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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 31/2 14.6.2012

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

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6572 – KEMET/NEC/NEC TOKIN)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 7. júní 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 KEMET Electronics 
Corporation („KEMET“) og hið japanska NEC Corporation („NEC“), öðlast með hluta fjár kaupum 
í sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í japanska fyrir-
tæk inu NEC TOKIN Corporation („NEC TOKIN“).

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

– KEMET: framleiðir og selur aðallega tantal, keramik, ál, filmu, pappír og rafgreiningarþétta

– NEC TOKIN: framleiðir og selur þétta og aðra tiltekna rafeindaíhluti

– NEC: japanskt upplýsingatæknifyrirtæki með starfsemi í fjölda landa. Fyrirtækið selur 
fjölbreyttar upplýsingatæknivörur og -þjónustu til fyrirtækja, fjarskiptaþjónustuveitenda og 
hins opinbera

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 168, 14. júní 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.6572 – KEMET/NEC/NEC TOKIN, á eftir far andi póst fang:

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

EB-STOFNANIR
FRAMKvæMdASTjóRNIN

 2012/EES/31/03

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


14.6.2012 Nr. 31/3EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(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“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6574 – KPN/de Persgroep/Roularta/jv)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 5. júní 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 belgísku fyrir tækin KPN Group Belgium nv/sa 
(„KPN GB“), De Persgroep NV („De Persgroep“) og Roularta Media Group NV („Roularta“) 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 fyrir tæk inu Hawaii NV.

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

– KPN GB: dótturfélag í einkaeigu samsteypunnar sem er í eigu Koninklijke KPN NV, helsta 
fjarskiptafyrirtækis í Hollandi. KPN GB veitir aðallega farsímaþjónustu í Belgíu undir helsta 
vörumerki sínu, BASE

– De Persgroep: belgískt fjölmiðlafyrirtæki í fjölskyldueigu, útgáfa dagblaða í Belgíu og Hollandi 
og tímaritaútgáfa í Belgíu. De Persgroep og Roularta ráða í sameiningu yfir Vlaamse Media 
Maatschappij NV („VMMa“) sem rekur fjölda belgískra flæmskumælandi sjónvarpsstöðva, 
svo sem VTM, 2BE, JIM, vtmKzoom og Vitaya

– Roularta: tímaritaútgáfa í Belgíu, Frakklandi, Hollandi og Þýskalandi, eigandi sjónvarpsstöðva 
í Belgíu

– Hawaii NV: selur vettvang fyrir sjónvarpsefni og fjarskiptaþjónustu, veitir notendum 
farbúnaðar (snjallsíma, fartölva, spjaldtölva) aðgang að farfjarskiptum og efnisþjónustu fyrir 
slíkan búnað

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 166, 12. júní 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.6574 – KPN/De Persgroep/Roularta/JV, á eftir far andi póst fang:

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

 2012/EES/31/04

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 31/4 14.6.2012

(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“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6575 – Glencore International/viterra)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 4. júní 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 fyrir tækið Glencore International plc 
(„Glencore“), sem hefur höfuðstöðvar í Sviss, 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 kanadíska fyrir tæk inu Viterra Inc. („Viterra“).

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

– Glencore: hrávöruviðskipti og námugröftur, selur margvíslega hrávöru og hráefni, m.a. 
málma, jarðefni, olíu og olíuafurðir, kol og landbúnaðarafurðir til fyrirtækja um heim allan. 
Landbúnaðarafurðadeild Glencore framleiðir og markaðsfærir hveiti, maís, bygg, hrísgrjón, 
olíufræ, tilbúna rétti, matarolíu, lífdísil, bómull og sykur. Glencore veitir einnig þjónustu á sviði 
fjármála og vöruferlisstjórnunar, ásamt annars konar aðfangakeðjuþjónustu

