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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 10. apríl 2018 

Málsnúmer 81767 

Ákvörðun  043/18/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Fyrirsögn Breyting á reglum um endurgreiðslu á skattagreiðslum 

og almannatryggingagjöldum vegna áhafna á sjó 2016-

2026 (skráning farþegaskipa í millilandasiglingum hjá 

Norsku skipaskránni) 

Lagastoð Norsk lög um niðurgreiðslur til starfsmanna á sjó, 4. gr. 

og 

norsk lög um niðurgreiðslur til starfsmanna á sjó, 14. gr. 

Tegund ráðstöfunar Aðstoðarkerfi 

Markmið Sjóflutningar 

Aðstoðarform Endurgreiðslur á skattagreiðslum og 

almannatryggingagjöldum 

Fjárveiting Fjárveiting hækkar um 50 milljónir norskra króna á ári 

Gildistími 10 ár frá 1. mars 2016 til 28. febrúar 2026 

Atvinnugreinar Sjóflutningar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð: Sjøfartsdirektoratet 

P.O.Box 2222 

NO-5509 Haugesund 

Norge 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/. 

2018/EES/48/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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EFTA-DÓMSTÓLLINN 

DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 21. mars 2018 

í máli E-4/17 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Konungsríkinu Noregi 

(EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Tilskipun 2004/18/EB – Opinber innkaup – Opinber 

samningur – Sérleyfissamningur um verk) 

Hinn 21. mars 2018 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-4/17, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Konungsríkinu 

Noregi – KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Konungsríkið Noregur hafi, með því að flokka 

opinberan samning með röngum hætti, en efni hans var bygging og rekstur bílakjallara undir Torvet í 

Kristiansand, eða sem „sérleyfissamning um þjónustu“ í stað „sérleyfissamnings um framkvæmdir“, og 

með því að efna til útboðs sem er ekki í samræmi við kröfur reglna EES-réttar um opinber innkaup, brotið 

ákvæði gerðarinnar sem vísað er til í 2. lið XVI. viðauka við EES-samninginn (tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2004/18/EB frá 31. mars 2004 um samræmingu reglna um útboð og gerð opinberra 

verksamninga, vörusamninga og þjónustusamninga) sbr. gerðina sem vísað er til í lið 6a í XVI. viðauka 

við samninginn (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2195/2002 frá 5. nóvember 2002 um 

sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV)). Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, forseti og 

framsögumaður, Per Christiansen og Nicole Kaiser (settur dómari), og hljóða dómsorð sem hér segir: 

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Konungsríkið Noregur hafi, í tengslum við útboð sem sveitarfélagið 

Kristiansand efndi til árið 2014 vegna byggingar og reksturs bílakjallara undir Torvet í Kristiansand, 

vanefnt skuldbindingar sínar samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/18/EB frá  

31. mars 2004 um samræmingu reglna um útboð og gerð opinberra verksamninga, vörusamninga og 

þjónustusamninga, sem vísað er til í 2. lið XVI. viðauka við EES-samninginn með því að láta hjá líða 

að: 

i. birta útboðsauglýsingu á EES-svæðinu í samræmi við lagaskilyrði sem mælt er fyrir um í  

3. mgr. 58. gr. tilskipunarinnar,  

ii. nota með tæmandi hætti og nægilega nákvæmlega safn CPV-kóða sem er brot á 2. mgr. 58. gr. 

tilskipunarinnar, sbr. 14. mgr. 1. gr. tilskipunarinnar og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 2195/2002 frá 5. nóvember 2002 um sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV), sem vísað 

er til í lið 6a í XVI. viðauka við EES-samninginn, og  

iii. virða lágmarksskilafrest tilboða vegna útboðsins, sem mælt er fyrir um í 59. gr. tilskipunarinnar. 

2. Konungsríkinu Noregi er gert að greiða málskostnað. 

2018/EES/48/02 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8786 – OMERS/DV4/QIA/ABP/Real Estate JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Oxford Jersey Holding Company Limited („Oxford“, Jersey). 

– DV4 Limited („DV4“, Bresku Jómfrúreyjum). 

– Qatari Diar Real Estate Investment Company Q.P.S.C. („QDREIC“, Katar). 

– Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool („APG“, Hollandi). 

– Sameiginlega fyrirtækið E1EV LLP sem samanstendur af tveimur eftirfarandi sameignarfélögum með takmarkaða 

ábyrgð: Tribeca Square LLP og East Village London LLP („E1EV LLPs“, Bretlandi). 

– Sameiginlega fyrirtækið E2LG LLP sem samanstendur af þremur eftirfarandi sameignarfélögum með takmarkaða 

ábyrgð: Elephant and Castle LLP, Merchant City (Glasgow) LLP og Holbeck Quarter (Leeds) LLP („E2LG LLPs“, 

Bretlandi). 

