5 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2005) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-6 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 6. hluti: Sérstök 
skilyrði um búnað til aukinna stafrænna þráðlausra fjarskipta 
(DECT) 

EN 301 489-6 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.5.2010) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 7. hluti: Sérstök 
skilyrði um farbúnað til þráðlausra fjarskipta og aukabúnað 
fyrir stafræn hólfskipt farsímakerfi (GSM og DCS) 

EN 301 489-7 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.1.2009) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-8 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 8. hluti: Sérstök 
skilyrði um GSM fastastöðvar

EN 301 489-8 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2005) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 489-9 V1.4.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; 9. hluti: Sérstök 
skilyrði um þráðlausa hljóðnema, ámóta útvarpstíðnibúnað 
fyrir hljóðfjarskiptaleiðir, snúrulaus hljómtæki og 
heyrnartólsvöktunartæki

EN 301 489-9 V1.3.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.8.2009) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 502 V8.1.2
Samræmdur Evrópustaðall um alheimsfarsímakerfi (GSM); 
Búnaður í fastastöðvar og magnara – varðar grunnkröfur skv. 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta (GSM 13.21 útgáfa 8.1.2 gefin út 
1999) 

EN 301 502 V7.0.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2002) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 502 V9.2.1
Samræmdur Evrópustaðall um alheimsfarsímakerfi (GSM); 
Búnaður í fastastöðvar og magnara – varðar grunnkröfur skv. 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

EN 301 502 V8.1.2

Athugasemd 2.1 

31.7.2012 Grein 3.2 

ETSI EN 301 511 V9.0.2
Alheimsfarsímakerfi (GSM); Samræmdur staðall um 
farsímastöðvar á tíðnisviðunum GSM 900 og GSM 1 800 sem 
varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. Í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 511 V7.0.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2004) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 526 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); 
Samræmdur evrópustaðall um CDMA dreifrófsfarstöðvar sem 
starfa á 450 MHz hólfskiptri tíðni (CDMA 450) og PAMR 
tíðnum 410, 450 og 870 (CDMA-PAMR) sem fjallar um 
grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 681 V1.3.2
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur 
Evrópustaðall um far-jarðstöðvar (MES) gervihnatta 
á sístöðubraut, þar með taldar handjarðstöðvar, fyrir 
einkafjarskiptanet um gervihnetti (S-PCN) sem nota tíðnisvið 
1,5/1,6 GHz í far-fjarskiptaþjónustu um gervihnetti (MSS) 
varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 681 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.3.2006) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 721 V1.2.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur 
Evrópustaðall um far-jarðstöðvar (MES) til lágbitahraðafjarskipta 
(LBRDC) um gervihnetti á lágri sporbraut (LEO) á tíðnisviði 
undir 1 GHz sem varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í 
tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

EN 301 721 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.3.2002) 

2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 301 783-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Búnaður fyrir radíóamatöra 
sem seldur er á neytendamarkaði; 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 783-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Búnaður fyrir radíóamatöra 
sem seldur er á neytendamarkaði; 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 783-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

30.9.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 796 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Samræmdur Evrópustaðall um CT1 og CT1+ 
snúrulausan símabúnað sem varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 797 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Samræmdur Evrópustaðall um CT2 snúrulausan 
símabúnað sem varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 839-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Þráðlaus fjarskiptabúnaður á tíðnisviðinu 402 MHz 
til 405 MHz fyrir virkar læknisfræðilegar ígræðslur og 
aukabúnað sem ganga fyrir ofurlágorku; 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 839-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.3.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 839-2 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Þráðlaus fjarskiptabúnaður á tíðnisviðinu 402 MHz 
til 405 MHz fyrir virkar læknisfræðilegar ígræðslur og 
aukabúnað sem ganga fyrir ofurlágorku; 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 839-2 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

30.6.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 840-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Stafrænir þráðlausir hljóðnemar sem starfa á samræmdu 
1 785 til 1 800 MHz tíðnisviði Samtaka póst- og símastjórna 
í Vestur- Evrópu (CEPT); 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall 
skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 843-1 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu til nota á sjó; 1. hluti: 
Sameiginlegar tæknilegar kröfur

EN 301 843-1 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.3.2006) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 843-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu til nota á sjó; 2. hluti: 
Sérstök skilyrði um sendi- og móttökubúnað í talstöðvum

