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16.5.2012 Nr. 27/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6565 – Elior Concessions SA/Áreas Iberoamericana S.L. – Áreas S.A.)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 4. maí 2012 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 franska fyrir tækið Elior Concessions 
SA („Elior“), sem lýtur yfir ráð um breska fyrirtækisins Charterhouse Capital Partners LLP 
(„Charterhouse“) og Robert Zolade, fransks ríkisborgara, 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 spænska fyrir tæk inu 
Áreas Iberoamericana S.L. og einnig í hinu spænska Áreas S.A., dótturfélagi í einkaeigu Áreas 
Iberoamericana S.L., sem áður laut sameiginlegum yfirráðum Elior og spænska fyrirtækisins Emesa 
S. L. („Emesa“).

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

– Elior: dótturfélag Elior SCA, sem er eignarhaldsfélag og fer fyrir Elior-samsteypunni. Starfsemi 
þess er aðallega á sviði matvælaþjónustu, einkum veitinga- og matvælaþjónustu samkvæmt 
samningi við fyrirtæki, skóla, háskóla, sjúkrahús og elliheimili. Elior stundar einnig, þó í minni 
mæli, umsýslu með húsnæði, sölu til ferðamanna og rekstur sjálfsala. Starfsemin fer fram í 
nokkrum Evrópulöndum, svo og í Rómönsku Ameríku og Bandaríkjunum. Systurfélag þess, 
Elior Restauration & Services S.A., stundar veitingaþjónustu samkvæmt samningi á Spáni undir 
vörumerkinu „Serunión“ 

– Charterhouse: tilheyrir samsteypu sem veitir þjónustu á sviði eigin fjár og sjóðaumsýslu 

– Robert Zolade: franskur fjárfestir

– Emesa: spænskt fyrirtæki sem veitir margvíslega þjónustu, m.a. í tengslum við fasteignir, 
lækningar og ráðgjöf

– Áreas Iberoamericana: eignarhaldsfélag sem ræður yfir Áreas og hefur ekki sjálft með höndum 
neina starfsemi á markaði

– Áreas: móðurfélag fyrirtækjasamsteypu sem veitir einkum matvælaþjónustu á grundvelli 
sérleyfa. Starfsemi fer fram á flugvöllum, járnbrautarstöðvum, við þjóðvegi, hraðbrautir, í 
verslanamiðstöðvum og á sýningarsvæðum 

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).

(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

 2012/EES/27/01
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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 139, 15. maí 2012). 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.6565 – Elior Concessions SA/Áreas Iberoamericana S.L. – Áreas S.A., á eftir far andi póst-
fang:

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

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


16.5.2012 Nr. 27/3EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6579 – Mitsubishi Corporation/development Bank of japan Inc/ 
dvB Bank SE/TES Holdings Ltd)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 3. maí 2012 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 japönsku fyrir tækin Mitsubishi Corporation 
(„MC“) og Development Bank of Japan („DBJ“) og hið þýska DVB Bank („DVB“), sem lýtur 
yfirráðum þýsku samsteypunnar DZB („DZB“), 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 breska fyrir tæk inu TES Holdings Ltd. 
og dótturfélögum þess („TES“).

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

– MC: almenn viðskiptastarfsemi í margvíslegri framleiðslustarfsemi, m.a. á sviði orku, málma, 
vélbúnaðar, íðefna, matvæla og almennrar vöru

– DBJ: fjármálaþjónusta, m.a. samþætt fjárfestinga- og útlánaþjónusta, svo og ráðgjafarþjónusta

– DVB: fjármálaþjónusta með sérhæfingu á sviði fjármögnunar alþjóðlegrar flutningastarfsemi, 
m.a. samþættar fjármögnunarlausnir og ráðgjafarþjónusta að því er varðar fjármögnun 
sjóflutninga, flugstarfsemi og flutningastarfsemi á landi

– DZB: miðlæg stofnun fyrir þýska samvinnubanka („Volksbanken Raiffeisenbanken“) og 
fyrirtækjabankastarfsemi

– TES: umsýsla með flugvélahreyflum, skammtímaleiga úr sér genginna flugvélahreyfla („stub 
leasing“) og sala á varahlutum og efni í flugvélar

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 139, 15. maí 2012). 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.6579 – Mitsubishi Corporation/Development Bank of Japan Inc/DVB Bank SE/TES 
Holdings Ltd, 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“).

 2012/EES/27/02

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


EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 27/4 16.5.2012

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6580 – Experian/Cerved/Experian-Cerved Information Services)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 7. maí 2012 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 ítalska fyrir tækið Experian Holding Italia 
S.r.l. („Experian“) og fyrirtækið Cerved Holding S.p.A. („Cerved“), öðlast með hluta fjár kaupum í 
nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki í sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. sam-
runa reglu gerðar EB, í ítalska fyrir tæk inu Experian-Cerved Information Services S.p.A. („Experian-
Cerved“).