Oxford, DV4, QDREIC og APG ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir E1EV LLPs og E2LG LLPs með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Oxford: hluti af samsteypunni OMERS Administration Corporation („OMERS“). OMERS stýrir aðallífeyriskerfi 

starfsmanna í sveitarfélaginu Ontario í Kanada og er fjárvörsluaðili lífeyrissjóðanna. OMERS stýrir fjölbreytilegu 

alþjóðlegu eignasafni hlutabréfa og skuldabréfa sem og fjárfestingum í fasteignum og grunnvirkjum ásamt 

fjárfestingum í óskráðum eignum. 

– DV4: fjárfestingasjóður í fasteignaviðskiptum. 

– QDREIC: félag á sviði fasteignafjárfestinga og -þróunar sem er alfarið í eigu fjárfestingarsjóðs Katarríkis 

– APG: vörsluaðili fjárfestingasjóðs sem endanlega er í eigu Stichting Pensioenfonds ABP, lífeyrissjóðs sem starfar á 

sviði á sviði samtryggðs lífeyris starfsfólks í opinbera geiranum. 

– E1EV LLPs og E2LG LLPs: þróa og stýra eignasafni fasteigna sem taka til íbúðar- og verslunarhúsnæðis í Bretlandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 255, 

20.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8786 – OMERS/DV4/QIA/ABP/Real Estate JV 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2018/EES/48/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8908 – AXA/XL Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– AXA S.A. („AXA“, Frakklandi). 

– XL Group Ltd. („XL Group“, Bermúda). 

AXA nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir XL Group. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AXA: eignarhaldsfélag AXA-samsteypunnar sem starfar á sviði trygginga og eignastýringar um allan heim. 

– XL Group: trygginga- og endurtryggingafélag sem býður upp á eigna- og slysatryggingar ásamt sérhæfðum 

tryggingum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 258, 

23.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8908 – AXA/XL GROUP 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2018/EES/48/04 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8984 – Hg/Vista/Allocate) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– HgCapital LLP („Hg“, Bretlandi), 

– Vista Equity Partners („Vista“, Bandaríkjunum) og 

– Allocate Software („Allocate“, Bretlandi), sem er undir yfirráðum Vista. 

Hg og Vista ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Allocate. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Hg: framtakssjóður sem fjárfestir aðallega í Evrópu í tækni og þjónustustarfsemi sem byggist á tækni. Fjölmörg félög 

í eignasafni Hg veita tækniþjónustu, þ.m.t. hugbúnaðarþjónustu fyrir fyrirtæki. 

– Vista: framtakssjóður í Bandaríkjunum sem leggur áherslu á fjárfestingar í hugbúnaði, gögnum og starfsemi sem 

byggist á tækni, undir forystu fyrsta flokks stjórnunarteymis með langtíma sjónarmið. 

– Allocate: veitir hugbúnað sem tekur til starfsmanna- og áhættustjórnunar, einkum innan heilbrigðisgeirans. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 261, 

25.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8984 – Hg/Vista/Allocate 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9004 – SL04/Ambienta Sgr/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– S.L.04 S.à. r.l. („SL04“, Lúxemborg), sem er óbeint undir yfirráðum L Catterton Partners („L Catterton“, 

Bandaríkjunum). 

– Ambienta Sgr S.p.A. („Ambienta“, Ítalíu), sem er undir yfirráðum Ambienta Holding S.r.l. (Ítalíu). 

– Pibinew S.r.l. („Pibinew“, Ítalíu). 

SL04 og Ambienta ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Pibinew. Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SL04: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum eignum, sem er óbeint undir yfirráðum L Catterton þar sem félög í 

eignasafni þess starfa á sviði smásöluverslunar, veitingahúsageirans, matvæla- og drykkjarvara, neytendaþjónustu og 

neytendavöruþjónustu sem og sölu á snyrti- og ilmvatnsvörum. 

– Ambienta: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum eignum þar sem félög í eignasafni þess starfa á sviði endurnýjanlegrar 

orku, lífræns eldsneytis, orkunýtni, mengunarmála og úrgangs- og vatnsauðlindastjórnunar. 

– Pibinew: fyrirtæki sem starfar á sviði hönnunar, framleiðslu, skreytingar og sölu plastumbúða fyrir snyrtivöru-

iðnaðinn. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 264, 

26.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9004 – SL04/Ambienta Sgr/JV 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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26.7.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 48/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9011 – KKR/Sellbytel Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Kohlberg Kravis Robert& CO. L.P. („KKR“, Bandaríkjunum),  

– Webhelp SAS („Webhelp“, Frakklandi), sem er undir yfirráðum KKR og 

– Sellbytel Group GmbH (Þýskalandi), Sellbytel Group, SA (Spáni), Invires GmbH (Þýskalandi) og Righthead GmbH 

(Þýskalandi), einu nafni „Sellbytel Group“. 

Webhelp nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Sellbytel Group. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKR: fjárfestingarfyrirtæki með starfsemi innan ýmissa atvinnugreina. 