EN 301 843-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.3.2006) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 301 843-4 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu til nota á sjó; 4. hluti: 
Sérstök skilyrði um þröngbandsmóttökutæki (NAVTEX) með 
beinni prentun (NBDP) 

EN 301 843-4 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.3.2006) 

Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 843-5 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu til nota á sjó; 5. 
hluti: Sérstök skilyrði um MF/HF sendi- og móttökubúnað í 
talstöðvum

  Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 843-6 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir 
þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu til nota á sjó; Hluti 6: 
Sérstök skilyrði um jarðstöðvar um borð í skipum sem starfa á 
tíðnisviði yfir 3 GHz

  Stafl. b) í 1. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 893 V1.5.1
Þráðlaus breiðbandsaðgangsnet (BRAN); 5 GHz hágæða 
RLAN; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. 
gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

EN 301 893 V1.4.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.6.2010) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-1 V3.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) og notendabúnaður (UE) fyrir 
IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 1. hluti: 
Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000; varðar inngang og 
sameiginlegar kröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 908-1 V2.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.1.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-1 V4.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; Hluti 
1: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000; varðar inngang og 
sameiginlegar kröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 908-1 V3.2.1

Athugasemd 2.1 

30.11.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-10 V2.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) og notendabúnaður (UE) fyrir 
IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 10. 
hluti: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 FDMA/TDMA 
(DECT) sem varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 908-10 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.9.2005) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-10 V4.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) og notendabúnaður (UE) fyrir 
IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 10. 
hluti: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 FDMA/TDMA 
(DECT) sem varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 908-10 V2.1.1

Athugasemd 2.1 

30.4.2011 2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 301 908-11 V3.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS), magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 11. 
hluti: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 CDMA Direct 
Spread (UTRA FDD) (magnara) – varðar grunnkröfur 2. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

EN 301 908-11 V2.3.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.1.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-11 V4.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS), magnarar og (UE) fyrir IMT 
2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; Hluti 11: 
Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 CDMA Direct 
Spread (UTRA FDD) (magnara) – varðar grunnkröfur 2. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

EN 301 908-11 V3.2.1

Athugasemd 2.1 

30.11.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-12 V3.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS), magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 
Hluti 12: Samræmdur evrópustaðall um IMT-2000 CDMA MC 
farsímastöðvar (cdma 2000) (magnarar) – varðar grunnkröfur 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-12 V4.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS), magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 
Hluti 12: Samræmdur evrópustaðall um IMT-2000 CDMA MC 
farsímastöðvar (cdma 2000) (magnarar) – varðar grunnkröfur 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

EN 301 908-12 V3.1.1

Athugasemd 2.1 

30.11.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-13 V4.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM);Fastastöðvar (BS), magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 
Hluti 13: Samræmdur evrópustaðall um IMT-2000, Evolved 
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (notendabúnað) 
– varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-14 V4.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM);Fastastöðvar (BS), magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 
Hluti 14: Samræmdur evrópustaðall um IMT-2000, Evolved 
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (fastastöðvar) 
– varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-15 V4.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM);Fastastöðvar (BS), magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 
Hluti 15: Samræmdur evrópustaðall um IMT-2000, Evolved 
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (FDD magnarar) 
– varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 301 908-16 V4.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS), magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; Hluti 
16: Samræmdur evrópustaðall um IMT-2000 Evolved CDMA 
Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (notendabúnað) 
– varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-17 V4.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS), magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; Hluti 
17: Samræmdur evrópustaðall um IMT-2000 Evolved CDMA 
Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (fastastöðvar) 
– varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-2 V3.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) og notendabúnaður (UE) fyrir 
IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 2. 
hluti: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 CDMA Direct 
Spread (UTRA FDD) (notendabúnað) sem varðar grunnkröfur 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

EN 301 908-2 V2.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.1.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-2 V4.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; Hluti 
2: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 CDMA Direct 
Spread (UTRA FDD) (notendabúnað) sem varðar grunnkröfur 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

EN 301 908-2 V3.2.1

Athugasemd 2.1 

30.11.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-3 V3.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) og notendabúnaður (UE) fyrir 
IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 3. 
hluti: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 CDMA Direct 
Spread (UTRA FDD) (fastastöðvar) sem varðar grunnkröfur 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