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

– Experian: veitir upplýsingar um skuldastöðu, safnar og selur viðskiptaupplýsingar sem fengnar 
eru úr opinberum gögnum, hugbúnaðarlausnir og markaðsfærsluþjónusta fyrir gagnaumsýslu, 
mat á lánsáhættu, lánainnheimta og umsýsla með svikum, lausnir á sviði talningar viðskiptavina 
sem gerir kleift að fylgjast með hegðun viðskiptavina 

– Cerved: söfnun, vinnsla og markaðsfærsla á upplýsingaþjónustu til að styðja fyrirtæki við að 
stjórna lánsáhættu, meta lánshæfi, setja saman marklista til nota við markaðsfærslu og til að 
rannsaka markaðsstaðsetningu, lánsmat, lánaumsýsla og eignaumsýsla, innheimta lána

– Experian-Cerved: veitir upplýsingar um skuldastöðu

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 140, 16. maí 2012). 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.6580 – Experian/Cerved/Experian-Cerved Information 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“).

 2012/EES/27/03

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


16.5.2012 Nr. 27/5EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6587 – Molson Coors/StarBev)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 2. maí 2012 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 bandaríska fyrir tækið Molson Coors Brewing 
Company („Molson Coors“) öðlast með hluta fjár kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar 
b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í lúxemborgska fyrir tæk inu Starbev Holdings S. à r.l. 
(„StarBev“).

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

– Molson Coors: bruggar, selur, markaðssetur og dreifir bjór, einkum í Bandaríkjunum, Kanada og 
Bretlandi

– StarBev: framleiðir og dreifir bjór, einkum í Mið- og Austur-Evrópu 

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.

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semd ir 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 140, 16. maí 2012). 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.6587 – Molson Coors/StarBev, 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“).

 2012/EES/27/04
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/jagero II/Quintet/Bioibérica)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 10. febrúar 2012 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam-
ræmi við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar 
er ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver 
eru. Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32012M6438. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

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

(mál COMP/M.6483 – PGGM vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 26. apríl 2012 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32012M6483. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

 2012/EES/27/05

 2012/EES/27/06

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

(mál COMP/M.6501 – Scholz Austria/Asamer Familienholding/RPE Recyclingpark 
Eisenerz)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 2. maí 2012 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32012M6501. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

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

(mál COMP/M.6508 – GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 27. apríl 2012 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32012M6508. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

 2012/EES/27/07

 2012/EES/27/08

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

(mál COMP/M.6516 – Sumitomo Mitsui Financial Group/RBS Aviation Capital 
Group)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 4. maí 2012 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32012M6516. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

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

(mál COMP/M.6518 – ESB NM/BPAEL/Heliex Power Limited)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 3. maí 2012 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32012M6518. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

 2012/EES/27/09

 2012/EES/27/10

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

(mál COMP/M.6521 – Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 4. apríl 2012 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32012M6521. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

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

(mál COMP/M.6527 – Rio Tinto/Richards Bay Minerals)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 4. maí 2012 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32012M6527. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

 2012/EES/27/11

 2012/EES/27/12

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

(mál COMP/M.6534 – Wienerberger/Pipelife International)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 2. maí 2012 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á þýsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32012M6534. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

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

(mál COMP/M.6536 – CvC/Ahlsell)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 30. apríl 2012 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32012M6536. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

 2012/EES/27/13

 2012/EES/27/14

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

(mál COMP/M.6550 – TowerBrook/York/Apollo/Monier)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 26. apríl 2012 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32012M6550. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

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

(mál COMP/M.6551 – Kellogg Company/Pringles Snack Business)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 2. maí 2012 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32012M6551. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

 2012/EES/27/15

 2012/EES/27/16

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

(mál COMP/M.6553 – Reitan Servicehandel/R-Kioski/UAB Impress Teva/ 
OÜ Lehepunkt)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 25. apríl 2012 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins. Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1. mgr. 6. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru. 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

−	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases). Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein.

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm), undir skjalnúmeri 
32012M6553. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

 2012/EES/27/17

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd til skipunar 
ráðsins 89/686/EBE frá 21. desember 1989 um samræmingu laga aðildarríkjanna 

um persónuhlífar

(Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samræmdra staðla samkvæmt tilskip uninni)

Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 132:1998
Öndunarvörn – Skilgreiningar

4.6.1999 EN 132:1990

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.6.1999)

CEN EN 133:2001
Öndunarfærahlífar – Flokkun

10.8.2002 EN 133:1990

Athugasemd 2.1

Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 134:1998
Öndunarfærahlífar – Nafnaskrá fyrir íhluti

13.6.1998 EN 134:1990

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.1998)

CEN EN 135:1998
Öndunarfærahlífar – Skrá yfir samsvarandi hugtök

4.6.1999 EN 135:1990

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.6.1999)

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

13.6.1998 EN 136:1989
EN 136-10:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.1998)

EN 136:1998/AC:2003 6.5.2010

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

23.11.2007 EN 137:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(23.11.2007)

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

16.12.1994

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

6.11.1998 EN 140:1989

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.3.1999)

EN 140:1998/AC:1999 6.5.2010

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

10.4.2003 EN 142:1989

Athugasemd 2.1

Liðinn
(10.4.2003)

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

24.1.2001 EN 143:1990

Athugasemd 2.1

Liðinn
(24.1.2001)

EN 143:2000/A1:2006 21.12.2006 Athugasemd 3 Liðinn
(21.12.2006)

EN 143:2000/AC:2005 6.5.2010

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

24.1.2001 EN 144-1:1991

Athugasemd 2.1

Liðinn
(24.1.2001)