– Webhelp: fyrirtæki sem veitir upplýsingatækniþjónustu og starfar aðallega á sviði útvistunar viðskiptaferla 

– Sellbytel Group: fyrirtæki sem veitir upplýsingatækniþjónustu og starfar aðallega á sviði útvistunar viðskiptaferla. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 260, 

24.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9011 – KKR/Sellbytel Group 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9018 – Cerberus Group/WFS Global Holding) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Promontoria Holding 264 B.V. („Promontoria“, Hollandi), sem tilheyrir Cerberus-samsteypunni (Bandaríkjunum). 

– WFS Global Holding S.A.S. („WFS“, Frakklandi). 

Cerberus nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir WFS. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Promontoria: félag undir yfirráðum Cerberus-samsteypunnar, einkafjárfestingarfélag sem fjárfestir í ýmsum 

tegundum fasteigna og lausafé. 

– WFS: veitir flugafgreiðsluþjónustu í tengslum við flutningaflug (rampþjónustu, afgreiðsluþjónustu í tengslum við 

farþega og farm) og aðra þjónustu í tengslum við farmflutninga (m.a. utankerfisþjónustu og flutningsmiðlunar-

þjónustu með flutningabílum). WFS veitir þjónustu í Norður-Ameríku, á Karabísku eyjunum, í Evrópu, Asíu og 

Afríku.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 255, 

20.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9018 – Cerberus Group/WFS Global Holding 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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26.7.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 48/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9021 – DNB Bank/Orkla/Optimizd) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– DNB Bank ASA (Noregi). 

– Orkla ASA (Noregi). 

– Optimizd AS (Noregi). 

DNB Bank ASA og Orkla ASA ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Optimizd AS. 

Samruninn á sér stað með hlutafjáraukning. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DNB Bank ASA: veitir almennum viðskiptavinum, fyrirtækjaviðskiptavinum og opinbera geiranum fjármálaþjónustu, 

m.a. banka- og tryggingaþjónustu. 

– Orkla ASA: selur vörumerkjaneytendavörur til matvöruverslana, veitingahúsageirans, sérhæfðra smásölufyrirtækja 

sem og til lyfja- og bakarísgeirans. Þar að auki er samsteypan með starfsemi á viðskiptasviði Orkla Investments sem 

samanstendur af fjárfestingum í Jotun AS, ásamt vatnsafls- og fjármunaeignum. 

– Optimizd AS: mun greiða fyrir gagnamiðaðri markaðssetningu fyrir tilstuðlan eigin markaðssetningarleiða og keypts 

fyrirkomulags við markaðssetningu sem og gerð gagnagreiningar til að nota við markaðssetningu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 260, 

24.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9021 – DNB Bank/Orkla/Optimizd 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9022 – Watling Street Capital Partners/Sisaho International) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Watling Street Capital Partners LLP („Watling Street“, Bretlandi). 

– Sisaho International SAS („Sisaho“, Frakklandi). 

Watling Street nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Sisaho. 

Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Watling Street: veitir þjónustu á sviði eiginfjár og sjóðsstýringar. 

– Sisaho: starfar á sviði tryggingarmiðlunar og ráðgjafar og veitir þjónustu á sviði stýringar tryggingasamninga og 

áhættustjórnunar fyrirtækja. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 255, 

20.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9022 – Watling Street Capital Partners/Sisaho International 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9045 – Blackstone/Averys) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Blackstone Group L.P. („Blackstone“, Bandaríkjunum). 

– Financière Efel SAS („Averys“, Frakklandi). 

Blackstone nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Averys. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone: eignastýring og fjármálaráðgjafaþjónusta. 

– Averys: framleiðsla sérsniðinna hilluröðunar- og geymslulausna fyrir vöruhús, m.a. undir vörumerkjunum Stow, 

Storax, Feralco, Duwic og Acial.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 265, 

27.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9045 – Blackstone/Averys 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2018/EES/48/11 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8906 – Goodyear/Bridgestone/TireHub) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. júní 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8906. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8910 – Bouygues/Alpiq InTec and Kraftanlagen München) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. júlí 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8910. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2018/EES/48/13 

2018/EES/48/12 

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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8911 – Samvardhana Motherson Automotive Systems/Reydel Automotive) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. júlí 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8911. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8936 – Cinven/Partner in Pet Foods Holdings) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. júlí 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8936. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2018/EES/48/14 

2018/EES/48/15 

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


Nr. 48/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 26.7.2018 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8946 – Lindsay Goldberg/Coveris Rigid) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. júlí 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8946. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8954 – BPEA/PAI/WFC) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. júní 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8954. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2018/EES/48/16 

2018/EES/48/17 

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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8968 – HIG Capital/INEOS (Baleycourt business & ICT business)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. júlí 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8968. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8997 – Whirlpool/Elica/Elica PB India Private Limited) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. júlí 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8997. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2018/EES/48/18 

2018/EES/48/19 

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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Ríkisaðstoð – Ítalía 

Málsnúmer SA.48171 (2018/C) (áður 2018/NN, áður 2017/FC) – Ríkisaðstoð við Alitalia 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum á Ítalíu, með bréfi dagsettu 23. apríl 2018, þá ákvörðun sína 

að hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins. 