– Viterra: alhliða landbúnaðarvörur, stundar m.a. viðskipti og markaðsfærslu korns, 
matvælavinnslu og sölu landbúnaðarafurða. Korndeild Viterra safnar saman, geymir, flytur og 
selur korn, olíufræ og sérstakar nytjaplöntur eins og hveiti, bygg, fóðurrepju, hafra, belgjurtir 
og hör

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 166, 12. júní 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.6575 – Glencore International/Viterra, á eftir far andi póst fang:

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

 2012/EES/31/05

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


14.6.2012 Nr. 31/5EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(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“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6590 – Santander Consumer uK/Hyundai Motor Company/
Hyundai Capital uK Limited jv)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 30. 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 breska fyrir tækið Santander Consumer UK 
PLC („SCUK“), sem tilheyrir Santander-samsteypunni, og suður-kóreska fyrirtækið Hyundai Motor 
Company („HMC“) 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 breska fyrir tæk inu Hyundai 
Capital UK Limited („JV“).

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

– SCUK: fjármálaþjónusta, m.a. heildsölu- og smásölufjármögnun vegna kaupa á vélknúnum 
ökutækjum í Bretlandi

– HMC: framleiðsla og sala á fólksbifreiðum, léttum atvinnubifreiðum, varahlutum og 
aukahlutum fyrir vélknúin ökutæki, svo og heildsölu- og smásölufjármögnun

– JV: smásölufjármögnun (fyrir neytendur) og heildsölufjármögnun vegna kaupa á vélknúnum 
ökutækjum, svo og vátryggingamiðlun í Bretlandi

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 166, 12. júní 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.6590 – Santander Consumer UK/Hyundai Motor Company/Hyundai Capital UK Limited 
JV, á eftir far andi póst fang:

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

 2012/EES/31/06

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 31/6 14.6.2012

(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“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6595 – AXA/BNP Paribas/Immeuble Cergy-Pontoise)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 5. júní 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 frönsku fyrir tækin AXA France Vie SA og 
BNP Paribas öðlast með hluta fjár kaupum í sam ein ingu óbein yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 
3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í verslunarhúsnæði í frönsku borginni Cergy-Pontoise.

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

– AXA France Vie SA: AXA-samsteypan veitir þjónustu á sviði fjármálaverndar

– BNP Paribas: BNP Paribas er banki með starfsemi í 80 löndum og leggur stund á þrenns konar 
starfsemi – bankaþjónustu fyrir einstaklinga, fjárfestinga- og fyrirtækjabankaþjónustu og 
fjárfestingalausnir

– Verslunarhúsnæðið er í sveitarfélögunum Eragny-sur-Oise og Saint-Ouen l’Aumône í sýslunni 
Val d’Oise í Frakklandi, en sveitarfélög þessi eru hluti borgarsvæðis Cergy-Pontoise. Húsnæðið 
er nú rekið undir nafninu Boulanger

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 167, 13. júní 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.6595 – AXA/BNP Paribas/Immeuble Cergy-Pontoise, á eftir far andi póst fang:

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

 2012/EES/31/07
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6625 – Nordic Capital/Tokmanni)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 4. júní 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 fyrir tækið Nordic Capital VII Limited frá 
Jersey („Nordic Capital“), sem tilheyrir samsteypunni Nordic Capital, öðlast með hluta fjár - og 
eignakaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í finnska 
fyrir tæk inu Tokmanni Oy („Tokmanni“) og dótturfélögum þess.

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

– Nordic Capital: fjárfestingafyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum félögum

– Tokmanni: lágvöruverðsverslun sem selur neytendavörur til daglegra nota, bæði matvæli og 
aðrar vörur, um nútímalegar dreifileiðir í Finnlandi 

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 168, 14. júní 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.6625 – Nordic Capital/Tokmanni, 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“).
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6633 – Providence Equity Partners/HSE24)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 1. júní 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 fyrir tækið Providence Equity Partners VI 
International L.P. („PEP“) 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 fyrir tæk inu HSE24 Beteiligungs GmbH („HSE24“).