EN 144-1:2000/A1:2003 21.2.2004 Athugasemd 3 Liðinn
(21.2.2004)

EN 144-1:2000/A2:2005 6.10.2005 Athugasemd 3 Liðinn
(31.12.2005)
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

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

4.6.1999

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

21.2.2004

EN 144-3:2003/AC:2003 6.5.2010

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

19.2.1998 EN 145:1988
EN 145-2:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.2.1998)

EN 145:1997/A1:2000 24.1.2001 Athugasemd 3 Liðinn
(24.1.2001)

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

4.6.1999 EN 148-1:1987

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.8.1999)

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

4.6.1999 EN 148-2:1987

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.8.1999)

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

4.6.1999 EN 148-3:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.8.1999)

CEN EN 149:2001+A1:2009
Öndunarfærahlífar – Hálfgrímusíur til varnar gegn ögnum – Kröfur, 
prófun, merking

6.5.2010 EN 149:2001

Athugasemd 2.1
Liðinn

(6.5.2010)

CEN EN 165:2005
Augnhlífar – Íðorðasafn

19.4.2006 EN 165:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.5.2006)

CEN EN 166:2001
Augnhlífar – Forskriftir

10.8.2002 EN 166:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 167:2001
Augnhlífar – Ljóstæknilegar prófunar aðferðir

10.8.2002 EN 167:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 168:2001
Augnhlífar – Aðrar prófunaraðferðir en ljóstæknilegar

10.8.2002 EN 168:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(10.8.2002)

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

28.8.2003 EN 169:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

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

28.8.2003 EN 170:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

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

10.4.2003 EN 171:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(10.4.2003)

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

15.5.1996

EN 172:1994/A1:2000 4.7.2000 Athugasemd 3 Liðinn
(31.10.2000)
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

EN 172:1994/A2:2001 10.8.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 174:2001
Augnhlífar – Skíðagleraugu fyrir brun og svig

21.12.2001 EN 174:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(21.12.2001)

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

19.2.1998

CEN EN 207:2009
Augnhlífar – Síur og hlífðargleraugu til varnar gegn leysigeislun 
(leysiaugnhlífar)

6.5.2010 EN 207:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.6.2010)

EN 207:2009/AC:2011 16.2.2012 

CEN EN 208:2009
Augnhlífar – Hlífðargleraugu til notkunar við stillingu á leysum og 
leysikerfum (leysistillingargleraugu)

6.5.2010 EN 208:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.6.2010)

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

8.6.2000 EN 250:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(19.7.2000)

EN 250:2000/A1:2006 21.12.2006 Athugasemd 3 Liðinn
(21.12.2006)

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

16.12.1994

CEN EN 340:2003
Hlífðarfatnaður – Almennar kröfur

6.10.2005 EN 340:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

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

6.10.2003

EN 342:2004/AC:2008 6.5.2010

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

8.3.2008 EN 343:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(29.2.2008)

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 6.5.2010

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

23.12.1993

EN 348:1992/AC:1993 6.5.2010

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

28.8.2003 EN 352-1:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

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

28.8.2003 EN 352-2:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

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

28.8.2003 EN 352-3:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

CEN EN 352-4:2001
Heyrnarhlífar – Öryggiskröfur og prófun – 4. hluti: Hljóðsstyrksstýrð 
eyrnaskjól

10.8.2002
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

EN 352-4:2001/A1:2005 19.4.2006 Athugasemd 3 Liðinn
(30.4.2006)

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

28.8.2003

EN 352-5:2002/A1:2005 6.5.2010 Athugasemd 3
Liðinn

(6.5.2010)

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

28.8.2003

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

28.8.2003

CEN EN 352-8:2008
Heyrnarhlífar – Öryggiskröfur og prófun – Hluti 8: Heyrnarskjól 
með afþreyingar hljóðefni

28.1.2009

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

28.8.2003 EN 353-2:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

CEN EN 354:2010
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð – Dragreipi 9.7.2011

EN 354:
2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(9.7.2011)

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

28.8.2003 EN 355:1992
Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

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

21.12.2001 EN 358:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(21.12.2001)

CEN EN 360:2002
Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð – Inndraganlegur 
fallstöðvunar búnaður

28.8.2003 EN 360:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

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

28.8.2003 EN 361:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

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

6.10.2005 EN 362:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

CEN EN 363:2008
Persónuhlífar til varnar gegn falli – Kerfi til varnar gegn falli

20.6.2008 EN 363:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.8.2008)

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

23.12.1993

EN 364:1992/AC:1993 6.5.2010

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

6.10.2005 EN 365:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

EN 365:2004/AC:2006 6.5.2010
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

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

23.12.1993

EN 367:1992/AC:1992 6.5.2010

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

6.10.2005 EN 374-1:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

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

6.10.2005 EN 374-2:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

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

6.10.2005 EN 374-3:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

EN 374-3:2003/AC:2006 6.5.2010

CEN EN 379:2003+A1:2009
Augnhlífar – Sjálfvirkar síur til nota við logsuðu

6.5.2010 EN 379:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.5.2010)

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

23.12.1993

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

12.1.1996

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

10.10.1996

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

16.3.2000

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

12.1.1996

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

16.3.2000

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

18.10.1997

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

18.10.1997

CEN EN 381-10:2002
Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota handkeðjusagir – 10. hluti: Próf un-
ar aðferðir fyrir hlífðarbúnað á efri hluta líkama