Frestur hagsmunaaðila til að senda athugasemdir er einn mánuður frá því að ágrip þetta og eftirfarandi 

bréf birtist í Stjtíð. ESB (Stjtíð. ESB C 256, 20.7.2018, bls. 4). Athugasemdir skal senda með eftirfarandi 

póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

Bréfasími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld á Ítalíu. Þeim sem leggja fram athugasemdir er 

heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar. 

 

Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

24. maí 2018 

um málarekstur skv. 102. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 54. gr.  

EES-samningsins 

(mál AT.39816 – Aðliggjandi markaður fyrir gasbirgðir í Mið- og Austur-Evrópu) 

Hinn 24. maí 2018 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur samkvæmt 102. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 54. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr. 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), hefur framkvæmdastjórnin nú birt nöfn aðila og meginefni 

ákvörðunarinnar (Stjtíð. ESB C 258, 23.7.2018, bls. 6), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra 

hagsmuna fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 1, 4.1. 2003, bls. 1. 

2018/EES/48/20 

2018/EES/48/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.256.01.0004.01.ENG
stateaidgreffe@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.258.01.0006.01.ENG
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Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur  

flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Frakkland 

Flugleið Limoges-Lyon (Saint-Exupéry) 

Samningstími Frá 1. febrúar 2019 til 31. janúar 2023 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 15. október 2018 (kl. 12.00 að staðartíma) 

Unnt er að fá afhentan texta útboðsauglýsingarinnar, 

ásamt hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða útboðið og almannaþjónustukvað-

irnar, með því að hafa samband við: 

Syndicat mixte de l’aéroport de Limoges-Bellegarde 

(SMALB) 

Mr Fabrice CREON 

Director 

Sími +33 555433014/642171178 

Netfang: direction@smalb-aeroport.fr 

Eða á vettvangi þar sem unnt er að finna lýsingu á 

kaupandanum SMALB:  

https://www.e-marchespublics.com 

 

Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um  

rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Frakkland 

Flugleið Limoges-París (Orly) 

Samningstími Frá 1. febrúar 2019 til 31. janúar 2023 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 15. október 2018 (kl. 12.00 að staðartíma) 

Unnt er að fá afhentan texta útboðsauglýsingarinnar, 

ásamt hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða útboðið og almannaþjónustukvað-

irnar, með því að hafa samband við: 

Syndicat mixte de l’aéroport de Limoges-Bellegarde 

(SMALB) 

Mr Fabrice CREON 

Director 

Sími +33 555433014/642171178 

Netfang: direction@smalb-aeroport.fr 

Eða á vettvangi þar sem unnt er að finna lýsingu á 

kaupandanum SMALB:  

https://www.e-marchespublics.com 
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem innheimta  

ber í tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og afreiknivexti  

fyrir 28 aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. ágúst 2018 

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 frá  

21. apríl 2004) (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

aðferðar við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að 

bæta við grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við orðsendinguna eftir því í hvaða samhengi 

viðmiðunarvextirnir eru notaðir. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður 

grunnvextina sem nemur 100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 

30. janúar 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli 

einnig ákveðnir með því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í 

sérstakri ákvörðun. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 203, 13.6.2018, bls. 15 og EES-viðbæti nr. 40, 21.6.2018, bls. 41. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.8.2018 – -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.8.2018 – -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,21 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

 

Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 1,89 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.8.2018 – -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

 

2018/EES/48/24 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:203:TOC
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Orðsending varðandi tilmæli framkvæmdastjórnarinnar  

frá 18. júlí 2018  

um leiðbeiningar um samræmda framkvæmd evrópska stjórnunarkerfisins fyrir 

járnbrautarumferð í Sambandinu 

Járnbrautarstofnun Evrópusambandsins („stofnunin“) tryggir samræmda framkvæmd og rekstrarsamhæfi 

evrópska stjórnunarkerfisins fyrir járnbrautarumferð („ERTMS“) í Sambandinu samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/797 (1). Í því skyni hefur stofnunin eftirlit með samræmi 

fyrirhugaðra tæknilegra lausna við viðeigandi tækniforskriftir um rekstrarsamhæfi (TSI) og gefur 

samþykki sitt með ákvörðun.  

Það liggur, hins vegar, ekki enn fyrir útfærð lýsing á samþykkisferli sem stofnuninni og umsækjendum 

ber að fylgja.  