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

– PEP: umsýsla með og yfirráð í fjárfestingasjóðum

– HSE 24: rekstur sjónvarpsstöðva sem sérhæfa sig í fjarsölu og tengdri netsölu

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 166, 12. júní 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.6633 – Providence Equity Partners/HSE24, á eftir far andi póst fang:

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

 2012/EES/31/09

(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“).
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.6305 – dFdS/C.RO Ports/Älvsborg)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 2. 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 
32012M6305. 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.6339 – Freudenberg & Co/Trelleborg/jv)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 14. 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 
32012M6339. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

 2012/EES/31/10

 2012/EES/31/11
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.6439 – Agrana/RWA/jv)

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 
32012M6439. 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.6446 – Pratt & Whitney/International Aero Engines)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 4. júní 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 
32012M6446. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

 2012/EES/31/12
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.6447 – IAG/bmi)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 30. mars 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, sbr. 2. mgr. sömu greinar. 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 
32012M6447. 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.6468 – ForFarmers/Hendrix)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 16. mars 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 
32012M6468. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.6548 – RGM/ALPINE Bau/jv)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 25. 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 
32012M6548. 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.6569 – Lecta/Polyedra)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 6. júní 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 
32012M6569. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.6585 – CNP Assurances/SwissLife France/jv)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 25. 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 frönsku 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 
32012M6585. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar Evrópu-
þingsins og ráðsins 94/9/EB frá 23. mars 1994 um samhæfingu laga aðildarríkjanna 

varðandi búnað og öryggiskerfi sem eru ætluð til notkunar á sprengihættustöðum

(Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samræmdra staðla samkvæmt tilskipuninni)

Evrópsk 
staðla-
samtök 

(1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki 
birst áður í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 1010-1:2004+A1:2010
Öryggi véla – Öryggiskröfur varðandi hönnun og smíði prent- og 
pappírsbreytingarvéla – 1. Hluti: Sameiginlegar kröfur

8.6.2011 EN 1010-1:2004
Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.6.2011) 

CEN EN 1010-2:2006+A1:2010
Öryggi véla – Öryggiskröfur varðandi hönnun og smíði prent- og 
pappírsbreytingarvéla – 2. Hluti: Prent- og lakkvélar, þ.m.t. vélar til 
undirbúnings undir prentun

4.2.2011 EN 1010-2:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(28.2.2011)

CEN EN 1127-1:2011
Sprengihættustaðir – Forvarnir og vernd gegn sprengingum – 1. 
Hluti: Grunnhugtök og aðferðafræði

18.11.2011 EN 1127-1:2007

Athugasemd 2.1 

 31.7.2014 

CEN EN 1127-2:2002+A1:2008
Sprengihættustaðir – Forvarnir og varnir gegn sprengingum – 2. 
Hluti: Grunnhugtök og aðferðafræði í námuvinnslu

20.8.2008 EN 1127-2:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(28.12.2009) 

CEN EN 1710:2005+A1:2008
Búnaður og íhlutir til nota á sprengihættusvæðum í neðanjarðarnámum

20.8.2008 EN 1710:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(28.12.2009) 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010 4.2.2011   

CEN EN 1755:2000+A1:2009
Öryggi vinnuvéla í iðnaði – Notkun á sprengihættustöðum – Notkun 
þar sem eldfimar lofttegundir, gufur, úði eða ryk eru í loftinu

16.4.2010 EN 1755:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(16.4.2010) 

CEN EN 1839:2003
Ákvörðun á sprengimörkum lofttegunda og gufa

12.8.2004   

CEN EN 12581:2005+A1:2010
Húðunarstöðvar – Vélar til húðunar og rafhúðunar með lífrænum 
húðunarvökva – Öryggiskröfur

17.9.2010 EN 12581:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CEN EN 12621:2006+A1:2010
Vélbúnaður til veitu og dreifingar á húðunarefnum undir þrýstingi 
– Öryggiskröfur