28.8.2003

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

28.8.2003

CEN EN 388:2003
Hlífðarhanskar til að verjast áverkum

6.10.2005 EN 388:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 397:1995
Öryggishjálmar fyrir vinnustaði

12.1.1996

EN 397:1995/A1:2000 24.1.2001 Athugasemd 3 Liðinn
(24.1.2001)

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

21.2.2004 EN 402:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(21.2.2004)

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

6.10.2005 EN 403:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

CEN EN 404:2005
Öndunarfærahlífar til sjálfsbjargar – Undankomusíur með 
munnstykki

6.10.2005 EN 404:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(2.12.2005)

CEN EN 405:2001+A1:2009
Öndunarfærahlífar – Hálfgrímur með síuloka til varnar gegn 
gastegundum eða gastegundum og ögnum – Kröfur, prófun, merking

6.5.2010 EN 405:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.5.2010)

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

6.10.2005 EN 407:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

CEN EN 420:2003+A1:2009
Hlífðarhanskar – Almennar kröfur og prófunaraðferðir

6.5.2010 EN 420:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.5.2010)

CEN EN 421:2010
Hlífðarhanskar gegn jónandi geislun og geislavirkri mengun 9.7.2011

EN 421:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(9.7.2011)

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

20.6.2008 EN 443:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.8.2008)

CEN EN 458:2004
Heyrnarhlífar – Tilmæli varðandi val, notkun, umhirðu og viðhald 
– Leiðbein ingarskjal

6.10.2005 EN 458:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

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

16.12.1994

CEN EN 469:2005
Hlífðarfatnaður fyrir sökkviliðsmenn – Nothæfiskröfur fyrir 
hlífðarfatnað fyrir slökkvistarf

19.4.2006 EN 469:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.6.2006)

EN 469:2005/A1:2006 23.11.2007 Athugasemd 3 Liðinn
(23.11.2007)

EN 469:2005/AC:2006 6.5.2010

CEN EN 471:2003+A1:2007
Áberandi endurskinsfatnaður til nota í atvinnuskyni – Prófunaraðferðir 
og kröfur

8.3.2008 EN 471:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.6.2008)

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

16.12.1994

CEN EN 511:2006
Hlífðarhanskar gegn kulda

21.12.2006 EN 511:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(21.12.2006)
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 530:2010
Slitþol efna sem eru notuð í hlífðarfatnað – Prófunaraðferðir 9.7.2011

EN 530:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(9.7.2011)

EN 530:1994/AC:1995 6.5.2010

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

8.3.2008 EN 564:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.3.2008)

CEN EN 565:2006
Fjallgöngubúnaður – Borðar – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

8.3.2008 EN 565:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.3.2008)

CEN EN 566:2006
Fjallgöngubúnaður – Lykkjur – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

8.3.2008 EN 566:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.3.2008)

CEN EN 567:1997
Fjallgöngubúnaður – Línuklemmur – Öryggiskröfur og 
prófunaraðferðir

10.8.2002

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

8.3.2008 EN 568:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.3.2008)

CEN EN 569:2007
Fjallgöngubúnaður – Fleygar – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

8.3.2008 EN 569:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.3.2008)

CEN EN 659:2003+A1:2008
Hlífðarhanskar fyrir slökkviliðsmenn

20.6.2008 EN 659:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.9.2008)

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009 6.5.2010

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

12.1.1996

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

12.2.2000

EN 795:1996/A1:2000 24.1.2001 Athugasemd 3 Liðinn
(30.4.2001)

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

CEN EN 812:1997
Höfuðfatnaður til að verjast léttum höggum í iðnaði

19.2.1998

EN 812:1997/A1:2001 10.8.2002 Athuga semd 3 Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 813:2008
Persónuhlífar til að verjast falli – Setbelti

28.1.2009 EN 813:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.2.2009)

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

15.5.1996
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 892:2004
Búnaður fyrir fjallaklifur – Öflug fjallareipi – Öryggiskröfur og 
prófunar aðferðir

6.10.2005 EN 892:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

CEN EN 893:2010
Fjallgöngubúnaður – Mannbroddar – Öryggiskröfur og 
prófunaraðferðir

9.7.2011
EN 893:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(9.7.2011)

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

28.8.2003

EN 943-1:2002/AC:2005 6.5.2010

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

10.8.2002

CEN EN 958:2006+A1:2010
Búnaður fyrir fjallaklifur – Álags minnkandi útbúnaður notaður við 
fjallaklifur eftir stígum með stigum og járnhandriðum (via ferrata) – 
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

 9.7.2011 EN 958:2006

Athugasemd 2.1

Liðinn
(9.7.2011)

CEN EN 960:2006
Höfuðlíkön til prófunar á öryggishjálmum

21.12.2006 EN 960:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2006)

CEN EN 966:1996
Hjálmar fyrir loftíþróttir

10.10.1996

EN 966:1996/A1:2000 4.7.2000 Athugasemd 3 Liðinn
(30.9.2000)