Til að styrkja lögmætar væntingar umsækjanda til samþykkisferlisins, sem mælt er fyrir um í 19. gr. 

tilskipunar (ESB) 2016/797, og til að greiða fyrir samræmdri framkvæmd evrópska stjórnunarkerfisins 

fyrir járnbrautarumferð í Sambandinu hefur framkvæmdastjórnin því gefið út tilmæli með leiðbeiningum 

fyrir umsækjendur og stofnunina. 

Óstyttur texti ofangreindra tilmæla er birtur í Stjtíð. ESB C 253, 19.7.2018, bls. 1. 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/797 frá 11. maí 2016 um rekstrarsamhæfi járnbrautakerfisins í 

Evrópusambandinu (Stjtíð. ESB L 138, 26.5.2016, bls. 44). 

2018/EES/48/25 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.253.01.0001.01.ENG
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar  

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/142/EB um tæki sem brenna  

gasi (kerfisbundin útgáfa) 

(Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samhæfðra staðla samkvæmt samhæfingarlöggjöf 

Sambandsins) 

Samkvæmt umbreytingarákvæði 44. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/426 frá  

9. mars 2016 um tæki sem brenna loftkenndu eldsneyti og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 2009/142/EB 

(1) skulu aðildarríki ekki koma í veg fyrir að tæki sem falla undir og eru í samræmi við tilskipun 

2009/142/EB (2) og sem voru sett á markað fyrir 21. apríl 2018 séu boðin fram á markaði eða tekin í 

notkun. Því fela samræmdir staðlar með vísunum sem hafa verið birtar samkvæmt tilskipun 2009/142/EB, 

eins og þær eru tilteknar í dálki 2 í þessari orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar, áfram í sér ætlað 

samræmi einungis við þá tilskipun og einvörðungu fram til 20. apríl 2018. Slíkt ætlað samræmi 

samkvæmt tilskipun 2009/142/EB fellur niður frá 21. apríl 2018. 

Evrópsk 

staðlasamtök (1) 

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  

(og tilvísunarskjal) 

Tilvísunarnúmer 

staðalsins sem 

leystur er af hólmi 

Síðasti dagur 

ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 

leystur er af 

hólmi 

Athugasemd 1 

(1) (2) (3) (4) 

CEN EN 26:1997 

Gaskynntir hraðvatnshitarar til hreinlætisnota, búnir sogbrennurum 

  

 EN 26:1997/AC:1998    

 EN 26:1997/A1:2000  Athugasemd 3 18.7.2001 

 EN 26:1997/A3:2006  Athugasemd 3 30.6.2007 

 EN 26:1997/A2:2004  Athugasemd 3 18.11.2009 

CEN EN 30-1-1:2008+A1:2010 

Eldunartæki til heimilisnota sem brenna gasi – Hluti 1-1: Öryggi – Almennt 

EN 30-1-1:2008 

Athugasemd 2.1 

31.1.2011 

CEN EN 30-1-2:1999 

Eldunartæki til heimilisnota sem brenna gasi – Hluti 1-2: Öryggi – Tæki með 

blástursofnum og/eða grillum 

  

  

  

(1) Stjtíð. ESB L 81, 31.3.2016, bls. 99. 

(2) Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2009, bls. 10. 

2018/EES/48/26 
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(1) (2) (3) (4) 

CEN EN 30-1-3:2003+A1:2006 

Eldunartæki til heimilisnota sem brenna gasi – Hluti 1-3: Öryggi – Tæki með 
keramikhellu 

EN 30-1-3:2003 

Athugasemd 2.1 

30.6.2007 

CEN EN 30-1-4:2002 

Eldunartæki til heimilisnota sem brenna gasi – Hluti 1-4: Öryggi – Tæki með 

einn eða fleiri brennara og sjálfvirkt stýrikerfi fyrir brennara 

  

 EN 30-1-4:2002/A1:2006  Athugasemd 3 30.6.2007 

CEN EN 30-2-1:1998 

Eldunartæki til heimilisnota sem brenna gasi – Hluti 2-1: Skynsamleg 

orkunýting – Almennt 

  

 EN 30-2-1:1998/A1:2003  Athugasemd 3 10.12.2004 

 EN 30-2-1:1998/A2:2005  Athugasemd 3 11.11.2005 

 EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004    

CEN EN 30-2-2:1999 

Eldunartæki til heimilisnota sem brenna gasi – Hluti 2-2: Skynsamleg 

orkunýting – Tæki með blástursofnum eða -grillum 

  

CEN EN 88-1:2007 

Þrýstijafnarar og tilheyrandi öryggisbúnaður fyrir gastæki –  

Hluti 1: Þrýstingsstillar fyrir inntaksþrýsting allt að 500 mbar 

EN 88:1991 

Athugasemd 2.1 

31.5.2008 

CEN EN 88-2:2007 

Þrýstijafnarar og tilheyrandi öryggisbúnaður fyrir gastæki –  

Hluti 2: Þrýstingsstillar fyrir inntaksþrýsting yfir 500 mbar og allt að 5 bar 
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(1) (2) (3) (4) 