17.9.2010 EN 12621:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CEN EN 12757-1:2005+A1:2010
Blöndunarvélar fyrir húðunarefni – Öryggiskröfur – Hluti 1: 
Blöndunarvélar til nota við endurlökkun bifreiða

17.9.2010 EN 12757-1:2005

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CEN EN 13012:2001
Bensínstöðvar – Samsetning og frammistaða sjálfvirkra 
áfyllingarstúta til notkunar á eldsneytisdælum

22.1.2002   

CEN EN 13160-1:2003
Lekagreiningarkerfi – 1. hluti: Almennar reglur

14.8.2003   

CEN EN 13237:2003
Sprengihættustaðir – Hugtök og skilgreiningar sem tengjast búnaði 
og öryggiskerfum til nota á sprengihættustöðum

14.8.2003   

CEN EN 13463-1:2009
Órafmagnaður búnaður til nota á sprengihættustöðum – 1. hluti: 
Grunnaðferð og kröfur

16.4.2010 EN 13463-1:2001

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 
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Evrópsk 
staðla-
samtök 

(1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki 
birst áður í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 13463-2:2004
Órafmagnaður búnaður sem ætlaður er til nota á sprengihættustöðum 
– 2. hluti: Vörn með flæðishamlandi byrgi „fr“

30.11.2005   

CEN EN 13463-3:2005
Órafmagnaður búnaður til nota á sprengihættustöðum – 3. hluti: 
Vernd með logatraustri umlykju „d“

30.11.2005   

CEN EN 13463-5:2011
Órafmagnaður búnaður sem ætlaður er til nota á sprengihættustöðum 
– 5. hluti: Vörn með öruggri smíði samkvæmt flokki „c“

18.11.2011 EN 13463-5:2003 

Athugasemd 2.1

31.7.2014 

CEN EN 13463-6:2005
Órafmagnaður búnaður til nota á sprengihættustöðum – 6. hluti: 
Vernd með stýringu á íkveikjuvaldi „b“

30.11.2005   

CEN EN 13463-8:2003
Órafmagnaður búnaður til nota á sprengihættustöðum – 8. hluti: 
Vörn með vökvafyllingu „k“

12.8.2004   

CEN EN 13616:2004
Búnaður til að koma í veg fyrir yfirfyllingu fastra olíueldsneytistanka

9.3.2006   

EN 13616:2004/AC:2006 4.2.2011   

CEN EN 13617-1:2004+A1:2009
Bensínstöðvar – 1. hluti: Öryggiskröfur varðandi smíði og nothæfi 
dælna með streymismæli, skömmtunardælna og fjarstýrðra 
dælueininga

7.7.2010 EN 13617-1:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CEN EN 13617-2:2012
Bensínstöðvar – hluti 2: Öryggiskröfur varðandi smíði og nothæfi 
öryggisfrátenginga til nota í dælum með streymismæli og í 
skömmtunardælum

4.5.2012 EN 13617-2:2004

Athugasemd 2.1 

30.9.2012 

CEN EN 13617-3:2012
Bensínstöðvar – hluti 3: Öryggiskröfur varðandi smíði og nothæfi 
brotloka

4.5.2012 EN 13617-3:2004

Athugasemd 2.1 

30.9.2012 

CEN EN 13760:2003
Própangasáfyllingarkerfi fyrir farartæki til léttrar vinnu og 
þungavinnu – Stútur, prófunarkröfur og mál

24.1.2004   

CEN EN 13821:2002
Sprengihættustaðir – Forvarnir og vernd gegn sprengingum – 
Ákvörðun lágmarkskveikjuorku blandna af lofti og ryki

20.5.2003   

CEN EN 14034-1:2004+A1:2011
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka – 1. hluti: Ákvörðun á 
hámarkssprengiþrýstingi (pmax) rykmakka 

8.6.2011 EN 14034-1:2004 

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.2011)

CEN EN 14034-2:2006+A1:2011
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka – Hluti 2: Ákvörðun á 
hámarkshraða sprengiþrýstingsaukningar (dp/dt)max rykmakka