EN 966:1996/A2:2006 21.12.2006 Athugasemd 3 Liðinn
(21.12.2006)

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

6.11.1998

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

28.8.2003

CEN EN 1077:2007
Hjálmar fyrir alpaskíðamenn og snjóbrettafólk

8.3.2008 EN 1077:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(29.2.2008)

CEN EN 1078:1997
Hjálmar fyrir hjólreiðafólk og notendur hjólabretta og hjólaskauta

14.6.1997

EN 1078:1997/A1:2005 19.4.2006 Athugasemd 3 Liðinn
(30.6.2006)

CEN EN 1080:1997
Högghlífðarhjálmar fyrir ung börn

14.6.1997

EN 1080:1997/A1:2002 28.8.2003 Athugasemd 3 Liðinn
(28.8.2003)

EN 1080:1997/A2:2005 19.4.2006 Athugasemd 3 Liðinn
(30.6.2006)
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

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

14.6.1997

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

21.12.2001

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

21.12.2001

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

19.4.2006 EN 1146:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2006)

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

21.12.2006 EN 1149-1:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2006)

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

19.2.1998

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

6.10.2005

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

20.6.2008

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

4.6.1999

CEN EN 1384:1996
Hjálmar fyrir þá sem stunda reiðmennsku

14.6.1997

EN 1384:1996/A1:2001 10.8.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 1385:1997
Hjálmar til nota við kanóróður og fallvatnaíþróttir

13.6.1998

EN 1385:1997/A1:2005 6.10.2005 Athugasemd 3 Liðinn
(6.10.2005)

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

8.3.2008 EN 1486:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2008)

CEN EN 1497:2007
Persónuhlífar til að verjast falli – Björgunarólar

8.3.2008

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

13.6.1998

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

6.10.2005
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

EN 1621-2:2003/AC:2006 6.5.2010

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

23.11.2007 EN 1731:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(23.11.2007)

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

13.6.1998

CEN EN 1827:1999+A1:2009
Öndunarfærahlífar – Hálfgrímur án innöndunarloka og með lausum 
síum til varnar gegn loft tegundum eða loft tegundum og ögnum eða 
einvörðungu gegn ögnum – Kröfur, prófun, merking

6.5.2010 EN 1827:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(16.2.2012)

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

8.3.2008 EN 1836:2005

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.3.2008)

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

18.10.1997

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

6.11.1998

CEN EN 1938:2010
Augnhlífar – Hlífðargleraugu fyrir ökumenn bifhjóla og stiginna 
bifhjóla

9.7.2011 EN 1938:1998

Athuga semd 2.1

Liðinn
(9.7.2011)

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

15.5.1996

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007 6.5.2010

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

8.3.2008 EN 24869-3:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.3.2008)

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

6.10.2005 EN 369:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

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

6.10.2005 EN 368:1992

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

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

28.8.2003 EN 366:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

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

8.3.2008 EN 373:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.3.2008)

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

6.10.2005 EN 967:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

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

3.12.1996
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 
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Tilvísunarnúmer staðalsins 
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ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 10862:2009
Bátar – Skyndilosunarbúnaður fyrir trapisur (ISO 10862:2009)

6.5.2010

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

8.3.2008 EN 470-1:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2008)

CEN EN ISO 11612:2008
Hlífðarfatnaður – Fatnaður til hlífðar gegn hita og eldi (ISO 
11612:2008)

5.6.2009 EN 531:1995

Athugasemd 2.1

Liðinn
(5.6.2009)

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

4.7.2000

EN 12083:1998/AC:2000 6.5.2010

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

8.3.2008

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

16.3.2000

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

16.3.2000

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

24.2.2001

EN 12276:1998/AC:2000 6.5.2010

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

23.11.2007 EN 12277:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(23.11.2007)

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

23.11.2007 EN 12278:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.11.2007)

CEN EN ISO 12401:2009
Bátar – Öryggisbelti og líflínur til nota á þilfari – Öryggiskröfur og 
prófunaraðferðir

6.5.2010 EN 1095:1998

Athugasemd 2.1

Liðinn
(16.2.2012)

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

21.12.2006 EN 399:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.3.2007)

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010 9.7.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(9.7.2011)

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

21.12.2006 EN 396:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.3.2007)

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

21.12.2006 EN 395:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.3.2007)

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010 9.7.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(9.7.2011)
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 
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Tilvísunarnúmer staðalsins 
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ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

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

21.12.2006 EN 393:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.3.2007)

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010 9.7.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(9.7.2011)

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006 6.5.2010

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

21.12.2006

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010 9.7.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(9.7.2011)

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

2.8.2006 EN 394:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.8.2006)

EN ISO 12402-8:2006/A1:2010 11.11.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(11.11.2011)

CEN EN ISO 12402-9:2006
Persónulegur flotbúnaður – Hluti 9: Próf unaraðferðir (ISO 12402-
9:2006)

21.12.2006

EN ISO 12402-9:2006/A1:2010 11.11.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(11.11.2011)

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

2.8.2006

CEN EN 12477:2001
Hlífðarhanskar fyrir málmsuðumenn

10.8.2002

EN 12477:2001/A1:2005 6.10.2005 Athugasemd 3 Liðinn
(31.12.2005)