CEN EN 89:1999 

Gaskyntir geymavatnshitarar til hreinlætisnota sem eru með eða hægt er að 

setja á útblástursdempara 

  

 EN 89:1999/A4:2006  Athugasemd 3 30.6.2007 

 EN 89:1999/A3:2006  Athugasemd 3 30.6.2007 

 EN 89:1999/A2:2000  Athugasemd 3 18.7.2001 

 EN 89:1999/A1:1999  Athugasemd 3 17.10.2000 

CEN EN 125:2010 

Logaeftirlitsbúnaður vegna tækja sem brenna gasi – logaeftirlitsbúnaður með 

rafhitarofum 

EN 125:1991 

Athugasemd 2.1 

22.12.2010 

CEN EN 126:2004 

Fjölvirkur stjórnbúnaður fyrir tæki sem brenna gasi 

EN 126:1995 

Athugasemd 2.1 

10.12.2004 

CEN EN 161:2007 

Sjálfvirkir afsláttarlokar fyrir gasbrennara og gastæki 

EN 161:2001 

Athugasemd 2.1 

31.7.2007 

CEN EN 203-1:2005+A1:2008 

Gaseldunartæki fyrir stóreldhús – 1. hluti: Almennar öryggisreglur 

EN 203-1:2005 

Athugasemd 2.1 

18.11.2009 

CEN EN 203-2-1:2005 

Gaseldunartæki fyrir stóreldhús – Hluti 2-1: Sértækar kröfur – Opnar 

gashellur og gashellur fyrir wok pönnur 

EN 203-2:1995 

Athugasemd 2.1 

31.12.2008 

CEN EN 203-2-2:2006 

Gaseldunartæki fyrir stóreldhús – Hluti 2-2: Sértækar kröfur – Ofnar 

EN 203-2:1995 

Athugasemd 2.1 

31.12.2008 
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(1) (2) (3) (4) 

CEN EN 203-2-3:2005 

Gaseldunartæki fyrir stóreldhús – Hluti 2-3: Sértækar kröfur – Suðupottar 

EN 203-2:1995 

Athugasemd 2.1 

31.12.2008 

CEN EN 203-2-4:2005 

Gaseldunartæki fyrir stóreldhús – Hluti 2-4: Sértækar kröfur – 

Steikingarpönnur 

EN 203-2:1995 

Athugasemd 2.1 

31.12.2008 

CEN EN 203-2-6:2005 

Gaseldunartæki fyrir stóreldhús – Hluti 2-6: Sértækar kröfur – Vatnshitarar 

fyrir drykki 

EN 203-2:1995 

Athugasemd 2.1 

31.12.2008 

CEN EN 203-2-7:2007 

Gaseldunartæki fyrir stóreldhús – Hluti 2-7: Sértækar kröfur – Salamandrar og 

snúningsgrill 

EN 203-2:1995 

Athugasemd 2.1 

31.12.2008 

CEN EN 203-2-8:2005 

Gaseldunartæki fyrir stóreldhús – Hluti 2-8: Sértækar kröfur – Kraumpönnur 

og Paella pönnur 

EN 203-2:1995 

Athugasemd 2.1 

31.12.2008 

CEN EN 203-2-9:2005 

Gaseldunartæki fyrir stóreldhús – Hluti 2-9: Sértækar kröfur – Mishitaplötur, 

hitahellur og steikarplötur 

EN 203-2:1995 

Athugasemd 2.1 

31.12.2008 

CEN EN 203-2-10:2007 

Gaseldunartæki fyrir stóreldhús – Hluti 2-10: Sértækar kröfur – Gasgrill 

EN 203-2:1995 

Athugasemd 2.1 

31.12.2008 

CEN EN 203-2-11:2006 

Gaseldunartæki fyrir stóreldhús – Hluti 2-11: Sértækar kröfur – 

Pastasuðupottar 

EN 203-2:1995 

Athugasemd 2.1 

31.12.2008 

CEN EN 203-3:2009 

Gaseldunartæki fyrir stóreldhús – Hluti 3: Efni og hlutir sem komast í 

snertingu við mat og aðrir hreinlætisþættir 
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(1) (2) (3) (4) 

CEN EN 257:2010 

Vélknúinn hitastillir fyrir tæki sem brenna gasi 

EN 257:1992 

Athugasemd 2.1 

31.12.2010 

CEN EN 297:1994 

Katlar til miðstöðvarhitunar sem brenna gasi – Gerð B11 og B11BS katlar 

búnir súgbrennara þar sem tilgreint hitastig ílags er jafnt og eða minna en  

70 kW 

  