8.6.2011 EN 14034-2:2006

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.2011)

CEN EN 14034-3:2006+A1:2011
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka – Ákvörðun á lægri 
sprengimörkum (LEL) rykmakka

8.6.2011 EN 14034-3:2006 

Athugasemd 2.1

 Liðinn
(31.7.2011)

CEN EN 14034-4:2004+A1:2011
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka – 4. hluti: Ákvörðun á 
takmarkandi súrefnisstyrk LOC rykmakka 

8.6.2011 EN 14034-4:2004 

Athugasemd 2.1

 Liðinn
(31.7.2011)
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Evrópsk 
staðla-
samtök 

(1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki 
birst áður í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 14373:2005
Kerfi til að draga úr sprengikrafti

9.3.2006   

CEN EN 14460:2006
Sprengiþolinn búnaður

15.12.2006   

CEN EN 14491:2006
Útrásarverndarkerfi gegn ryksprengingum

20.7.2006   

EN 14491:2006/AC:2008 17.9.2010   

CEN EN 14492-1:2006+A1:2009
Kranar – Vélknúnar vindur og lyftur – Hluti 1: Vélknúnar vindur

16.4.2010 EN 14492-1:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(30.4.2010) 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010 4.2.2011   

CEN EN 14492-2:2006+A1:2009
Kranar – Vélknúnar vindur og lyftur – Hluti 2: Vélknúnar lyftur

16.4.2010 EN 14492-2:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(16.4.2010) 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010 4.2.2011   

CEN EN 14522:2005
Ákvörðun á sjálfkveikihita lofttegunda og gufa

30.11.2005   

CEN EN 14591-1:2004
Forvarnir og vernd gegn sprengingum við námugröft neðanjarðar – 
Verndarkerfi – 1. hluti: Sprengiheldur loftræstibúnaður allt að 2 bör

9.3.2006   

EN 14591-1:2004/AC:2006 4.2.2011   

CEN EN 14591-2:2007
Forvarnir og vernd gegn sprengingum við námugröft neðanjarðar – 
Verndarkerfi – Hluti 2: Vatnsrennutálmar

12.12.2007   

EN 14591-2:2007/AC:2008 4.2.2011   

CEN EN 14591-4:2007
Forvarnir og vernd gegn sprengingum við námugröft neðanjarðar – 
Verndarkerfi – Hluti 4: Sjálfvirkur slökkvibúnaður fyrir fræsitromlur

12.12.2007   

EN 14591-4:2007/AC:2008 4.2.2011   

CEN EN 14677:2008
Öryggi véla – Úrvinnsla stáls – Vélar og búnaður til meðhöndlunar 
á bræddu stáli

20.8.2008   

CEN EN 14678-1:2006+A1:2009
Búnaður og aukahlutir fyrir fljótandi jarðolíugas (LPG) – Bygging 
og nothæfi búnaðar fyrir fljótandi jarðolíugas á áfyllingarstöðvum 
fyrir bifreiðar – Hluti 1: Skömmtunardælur

16.4.2010 EN 14678-1:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(16.4.2010) 

CEN EN 14681:2006+A1:2010
Öryggi véla – Öryggiskröfur varðandi vélar og búnað til 
stálframleiðslu í ljósbogaofnum

8.6.2011 EN 14681:2006

Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.6.2011)

CEN EN 14756:2006
Ákvörðun á takmarkandi súrefnisstyrk (LOC) fyrir eldfimar 
lofttegundir og gufur

12.12.2007   

CEN EN 14797:2006
Útrásarbúnaður fyrir sprengingar

12.12.2007   
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Evrópsk 
staðla-
samtök 

(1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki 
birst áður í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

CEN EN 14973:2006+A1:2008
Færibönd til nota í neðanjarðarmannvirkjum – Öryggiskröfur 
varðandi rafmagn og eldfimi