EN 301 908-3 V2.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.1.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-3 V4.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; Hluti 
3: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 CDMA Direct 
Spread (UTRA FDD) (fastastöðvar) sem varðar grunnkröfur 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

EN 301 908-3 V3.2.1

Athugasemd 2.1 

30.11.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-4 V3.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) og notendabúnaður (UE) fyrir 
IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 4. 
hluti: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 CDMA 
MC farsímastöðvar (cdma 2000) (notendabúnað) sem 
varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 908-4 V2.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.5.2009) 

2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 301 908-4 V4.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 
Hluti 4: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 CDMA 
MC farsímastöðvar (cdma 2000) (notendabúnað) sem 
varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 908-4 V3.2.1

Athugasemd 2.1 

30.11.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-5 V3.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS), magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 5. 
hluti: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 CDMA MC 
farsímastöðvar (cdma 2000) (fastastöðvar og magnarar) sem 
varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 908-5 V2.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.5.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-5 V4.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS), magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 
Hluti 5: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 CDMA MC 
farsímastöðvar (cdma 2000) (fastastöðvar og magnarar) sem 
varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 301 908-5 V3.2.1

Athugasemd 2.1 

30.11.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-6 V3.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 6. 
hluti: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 CDMA TDD 
(UTRA FDD) (notendabúnað) sem varðar grunnkröfur 2. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

EN 301 908-6 V2.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.5.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-6 V4.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 
Hluti 6: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 CDMA TDD 
(UTRA FDD) (notendabúnað) sem varðar grunnkröfur 2. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

EN 301 908-6 V3.2.1

Athugasemd 2.1 

30.11.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-7 V3.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) og notendabúnaður (UE) fyrir 
IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 7. hluti: 
Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 CDMA TDD (UTRA 
FDD) (fastastöðvar) sem varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. 
í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

EN 301 908-7 V2.2.2

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.1.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-7 V4.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) magnarar og notendabúnaður (UE) 
fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 
Hluti 7: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 CDMA TDD 
(UTRA FDD) (fastastöðvar) sem varðar grunnkröfur 2. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

EN 301 908-7 V3.2.1

Athugasemd 2.1 

30.11.2011 2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 301 908-8 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) og notendabúnaður (UE) fyrir 
IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 8. hluti: 
Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 TDMA SC (UWC 
136) (notendabúnað) sem varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. 
í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 908-9 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Fastastöðvar (BS) og notendabúnaður (UE) fyrir 
IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju kynslóð; 9. hluti: 
Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 TDMA SC (UWC 
136) (fastastöðvar) sem varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 
tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 929-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Sendi- og móttökubúnaður á metrabylgjutíðni (VHF) 
til nota sem strandstöðvar fyrir GMDSS og aðra notkun í 
sjófarstöðvaþjónustunni; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall 
skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

EN 301 929-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2008) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 301 997-2 V1.1.1
Sending og fléttun (TM); Búnaður fyrir fast samband milli 
margra staða; Þráðlaus fjarskiptabúnaður til nota í þráðlausum 
margmiðlunarkerfum (MWS) á tíðnisviðinu 40,5 GHz til 43,5 
GHz; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 017-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Sendibúnaður til nota í styrkmótaðri (AM) 
hljóðvarpsþjónustu; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall um 
grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 018-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Sendibúnaður til nota í tíðnimótaðri (FM) 
útvarpsþjónustu; 2. hluti: Samræmdur evrópustaðall skv. 2. 
mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

EN 302 018-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2007) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 054-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Veðurathugunartæki; Háloftakannar til nota á 
tíðnisviðinu 400,15 MHz til 406 MHz með styrk allt að 200 
mW; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur skv. 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 064-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); þráðlausar myndfjarskiptaleiðir (WVL) á tíðnisviðinu 
1.3 GHz til 50 GHz; Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall skv. 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 302 065 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Ofurbreiðbandstækni (UWB) til nota í fjarskiptum; 
Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 
tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 065 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Ofurbreiðbandstækni (UWB) til nota í fjarskiptum; 
Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 
tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