 EN 297:1994/A3:1996  Athugasemd 3 24.2.1998 

 EN 297:1994/A6:2003  Athugasemd 3 23.12.2003 

 EN 297:1994/A5:1998  Athugasemd 3 31.12.1998 

 EN 297:1994/A4:2004  Athugasemd 3 11.6.2005 

 EN 297:1994/A2:1996  Athugasemd 3 29.10.2002 

 EN 297:1994/A2:1996/AC:2006    

CEN EN 298:2003 

Sjálfvirkur hitastýribúnaður fyrir gasbrennara og gasbrennslubúnað með eða 

án viftu 

EN 298:1993 

Athugasemd 2.1 

30.9.2006 

CEN EN 303-3:1998 

Hitunarkatlar – 3. hluti: Katlar til miðstöðvarhitunar sem brenna gasi – 

Samsetning ketils og súgbrennara 

  

 EN 303-3:1998/AC:2006    

 EN 303-3:1998/A2:2004  Athugasemd 3 11.6.2005 

CEN EN 303-7:2006 

Hitunarkatlar – 7. hluti: Katlar til miðstöðvarhitunar sem brenna gasi og búnir 

eru súgbrennara með nafnhitaafköst allt að 1000 kW 

  



26.7.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 48/25 

 

 

2
6

.7
.2

0
1
8

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 4
8
/2

5
 

(1) (2) (3) (4) 

CEN EN 377:1993 

Smurefni fyrir búnað og meðfylgjandi stýribúnað fyrir brennanlegt gas, að 

undanskildum búnaði til nota í iðnaðarvinnslu 

  

 EN 377:1993/A1:1996  Athugasemd 3 11.6.2005 

CEN EN 416-1:2009 

Gaskyntir geislahitarar með einum brennara til að hengja upp – Hluti 1: 

Öryggi 

EN 416-1:1999 

Athugasemd 2.1 

18.11.2009 

CEN EN 416-2:2006 

Gaskyntir geislahitarar með einum brennara til að hengja upp, ekki til 

heimilisnota – Hluti 2: Skynsamleg orkunýting 

  

CEN EN 419-1:2009 

Gaskyntir ljóshitarar til að hengja upp, ekki til heimilisnota – Hluti 1: Öryggi 

EN 419-1:1999 

Athugasemd 2.1 

18.11.2009 

CEN EN 419-2:2006 

Gaskyntir ljóshitarar til að hengja upp, ekki til heimilisnota – Hluti 2: Skyn-

samleg orkunýting 

  

CEN EN 437:2003+A1:2009 

Prófunarlofttegundir – Prófunarþrýstingur – Tækjaflokkar 

EN 437:2003 

Athugasemd 2.1 

18.11.2009 

CEN EN 449:2002+A1:2007 

Forskrift fyrir tæki sem ganga einvörðungu fyrir fljótandi jarðolíugasi – 

Kynditæki án útblástursrása til heimilisnota (að meðtöldum kynditækjum með 

samblendinni hvatabrennslu) 

EN 449:2002 

Athugasemd 2.1 

23.12.2008 

CEN EN 461:1999 

Forskrift fyrir tæki sem ganga einvörðungu fyrir fljótandi jarðolíugasi – 

Kynditæki án útblástursrása með varmainnstreymi ekki meira en 10 kW til 

annarra nota en heimilisnota 

  

 EN 461:1999/A1:2004  Athugasemd 3 10.12.2004 
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(1) (2) (3) (4) 

CEN EN 483:1999 

Katlar til miðstöðvarhitunar sem brenna gasi – Katlar af C-gerð þar sem 

tilgreint varmainnstreymi er ekki meira en 70 kW 

  

 EN 483:1999/A2:2001/AC:2006   

 EN 483:1999/A2:2001 Note 3 31.1.2002 

CEN EN 484:1997 

Forskrift fyrir tæki sem ganga einvörðungu fyrir fljótandi jarðolíugasi – 

Hitunarplötur, þar með taldar plötur með innbyggðu útigrilli 

  

CEN EN 497:1997 

Forskrift fyrir tæki sem ganga einvörðungu fyrir fljótandi jarðolíugasi – 

Fjölnota brennarar til nota utanhúss 

  

CEN EN 498:1997 

Forskrift fyrir tæki sem ganga einvörðungu fyrir fljótandi jarðolíugasi – 

Útigrilli 

  

 EN 498:1997/AC:2000   

CEN EN 509:1999 

Gastæki með gervibáli til skrauts 

  

 EN 509:1999/A1:2003 Note 3 31.12.2003 

 EN 509:1999/A2:2004 Note 3 30.6/.005 

CEN EN 521:2006 

Forskriftir fyrir tæki sem ganga einvörðungu fyrir fljótandi jarðolíugasi – 

Færanleg tæki sem brenna fljótandi jarðolíugasi við gufuþrýsting 

EN 521:1998 

Note 2.1 

31.8.2006 
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(1) (2) (3) (4) 

Viðvörun (1): Birting þessi varðar ekki færanleg gashelluborð (2). 