7.7.2010 EN 14973:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

CEN EN 14983:2007
Forvarnir og vernd gegn sprengingum í námum neðanjarðar – 
Búnaður og öryggiskerfi til losunar á eldfimu gasi

12.12.2007   

CEN EN 14986:2007
Hönnun á viftum sem starfræktar eru á sprengihættustöðum

12.12.2007   

CEN EN 14994:2007
Útrásaröryggiskerfi gegn gassprengingum

12.12.2007   

CEN EN 15089:2009
Kerfi til að einangra sprengikraft

16.4.2010   

CEN EN 15188:2007
Ákvörðun sjálfkveikieiginleika ryks

12.12.2007   

CEN EN 15198:2007
Aðferðafræði við áhættumat órafmagnaðs búnaðar og íhluta sem 
ætlaðir eru til nota á sprengihættustöðum

12.12.2007   

CEN EN 15233:2007
Aðferðir við mat á notkunaröryggi verndarkerfa sem ætluð eru til 
nota á sprengihættustöðum

12.12.2007   

CEN EN 15268:2008
Bensínstöðvar – Öryggiskröfur varðandi smíði og nothæfi kaffærs 
dælubúnaðar

27.1.2009   

CEN EN 15794:2009
Ákvörðun á sprengimarki eldfimra vökva

16.4.2010   

CEN EN 15967:2011
Ákvörðun hámarkssprengiþrýstings og hámarkshraða 
þrýstingsaukningar lofttegunda og gufa

18.11.2011 EN 13673-2:2005
EN 13673-1:2003

Athugasemd 2.1

Liðinn
(29.2.2012)

CEN EN 16009:2011
Útrásarbúnaður fyrir sprengingar án loga

18.11.2011

CEN EN 16020:2011
Sprengikraftsbeinar

18.11.2011

CEN EN ISO 16852:2010
Logagildrur – Frammistöðukröfur, prófunaraðferðir og 
notkunartakmarkanir

17.9.2010 EN 12874:2001

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(31.12.2010) 

Cenelec EN 50050:2006
Raftæki fyrir sprengihættustaði – Rafsviðssprautunarbúnaður sem 
halda þarf á

20.8.2008   

Cenelec EN 50104:2010
Raftæki til að nema og mæla súrefni – Nothæfiskröfur og 
prófunaraðferðir

4.2.2011 EN 50104:2002
ásamt breytingu

Athugasemd 2.1 

1.6.2013 

Cenelec EN 50176:2009
Staðbundinn búnaður til rafstöðuhúðunar með eldfimu húðunarefni í 
vökvaformi – Öryggiskröfur

16.4.2010   
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Evrópsk 
staðla-
samtök 

(1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki 
birst áður í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

Cenelec EN 50177:2009
Staðbundinn búnaður til rafstöðuhúðunar með eldfimu húðunarefni í 
duftformi – Öryggiskröfur

16.4.2010   

Cenelec EN 50223:2010
Sjálfvirkur búnaður til rafstöðuhúðunar með eldfimri spunaló

17.9.2010   

Cenelec EN 50241-1:1999
Forskrift fyrir búnað með opna mælibraut til að greina eldfimar 
eða eitraðar lofttegundir eða gufur – 1. hluti: Almennar kröfur og 
prófunaraðferðir

6.11.1999   

EN 50241-1:1999/A1:2004 12.8.2004 Athugasemd 3 Liðinn
(12.8.2004) 

Cenelec EN 50241-2:1999
Forskrift fyrir búnað með opna mælibraut til að greina eldfimar 
eða eitraðar lofttegundir eða gufur – 2. hluti: Afkastakröfur vegna 
búnaðar til að greina eldfimar lofttegundir

6.11.1999   

Cenelec EN 50271:2010
Rafmagnsbúnaður til að greina og mæla eldfimar eða eitraðar 
lofttegundir eða súrefni – Kröfur og prófanir fyrir tæki sem nota 
hugbúnað og/eða stafræna tækni