CEN EN 12492:2000
Búnaður til fjallaklifurs – Hjálmar fyrir fjallgöngumenn – 
Öryggiskröfur og próf unaraðferðir

21.12.2001

EN 12492:2000/A1:2002 28.8.2003 Athugasemd 3 Liðinn
(28.8.2003)

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

4.7.2000

EN 12628:1999/AC:2000 6.5.2010

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

21.12.2006

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

4.6.1999 EN 146:1991

Athugasemd 2.1

Liðinn
(4.6.1999)

EN 12941:1998/A1:2003 6.10.2005 Athugasemd 3 Liðinn
(6.10.2005)

EN 12941:1998/A2:2008 5.6.2009 Athugasemd 3 Liðinn
(5.6.2009)
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Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

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

4.6.1999 EN 147:1991

Athugasemd 2.1

Liðinn
(4.6.1999)

EN 12942:1998/A1:2002 28.8.2003 Athugasemd 3 Liðinn
(28.8.2003)

EN 12942:1998/A2:2008 5.6.2009 Athugasemd 3 Liðinn
(5.6.2009)

CEN EN 13034:2005+A1:2009
Hlífðarfatnaður til nota gegn fljótandi efnum – Nothæfiskröfur 
vegna efnahlífðarfatnaðar sem veitir takmarkaða vörn gegn fljótandi 
efnum (búnaður af gerð 6 og gerð PB[6])

6.5.2010 EN 13034:2005

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.5.2010)

CEN EN 13061:2009
Hlífðarfatnaður – Legghlífar fyrir knattspyrnuiðkendur – Kröfur og 
prófun araðferðir

6.5.2010 EN 13061:2001

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.5.2010)

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

10.8.2002

EN 13087-1:2000/A1:2001 10.8.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 13087-2:2000
Hlífðarhjálmar – Prófunaraðferðir – 2. hluti: Höggdeyfing

10.8.2002

EN 13087-2:2000/A1:2001 10.8.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 13087-3:2000
Hlífðarhjálmar – Prófunaraðferðir – 3. hluti: Viðnám gegn stungu

10.8.2002

EN 13087-3:2000/A1:2001 10.8.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(10.8.2002)

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

21.12.2001

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

24.2.2001

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

10.8.2002

EN 13087-6:2000/A1:2001 10.8.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 13087-7:2000
Hlífðarhjálmar – Prófunaraðferðir – 7. hluti: Brunaþol

10.8.2002

EN 13087-7:2000/A1:2001 10.8.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(10.8.2002)

CEN EN 13087-8:2000
Öryggishjálmar – Prófunaraðferðir – 8. hluti: Rafmagnseiginleikar

21.12.2001

EN 13087-8:2000/A1:2005 6.10.2005 Athugasemd 3 Liðinn
(6.10.2005)

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

21.12.2001

CEN EN 13089:2011
Fjallgöngubúnaður – Ísáhöld – Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

9.7.2011
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 13138-1:2008
Flotbúnaður til nota við sundkennslu – 1. hluti: Öryggiskröfur og 
prófunar aðferðir fyrir flotbúnað sem fólk klæðist

5.6.2009 EN 13138-1:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(5.6.2009)

CEN EN 13158:2009
Hlífðarfatnaður – Hlífðarjakkar og líkams- og axlahlífar til nota í 
hestamennsku: Fyrir reiðmenn, fólk sem vinnur við hesta og ekla – 
Kröfur og próf unaraðferðir

6.5.2010 EN 13158:2000

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.5.2010)

CEN EN 13178:2000
Augnhlífar – Augnhlífar fyrir vélsleðanotendur

21.12.2001

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

21.12.2001

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

21.12.2001

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

10.8.2002

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

10.8.2002

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

21.12.2001

CEN EN 13274-6:2001
Öndunarfærahlífar – Próf un ar aðferðir – 6. hluti: Ákvörðun 
koltvísýrings í innöndunarlofti

10.8.2002

CEN EN 13274-7:2008
Öndunarfærahlífar – Prófunaraðferðir – 7. hluti: Ákvörð un 
gegnumflæðis um agnasíu

20.6.2008 EN 13274-7:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.2008)

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

28.8.2003

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

24.2.2001

CEN EN 13277-2:2000
Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum – 2. hluti: Viðbótarkröfur 
og prófunar aðferðir varðandi ristarvarnir, sköflunga varnir og 
framhandleggsvarnir

24.2.2001

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

24.2.2001

EN 13277-3:2000/A1:2007 23.11.2007 Athugasemd 3 Liðinn
(31.12.2007)

CEN EN 13277-4:2001
Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum – 4. hluti: Viðbótarkröfur 
og prófunar aðferðir varðandi höfuðvarnir

10.8.2002

EN 13277-4:2001/A1:2007 23.11.2007 Athugasemd 3 Liðinn
(31.12.2007)

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

10.8.2002
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

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

21.2.2004

CEN EN 13277-7:2009
Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum – Hluti 7: Viðbótarkröfur 
og prófunar aðferðir varðandi hand- og fótavarnir

10.8.2002

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

8.3.2008 EN 13287:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.4.2008)

CEN EN 13356:2001
Endurskinsbúnaður til almenningsnota – Prófunaraðferðir og kröfur