EN 302 065 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

30.6.2012 Grein 3.2 

ETSI EN 302 066-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Myndkerfi í ratsjárbúnað til jarð- og veggskönnunar 
(GPR/WPR); Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 302 066-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 077-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); 
Sendibúnaður til nota við stafræna hljóðvarpssendingarþjónustu 
á jörðu niðri (T-DAB); 2. hluti: Samræmdur evrópustaðall skv. 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 186 V1.1.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur 
Evrópustaðall um far-gervihnattajarðstöðvar í flugförum (AES) 
á tíðnisviðinu 11/12/14 GHz sem varðar grunnkröfur skv. 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 194-2 V1.1.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Leiðsöguratsjá til nota á skipgengum vatnaleiðum; 
Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. 
gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 195-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Þráðlaus fjarskiptabúnaður á tíðnisviðinu 9 kHz til 315 
kHz fyrir virkar læknisfræðilegar ígræðslur sem ganga fyrir 
ofurlágorku (ULP-AMI) og aukabúnað; Hluti 2: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 208-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Örmerkingarbúnaður sem starfar á tíðnisviðinu 865 
MHz til 868 MHz með styrk allt að 2 W; 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 302 208-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 208-2 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Örmerkingarbúnaður sem starfar á tíðnisviðinu 865 
MHz til 868 MHz með styrk allt að 2 W; 2. hluti: Samræmdur 
Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 302 208-2 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

30.11.2011 2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 302 217-2-2 V1.2.3
Föst radíókerfi; Einkenni og kröfur fyrir búnað og loftnet til 
sendinga á milli tveggja staða; Hluti 2-2: Samræmt EN um 
nauðsynlegar kröfur greinar 3.2 í R&TTE reglum fyrir stafræn 
kerfi sem vinna á tíðniböndum þar sem notaðar eru samræmdar 
tíðnir

EN 302 217-2-2 
V1.1.3

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.5.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1
Föst útvarpskerfi; Eiginleikar og kröfur um fastsambandsbúnað 
og loftnet; Hluti 2-2: Stafræn kerfi sem starfa á tíðnisviðum 
þar sem tíðnisamhæfingu er beitt; Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 302 217-2-2 
V1.2.3

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.1.2011) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1
Föst útvarpskerfi; Eiginleikar og kröfur um fastsambandsbúnað 
og loftnet; Hluti 2-2: Stafræn kerfi sem starfa á tíðnisviðum 
þar sem tíðnisamhæfingu er beitt; Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 302 217-2-2 
V1.3.1

Athugasemd 2.1 

30.9.2012 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 217-3 V1.2.1
Föst útvarpskerfi; Eiginleikar og kröfur um fastsambandsbúnað 
og loftnet; 3. hluti: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 
skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta á fjarskiptatíðnum þar sem ekki er beitt 
tíðnisamhæfingu

EN 302 217-3 V1.1.3

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.11.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 217-3 V1.3.1
Föst útvarpskerfi; Eiginleikar og kröfur um fastsambandsbúnað 
og loftnet; Hluti 3: Búnaður sem starfar á tíðnisviðum þar 
sem bæði er unnt að koma við samræmdri og ósamræmdri 
tíðninýtingu; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. 
mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

EN 302 217-3 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

30.4.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 217-4-2 V1.3.1
Föst radíókerfi; Einkenni og kröfur fyrir búnað og loftnet til 
sendinga á milli tveggja staða; Hluti 4-2: Samræmt EN um 
nauðsynlegar kröfur greinar 3.2 í R&TTE reglum fyrir loftnet

EN 302 217-4-2 
V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.7.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 217-4-2 V1.4.1
Föst útvarpskerfi; Eiginleikar og kröfur um fastsambandsbúnað 
og loftnet; Hluti 4-2: Loftnet: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 302 217-4-2 
V1.3.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1
Föst útvarpskerfi; Eiginleikar og kröfur um fastsambandsbúnað 
og loftnet; Hluti 4-2: Loftnet: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 302 217-4-2 
V1.4.1

Athugasemd 2.1 

31.10.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 245-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Sendibúnaður til nota í Digital Radio Mondiale 
(DRM) útvarpsþjónustu; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall 
skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 248 V1.1.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Leiðsöguratsjár til nota á skipum sem ekki falla 
undir samninginn um öryggi mannslífa á hafinu (SOLAS); 
Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 
tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 302 264-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki; Fjarvirkni í landflutningum og 
umferð (RTTT); Skammdrægur ratsjárbúnaður sem starfar 
á tíðnisviðinu 77 GHz til 81 GHz; Hluti 2: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 288-2 V1.2.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki; Fjarvirkni í landflutningum og 
umferð (RTTT); Skammdrægur ratsjárbúnaður sem starfar 
á tíðnisviðinu 24 GHz; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 302 288-2 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.5.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 288-2 V1.3.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki; Fjarvirkni í landflutningum og 
umferð (RTTT); Skammdrægur ratsjárbúnaður sem starfar 
á tíðnisviðinu 24 GHz; Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 302 288-2 V1.2.2