4.2.2011   

Cenelec EN 50281-2-1:1998
Raftæki til nota þar sem eldfimt ryk er fyrir hendi – 2. hluti: 
Prófunaraðferðir – 1. þáttur: Aðferðir til að ákvarða lægsta 
íkveikjuhitastig ryks

6.11.1999   

EN 50281-2-1:1998/AC:1999 4.2.2011   

Cenelec EN 50303:2000
Hópur 1, Búnaður í flokki M1 sem ætlað er að vera starfhæfur í 
andrúmslofti þar sem hætta stafar af kolanámugasi og/eða kolaryki

16.2.2001   

Cenelec EN 50381:2004
Flytjanleg loftræst rými með eða án innri losunarstöðva

9.3.2006   

EN 50381:2004/AC:2005 17.9.2010   

Cenelec EN 50495:2010
Öryggistæki sem krafa er gerð um til að búnaður virki með öruggum 
hætti þegar fyrir hendi er sprengihætta

17.9.2010   

Cenelec EN 60079-0:2009
Sprengihættustaðir – Hluti 0: Búnaður – Almennar kröfur
IEC 60079-0:2007

16.4.2010 EN 60079-0:2006
+ EN 61241-0:2006

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.6.2012) 

Cenelec EN 60079-1:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 1: Varnir fyrir eldtraustar umlykjur „d“
IEC 60079-1:2007

20.8.2008 EN 60079-1:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.7.2010) 

Cenelec EN 60079-2:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 2: Varnir fyrir umlykjur undir þrýstingi 
„p“
IEC 60079-2:2007

20.8.2008 EN 60079-2:2004

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.11.2010) 

Cenelec EN 60079-5:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 5: Varnir fyrir sallafyllingu „q“
IEC 60079-5:2007

20.8.2008 EN 50017:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.11.2010) 
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Evrópsk 
staðla-
samtök 

(1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki 
birst áður í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

Cenelec EN 60079-6:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 6: Varnir fyrir olíufyllingu „o“
IEC 60079-6:2007

20.8.2008 EN 50015:1998

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.5.2010) 

Cenelec EN 60079-7:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 7: Varnir fyrir búnað með auknu öryggi 
„e“
IEC 60079-7:2006

11.4.2008 EN 60079-7:2003

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.10.2009) 

Cenelec EN 60079-11:2012
Sprengihættustaðir – Hluti 11: Varnir fyrir búnað með sjálftryggðri 
útfærslu „i“ 
IEC 60079-11:2011

4.5.2012 EN 60079-11:2007
+ EN 60079-27:2008
+ EN 61241-11:2006

Athugasemd 2.1 

4.8.2014 

Cenelec EN 60079-15:2010
Raftæki fyrir sprengihættustaði vegna gass – Hluti 15: Smíði, prófun 
og merking á varnartegund, „n“ raftæki
IEC 60079-15:2010

8.6.2011 EN 60079-15:2005

Athugasemd 2.1 

1.5.2013 

Cenelec EN 60079-18:2009
Sprengihættustaðir – Hluti 18: Varnir fyrir búnað með innsteypu „m“
IEC 60079-18:2009

7.7.2010 EN 60079-18:2004
+ EN 61241-18:2004

Athugasemd 2.1 

1.10.2012 

Cenelec EN 60079-20-1:2010
Sprengihættustaðir – Hluti 20-1: Efniseiginleikar til flokkunar á 
lofttegundum og gufum – Prófunaraðferðir og gögn
IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010   

Cenelec EN 60079-25:2010
Raftæki fyrir staði þar sem sprengihætta stafar af gasi – Hluti 25: 
Sjálftrygg kerfi
IEC 60079-25:2010

8.6.2011 EN 60079-25:2004

Athugasemd 2.1

1.10.2013

Cenelec EN 60079-26:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 26: Varnir með varnarstigi (EPL) Ga
IEC 60079-26:2006