21.12.2001

CEN EN 13484:2001
Hjálmar fyrir keppendur á einmenningssleðum

10.8.2002

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

23.11.2007 EN 13546:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2007)

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

23.11.2007 EN 13567:2002

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2007)

CEN EN 13594:2002
Hlífðarhanskar fyrir atvinnuökumenn á vélhjólum – Nothæfiskröfur 
og prófunar aðferðir

28.8.2003

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

28.8.2003

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

28.8.2003

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

28.8.2003

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

28.8.2003

CEN EN 13634:2010
Hlífðarskófatnaður fyrir atvinnuökumenn á vélhjólum – Kröfur og 
prófunaraðferðir

9.7.2011 EN 13634:2002

Athuga semd 2.1

Liðinn
(9.7.2011)

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

10.8.2002

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

28.8.2003 EN 1061:1996
EN 400:1993
EN 401:1993

Athuga semd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

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

28.8.2003
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

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

28.8.2003

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

21.12.2006

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

21.12.2006

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

21.12.2006

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

6.10.2005

CEN EN 13921:2007
Persónuhlífar – Vinnuvistfræðilegar reglur

23.11.2007

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

21.2.2004

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

6.10.2005

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 9.7.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(9.7.2011)

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

6.10.2005

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

6.10.2005

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

4.7.2000

EN ISO 13997:1999/AC:2000 6.5.2010

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

28.8.2003 EN 412:1993

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.8.2003)

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

6.10.2005

CEN EN 14052:2005
Hágæðahjálmar fyrir vinnustaði

19.4.2006

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

6.10.2005

CEN EN ISO 14116:2008
Hlífðarfatnaður – Vörn gegn hita og loga – Efni með takmarkaða 
logaútbreiðslu, efnasamsetningar og fatnaður (ISO 14116:2008)

28.1.2009 EN 533:1997

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.1.2009)
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

EN ISO 14116:2008/AC:2009 6.5.2010

CEN EN 14120:2003+A1:2007
Hlífðarfatnaður – Úlnliðs-, lófa-, hnjá- og olnbogahlífar fyrir 
notendur íþróttabúnaðar á hjólum – Kröfur og próf unaraðferðir

23.11.2007 EN 14120:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2007)

CEN EN 14126:2003
Hlífðarfatnaður – Nothæfiskröfur og próf unaraðferðir fyrir 
hlífðarfatnað gegn smitefnum

6.10.2005

EN 14126:2003/AC:2004 6.5.2010

CEN EN 14143:2003
Öndunarbúnaður – Sjálfbirgður enduröndunar búnaður til nota við 
köfun

6.10.2005

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

6.10.2005

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

6.10.2005

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

6.10.2005

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

6.10.2005

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

6.10.2005

CEN EN 14328:2005
Hlífðarfatnaður – Hanskar og armhlífar til varnar gegn skurðum af 
völdum vélknúinna hnífa – Kröfur og próf un ar aðferðir

6.10.2005

CEN EN 14360:2004
Hlífðarfatnaður gegn regni – Próf un ar aðferð fyrir tilbúinn fatnað – 
Högg ofan frá af völdum dropa sem falla með miklum krafti

6.10.2005

CEN EN 14387:2004+A1:2008
Öndunarfærahlífar – Gassíur og samsettar síur – Kröfur, prófun, 
merking

20.6.2008 EN 14387:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.2008)

CEN EN 14404:2004+A1:2010
Persónuhlífar – Hnjáhlífar til nota við vinnu sem unnin er á hnjánum

6.5.2010 EN 14404:2004

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.2010)

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

6.10.2005

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

6.10.2005

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

16.3.2000

EN ISO 14460:1999/A1:2002 10.8.2002 Athugasemd 3 Liðinn
(30.9.2002)
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

EN ISO 14460:1999/AC:1999 6.5.2010

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

19.4.2006

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

6.10.2005 EN 139:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(2.12.2005)

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

6.10.2005 EN 139:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(2.12.2005)

EN 14593-2:2005/AC:2005 6.5.2010

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

6.10.2005 EN 139:1994
EN 270:1994
EN 271:1995
EN 1835:1999
EN 12419:1999

Athugasemd 2.1

Liðinn
(2.12.2005)

EN 14594:2005/AC:2005 6.5.2010

CEN EN 14605:2005+A1:2009
Hlífðarfatnaður til nota gegn fljótandi efnum – Nothæfiskröfur 
vegna fatnaðar með vökvaþéttum (gerð 3) eða úðaþéttum (gerð 4) 
samskeytum, þ.m.t. fatnaðar sem verndar aðeins hluta líkamans 
(gerð PB [3] og PB [4])

6.5.2010 EN 14605:2005

Athugasemd 2.1

Liðinn
(16.2.2012)

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

21.12.2006

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

28.8.2003

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

28.8.2003 EN 532:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.5.2003)

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

10.4.2003

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

10.4.2003

CEN EN ISO 15027-3:2002
Björgunargallar – 3. hluti: Prófunar aðferðir (ISO 15027-3:2002)

10.4.2003

CEN EN 15090:2006
Fótabúnaður fyrir slökkviliðsmenn

21.12.2006

CEN EN 15333-1:2008
Öndunarbúnaður – Köfunarbúnaður þar sem samþjöppuðu lofti er 
veitt um slöngu í opinni hringrás – Hluti 1: Sogbúnaður