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.10.2010) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 291-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki (SRD): Spanrænn 
nærsvæðisgagnaflutningsbúnaður sem starfar á tíðninni 13.56 
MHz; Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. 
í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 296 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); 
Sendibúnaður til nota við stafræna sjónvarpssendingarþjónustu 
á jörðu niðri (T-DVB-T); Samræmdur Evrópustaðall skv. 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 297 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); 
Sendibúnaður fyrir hliðræna sjónvarpsútsendingarþjónustu; 
Samræmdur Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 326-2 V1.2.2
Föst útvarpskerfi; Búnaður og loftnet fyrir fast samband 
milli margra staða; 2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta varðandi búnað 
fyrir fast samband milli margra staða

EN 302 326-2 V1.1.2

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.3.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 326-3 V1.3.1
Föst útvarpskerfi; Búnaður og loftnet fyrir fast samband 
milli margra staða; 3. hluti: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta varðandi loftnet 
fyrir fast samband milli margra staða

EN 302 326-3 V1.2.2

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.10.2009) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 340 V1.1.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur staðall um 
jarðstöðvar um borð í skipum (ESV) er starfa á 11/12/14 GHz 
tíðnisviðum sem úthlutað er fastgervihnattaþjónustunni (FSS) 
er varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB 
um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 
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Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 302 372-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki (SRD): Búnaður til skynjunar og 
hreyfingar; Ratsjár til könnunar á vökvahæð í tönkum (TLPR) 
sem starfa á tíðnisviðunum 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz, 
og 77GHz; Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. 
gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 426 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Samræmdur Evrópustaðall um CDMA dreifrófsmagnara 
sem starfa á 450 MHz hólfskiptri tíðni (CDMA 450) og PAMR 
tíðnunum 410 MHz, 450 MHz og 870 MHz (CDMA-PAMR) 
sem fjallar um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 435-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki (SRD): Tæknilegir eiginleikar 
skammdrægra tækja sem starfa með ofurbreiðbandstækni 
(UWB); Notkun búnaðar til greiningar og flokkunar á 
byggingarefni, sem starfar á tíðnibilinu frá 2,2 GHz upp í 8 
GHz; Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 435-2 V1.3.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki (SRD): Tæknilegir eiginleikar 
skammdrægra tækja sem starfa með ofurbreiðbandstækni 
(UWB); Notkun búnaðar til greiningar og flokkunar á 
byggingarefni, sem starfar á tíðnibilinu frá 2,2 GHz upp í 
8,5 GHz; Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 
2. mgr. 3. gr. Í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

EN 302 435-2 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

30.9.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 448 V1.1.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur 
Evrópustaðall um staðsetningargervihnattajarðstöðvar í 
járnbrautarlestum (ESTs) á tíðnisviðinu 14/12 GHz sem varðar 
grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 454-2 V1.1.1
Samþýðanleiki rafsegulbylgja og nýting á útvarpsbylgjusviði 
(ERM); Veðurfræðileg hjálpartæki (Met aids); Háloftakannar 
(radíósondur) sem nýta tíðnir frá 1668,4 MHz til 1690 MHz; 
– Annar hluti: Samræmdur Evrópustaðall (EN) sem nær yfir 
helstu skilyrði í 2. mgr. 3. gr. í R&TTE tilskipuninni

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 480 V1.1.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Samræmdur Evrópustaðall um GSM til notkunar um 
borð í flugvélum – varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 498-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); 
Skammdræg tæki (SRD) sem starfa með ofurbreiðbandstækni 
(UWB); Aðgreining hluta og notkunarlýsing fyrir búnað 
vélknúinna verkfæra sem starfar á tíðnibilinu frá 2,2 GHz upp 
í 8,5 GHz; Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 302 500-2 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); 
Skammdræg tæki (SRD) sem starfa með ofurbreiðbandstækni 
(UWB); Staðsetningarbúnaður sem starfar á tíðnibilinu frá 
6 GHz upp í 8,5 GHz; Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 302 500-2 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.3.2010) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 500-2 V2.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); 
Skammdræg tæki (SRD) sem starfa með ofurbreiðbandstækni 
(UWB); Staðsetningarbúnaður sem starfar á tíðnibilinu frá 
6 GHz upp í 9 GHz; Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 302 500-2 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