20.8.2008   

Cenelec EN 60079-28:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 28: Varnir fyrir búnað og sendikerfi með 
ljósrænni geislun
IEC 60079-28:2006

11.4.2008   

Cenelec EN 60079-29-1:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 29-1: Gasskynjarar – Nothæfiskröfur 
skynjara fyrir eldfimar lofttegundir
IEC 60079-29-1:2007 (Breytt) 

20.8.2008 EN 61779-1:2000
ásamt breytingu

+ EN 61779-2:2000
+ EN 61779-3:2000
+ EN 61779-4:2000
+ EN 61779-5:2000

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.11.2010) 

Cenelec EN 60079-29-4:2010
Sprengihættustaðir – Hluti 29-4: Gasnemar – Nothæfiskröfur varðandi 
nema með opinni mælibraut til að nema eldfimar lofttegundir
IEC 60079-29-4:2009 (Breytt)

8.6.2011 EN 50241-1:1999 
ásamt breytingu

+ EN 50241-2:1999

Athugasemd 2.1 

1.4.2013

Cenelec EN 60079-30-1:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 30-1: Rafviðnámshitunarkerfi – Almennar 
kröfur og prófunarkröfur
IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008   
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Evrópsk 
staðla-
samtök 

(1)

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Hefur ekki 
birst áður í 
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer 
staðalsins sem leystur er 

af hólmi

Síðasti 
dagur ætlaðs 

samræmis 
staðalsins sem 
leystur er af 

hólmi

Athugasemd 1

Cenelec EN 60079-31:2009
Sprengihættustaðir – Hluti 31: Vörn gegn kveikjuhættu ryks í 
tækjabúnaði með umlykju „t“
IEC 60079-31:2008

7.7.2010 EN 61241-1:2004

Athugasemd 2.1 

1.10.2012 

Cenelec EN 60079-35-1:2011
Sprengihættustaðir – Hluti 35-1: Hjálmljós til nota í námum þar sem 
hætta er á eldfimu gasi – Almennar kröfur – Gerð og prófun með 
hliðsjón af sprengihættu 
IEC 60079-35-1:2011

18.11.2011 EN 62013-1:2006

Athugasemd 2.1

1.4.2013

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

Cenelec EN 61241-4:2006
Rafmagnstæki til nota nálægt eldfimu ryki – Hluti 4: Varnartilhögun 
„pD“
IEC 61241-4:2001

20.8.2008   

Cenelec EN 62013-1:2006
Hjálmljós til nota í námum þar sem hætta er á eldfimu gasi – Hluti 
1: Almennar kröfur – Gerð og prófun með hliðsjón af sprengihættu
IEC 62013-1:2005

20.8.2008 EN 62013-1:2002

Athugasemd 2.1 

Liðinn
(1.2.2009) 

Cenelec EN ISO/IEC 80079-34:2011
Sprengihættustaðir – Hluti 34: Beiting gæðakerfa við 
búnaðarframleiðslu
ISO/IEC 80079-34:2011 (Breytt)

18.11.2011 EN 13980:2002

Athugasemd 2.1

25.5.2014

(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)

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.

http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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ATHUGIÐ:

– Upp lýs ingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða staðlastofnunum einstakra 
ríkja sem taldar eru upp í við auka við til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/34/EB (1), með áorðnum breyt ingum 
skv. til skip un 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 
opin ber tungumál Evrópska efna hags svæðisins og fer þýðingin fram á vegum staðlastofnunar hvers lands. Fram-
kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins og EFTA-skrifstofan ábyrgjast ekki að staðlaheiti, sem borist hafa til birt ingar 
í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins eða EES-viðbæti við þau, séu rétt.

– Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins merkir það ekki að þeir séu til á öllum tungumálum Evrópska efna hags svæðisins.

– Þessi skrá kemur í stað annarra slíkra sem birst hafa í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti 
við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins. Fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna hefur uppfærslu hennar með 
höndum. 

– Nánari upp lýs ingar um sam ræmda staðla er að finna á eftir far andi 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