20.6.2008

EN 15333-1:2008/AC:2009 6.5.2010
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 15333-2:2009
Öndunarbúnaður – Köfunarbúnaður þar sem þjöppuðu lofti er veitt 
um slöngu í opinni hringrás – Hluti 2: Tæki með frjálsu loftflæði

6.5.2010

CEN EN 15613:2008
Hnjá- og olnbogahlífar til nota í innanhússíþróttum – Öryggiskröfur 
og prófunaraðferðir

5.6.2009

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

23.11.2007

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

6.10.2005

CEN EN 16027:2011
Hlífðarfatnaður – Hanskar með hlífðareiginleikum fyrir 
knattspyrnumarkverði

16.2.2012 

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

6.10.2005

EN ISO 17249:2004/A1:2007 23.11.2007 Athugasemd 3 Liðinn
(23.11.2007)

CEN EN ISO 17491-3:2008
Hlífðarfatnaður – Prófunaraðferðir fyrir fatnað sem veitir vörn gegn 
efnum – Hluti 3: Viðnám gegn gegnflæði prófað með vökvabunu 
(bunupróf) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009 EN 463:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.2.2009)

CEN EN ISO 17491-4:2008
Hlífðarfatnaður – Prófunaraðferðir fyrir fatnað sem veitir vörn gegn 
efnum – Hluti 4: Viðnám gegn gegnflæði prófað með vökvaúða 
(úðapróf) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009 EN 468:1994

Athugasemd 2.1

Liðinn
(28.2.2009)

CEN EN ISO 20344:2011
Persónuhlífar – Prófunaraðferðir fyrir skófatnað (ISO 20344:2011) 

16.2.2012 EN ISO 20344:2004

Athugasemd 2.1 

30.6.2012 

CEN EN ISO 20345:2011
Persónuhlífar – Öryggisskófatnaður (ISO 20345:2011)

16.2.2012 EN ISO 20345:2004
EN ISO

 
20345:2004

30.6.2012 

CEN EN ISO 20346:2004
Persónuhlífar – Hlífðarskófatnaður (ISO 20346:2004)

6.10.2005 EN 346:1992
EN 346-2:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

EN ISO 20346:2004/A1:2007 8.3.2008 Athugasemd 3 Liðinn
(31.3.2008)

EN ISO 20346:2004/AC:2007 6.5.2010

CEN EN ISO 20347:2004
Persónuhlífar – Vinnuskófatnaður (ISO 20347:2004)

6.10.2005 EN 347:1992
EN 347-2:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(6.10.2005)

EN ISO 20347:2004/A1:2007 8.3.2008 Athugasemd 3 Liðinn
(31.3.2008)

EN ISO 20347:2004/AC:2007 6.5.2010
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Evrópsk 
staðlasam tök (1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti birtingar-
dagur í Stjtíð. 

ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins 
sem leystur er af hólmi

Síðasti dagur 
ætlaðs sam ræmis 

staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN ISO 20349:2010
Persónuhlífar – Fótabúnaður til varnar gegn slettum bráðinna 
málmefna – Kröfur og prófunaraðferðir (ISO 20349:2010)

9.7.2011

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

16.12.1994

Cenelec EN 50286:1999
Rafeinangrandi hlífðarfatnaður fyrir lágspennulagnir

16.3.2000

EN 50286:1999/AC:2004

Cenelec EN 50321:1999
Rafeinangrandi skófatnaður fyrir lágspennulagnir

16.3.2000

Cenelec EN 50365:2002
Rafeinangrandi hjálmar til nota við lágspennulagnir

10.4.2003

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

10.4.2003 EN 60743:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.12.2004)

EN 60743:2001/A1:2008
IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011 Athugasemd 3 Liðinn
(9.7.2011)

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

6.10.2005 EN 60895:1996

Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.7.2006)

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

6.10.2005 EN 50237:1997
+EN 60903:1992

+A11:1997

Athuga semd 2.1

Liðinn
(1.7.2006)

Cenelec EN 60984:1992
Ermar úr einangrandi efni fyrir vinnu með spennuhafa hluti
IEC 60984:1990 (Breytt)

4.6.1999

EN 60984:1992/A11:1997 4.6.1999 Athugasemd 3 Liðinn
(4.6.1999)

EN 60984:1992/A1:2002
IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003 Athugasemd 3 Liðinn
(6.10.2005)

(1) CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, sími +32 25 50 08 11, bréfasími +32 25 50 08 19 (http://www.cen.eu)
CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, sími +32 25 19 68 71, bréfasími +32 25 19 69 19 (http://www.cenelec.eu)
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, sími +33 492 94 42 00, bréfasími +33 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu)
http://www.etsi.eu
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Athuga semd 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.

Athuga semd 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.

Athuga semd 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.

Athuga semd 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.

Athuga semd 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 tilskip-
unarinnar.

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 og EFTA–skrifstofan ábyrgjast 
ekki að staðlaheiti, sem borist hafa til birtingar í Stjórnartíðindum Evrópusam bandsins eða EES–
viðbæti við þau, 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 
efna hagssvæðisins.

– 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