31/07/2012 Grein 3.2 

ETSI EN 302 502 V1.2.1
Þráðlaus breiðbandsaðgangsnet (BRAN); 5,8 Ghz föst 
breiðbandsgagnaflutningakerfi; Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 302 502 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.3.2010) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 510-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Þráðlaus fjarskiptabúnaður á tíðnisviðinu 30 MHz til 
37,5 MHz fyrir virkar læknisfræðilegar himnuígræðslur og 
aukabúnað sem gengur fyrir ofurlágorku; Hluti 2: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 536-2 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki (SRD); Þráðlaus fjarskiptabúnaður 
á tíðnisviðinu 315 kHz til 600 kHz; Hluti 2: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 537-2 V1.1.2
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); 
Skammdræg tæki (SRD): Ofurlágorkukerfi fyrir þjónustukerfi 
læknisfræðilegra gagna sem starfa á tíðnisviðunum 401 MHz 
til 402 MHz og 405 MHz til 406 MHz; Hluti 2: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 544-1 V1.1.1
Breiðbandsgagnaflutningskerfi sem starfa á tíðnisviðinu 2.500 
MHz til 2.690 MHz; Hluti 1: TDD fastastöðvar; Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 544-1 V1.1.2
Breiðbandsgagnaflutningskerfi sem starfa á tíðnisviðinu 2.500 
MHz til 2.690 MHz; Hluti 1: TDD fastastöðvar; Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

EN 302 544-1 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

30.9.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 544-2 V1.1.1
Breiðbandsgagnaflutningakerfi sem starfa á tíðnisviðinu 2.500 
MHz til 2.690 MHz; Hluti 2: TDD notendastöðvar; Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 302 561 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus fjarskiptabúnaður 
sem notar óslitna eða slitna hjúpmótun (envelope modulation) 
og starfar á rásarbandvíddunum 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz eða 
150 kHz; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 561 V1.2.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus fjarskiptabúnaður 
sem notar óslitna eða slitna hjúpmótun (envelope modulation) 
og starfar á rásarbandvíddunum 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz eða 
150 kHz; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

EN 302 561 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

31.8.2011 2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 567 V1.1.1
Þráðlaus breiðbandsaðgangsnet (BRAN); 60 GHz fjölgígabita 
WAS/RLAN kerfi; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 
2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 571 V1.1.1
Forritanleg flutningakerfi (ITS); Fjarskiptabúnaður sem 
starfar á tíðnisviðinu 5 855 MHz – 5 925 MHz; Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 574-1 V1.1.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samhæfður staðall um 
gervihnattajarðstöðvar fyrir far-fjarskiptaþjónustu (MSS) sem 
starfa á tíðnibilinu 1980 MHz til 2010 MHz (frá jörðu út í 
geim) og 2170 MHz til 2200 MHz (frá geimi til jarðar); Hluti 
1: Uppbótarkerfishluti (CGC) á jörðu niðri fyrir víðbandskerfi: 
Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 
tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 
fjarskipta

  Grein 3.2 

ETSI EN 302 574-2 V1.1.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samhæfður staðall um 
gervihnattajarðstöðvar fyrir far-fjarskiptaþjónustu (MSS) sem 
starfa á tíðnibilinu 1980 MHz til 2010 MHz (frá jörðu út í 
geim) og 2170 MHz til 2200 MHz (frá geimi til jarðar); Hluti 
2: Notendabúnaður (UE) fyrir víðbandskerfi: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  Grein 3.2 

ETSI EN 302 574-3 V1.1.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samhæfður staðall um 
gervihnattajarðstöðvar fyrir far-fjarskiptaþjónustu (MSS) sem 
starfa á tíðnibilinu 1980 MHz til 2010 MHz (frá jörðu út í 
geim) og 2170 MHz til 2200 MHz (frá geimi til jarðar); Hluti 
3: Notendabúnaður (UE) fyrir mjóbandskerfi: Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  Grein 3.2 

ETSI EN 302 608 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki (SRD): Þráðlaus fjarskiptabúnaður 
fyrir Eurobalise járnbrautarkerfi; Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 
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Evrópsk 
staðla- 

samtök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 
leystur er af hólmi

Athugasemd 1

Ákvæði í tilskipun  
1999/5/EB

ETSI EN 302 609 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki (SRD): Þráðlaus fjarskiptabúnaður 
fyrir Euroloop járnbrautarkerfi; Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 623 V1.1.1
Þráðlaus breiðbandsaðgangskerfi (BWA) á tíðnisviðinu 3 
400 MHz til 3 800 MHz; Farsímaendastöðvar; Samræmdur 
Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/
EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 625 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); 5 GHz breiðbandsbúnaður til nota við neyðaraðstoð 
(BBDR); Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað 
til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 645 V1.1.1
Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni 
(ERM); Skammdræg tæki; Magnarar í hnattræn 
gervihnattaleiðsögukerfi (GNSS); Samræmdur Evrópustaðall 
um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 752 V1.1.1
Þættir sem vara rafsegulsvissamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); 
Virkir ratsjárvarar; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 
2. mgr. 3. gr. tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 302 977 V1.1.2
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur 
Evrópustaðall um gervihnattajarðstöðvar, sem festar eru á 
ökutæki (VMES) á tíðnisviðinu 14/12 GHz, sem varðar 
grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta

  2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 303 035-1 V1.2.1
Samræmdur Evrópustaðall um TETRA búnað sem varðar 
grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta; 1. hluti: Tal og 
gögn (V+D) 

EN 303 035-1 V1.1.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.9.2003) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI EN 303 035-2 V1.2.2
Samræmdur Evrópustaðall um TETRA búnað sem varðar 
grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta; 2. hluti: Notkun í 
beinrásarham (DMO) 

EN 303 035-2 V1.2.1

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.10.2004) 

2. mgr. 3. gr. 

ETSI ETS 300 487/A1 ED.1
Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Far-viðtökujarðstöðvar 
(ROMES) til gagnafjarskipta á 1,5 GHz tíðnisviðinu; 
Útvarpstíðniforskriftir

  2. mgr. 3. gr. 

(1) CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25500811, bréfasími +32 25500819 (http://www.cen.eu)
 CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25196871, bréfasími +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
 ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, FRANCE, sími +33 492944200, bréfasími +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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Athugasemd 1:  Síðasti dagur ætlaðs samræmis er yfirleitt sami dagur og afturköllunardagurinn (date 
of withdrawal eða „dow“) sem evrópsku staðlasamtökin ákveða, en athygli notenda 
þessara staðla skal vakin á að sérstakar undantekningar geta verið frá þessu.

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

Athugasemd 2.2:  Nýi staðallinn hefur rýmra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag 
hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis 
við grunnkröfur tilskipunarinnar.

Athugasemd 2.3:  Nýi staðallinn hefur þrengra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag 
hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi (að hluta), að gilda sem grundvöllur ætlaðs 
samræmis við grunnkröfur tilskipunarinnar að því er varðar vörur sem falla undir 
gildissvið nýja staðalsins. Ætlað samræmi við grunnkröfur tilskipunarinnar gildir 
óbreytt að því er varðar vörur sem falla áfram undir gildissvið staðalsins sem leystur 
er af hólmi (að hluta) en ekki undir gildissvið nýja staðalsins.

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

Athugið:

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

–  Evrópsk staðlasamtök gefa samhæfða staðla út á ensku (Staðlasamtök Evrópu, CEN, og 
Rafstaðlasamtök Evrópu, CENELEC, gefa staðla sína einnig út á frönsku og þýsku). Heiti 
samhæfðra staðla eru síðan þýdd á öll önnur tilskilin opinber tungumál Evrópska efnahagssvæðisins 
og fer þýðingin fram á vegum staðlastofnunar hvers lands. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 
ábyrgist ekki að staðlaheiti, sem borist hafa til birtingar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, séu 
rétt. 

–  Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins merkir það ekki að þeir séu til á öllum tungumálum Evrópska 
efnahagssvæðisins. 

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

–  Nánari upplýsingar um samræmda staðla er að finna á eftirfarandi vefslóð: 

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

(1) Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37.
(2) Stjtíð. EB L 217, 5.8.1998, bls. 18.

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