(1) Í samræmi við framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2414 frá 17. desember 2015 um birtingu með 

takmörkunum í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins á tilvísunarnúmeri samhæfða staðalsins EN 521:2006 „Forskriftir fyrir 

tæki sem ganga einvörðungu fyrir fljótandi jarðolíugasi – Færanleg tæki sem brenna fljótandi jarðolíugasi við gufuþrýsting“ í 

samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/142/EB (Stjtíð. ESB L 333, 19.12.2015, bls. 120). 

(2) Gashelluborð eru gerð úr samstæðu brennara sem komið er fyrir á láréttu stæði sem er með sambyggðu hólfi fyrir gashylki við 

hliðina á brennaranum. 

CEN EN 525:2009 

Gaskyntir iðuhitarar til beinnar hitunar á rými annarsstaðar en á heimilum þar 

sem tilgreint varmainnstreymi er ekki meira en 300 kW 

EN 525:1997 

Athugasemd 2.1 

30.11.2009 

CEN EN 549:1994 

Gúmmíefni sem eru notuð til að innsigla og þétta gastæki og gasbúnað 

EN 279:1991 

EN 291:1992 

Athugasemd 2.1 

31.12.1995 

CEN EN 613:2000 

Gaskyntir blástursofnar 

  

 EN 613:2000/A1:2003  Athugasemd 3 23.12.2003 

CEN EN 621:2009 

Gaskyntir iðuhitarar til hitunar á rými annarsstaðar en á heimilum þar sem 

tilgreint varmainnsteymi er ekki meira en 300 kW, án viftu til að flytja 

brunaloft og/eða afgangsgas 

EN 621:1998 

Athugasemd 2.1 

31.5.2010 

CEN EN 624:2000 

Própangas rýmishitunarbúnaður fyrir ökutæki og báta 

  

 EN 624:2000/A2:2007  Athugasemd 3 5.6.2009 

CEN EN 625:1995 

Katlar til miðstöðvarhitunar sem brenna gasi – Sérstakar kröfur um vinnslu 

fjölvirkra katla á heitu neysluvatni þar sem tilgreint varmainnstreymi er jafnt 

og eða minna en 70 kW 
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CEN EN 656:1999 

Katlar til miðstöðvarhitunar sem brenna gasi – Katlar af gerð B þar sem 

tilgreint varmainnstreymi er yfir 70 kW en ekki yfir 300 kW 

  

 EN 656:1999/A1:2006  Athugasemd 3 18.11.2009 

CEN EN 676:2003+A2:2008 

Sjálfvirkir súgbrennarar fyrir loftkennt eldsneyti 

EN 676:2003 

Athugasemd 2.1 

30.6.2010 

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

CEN EN 677:1998 

Katlar til miðstöðvarhitunar sem brenna gasi – Sérstakar kröfur vegna 

þéttikatla þar sem tilgreint varmainnstreymi er jafnt og eða minna en 70 kW 

  

CEN EN 732:1998 

Forskrift fyrir gastæki sem aðeins brenna fljótandi jarðgasi – Ísogskæliskápar 

  

CEN EN 751-1:1996 

Þéttiefni fyrir snittuð tengi sem komast í snertingu við 1., 2. og 3. gashóp og 

heitt vatn – 1. hluti: Loftfirrt þéttiefnasambönd 

  

CEN EN 751-2:1996 

Þéttiefni fyrir snittuð tengi sem komast í snertingu við 1., 2. og 3. gashóp og 

heitt vatn – 2. hluti: Þéttiefnasambönd sem harðna ekki 

  

CEN EN 751-3:1996 

Þéttiefni fyrir snittuð tengi sem komast í snertingu við 1., 2. og 3. gashóp og 

heitt vatn – 3. hluti: Óglædd PTFE-bönd 

  

 EN 751-3:1996/AC:1997    

CEN EN 777-1:2009 

Gaskynt geislahitunarkerfi í loft, með mörgum brennurum, ekki til nota á 

heimilum – Hluti 1: Kerfi D, öryggi 

EN 777-1:1999 

Athugasemd 2.1 

18.11.2009 
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(1) (2) (3) (4) 

CEN EN 777-2:2009 

Gaskynt geislahitunarkerfi í loft, með mörgum brennurum, ekki til nota á 

heimilum – 2. hluti: Kerfi E, öryggi 

EN 777-2:1999 

Athugasemd 2.1 

18.11.2009 

CEN EN 777-3:2009 

Gaskynt geislahitunarkerfi í loft, með mörgum brennurum, ekki til nota á 

heimilum – Hluti 3: Kerfi F, öryggi 

EN 777-3:1999 

Athugasemd 2.1 

18.11.2009 

CEN EN 777-4:2009 

Gaskynt geislahitunarkerfi í loft, með mörgum brennurum, ekki til nota á 

heimilum – Hluti 4: Kerfi H – Öryggi 

EN 777-4:1999 

Athugasemd 2.1 

18.11.2009 

CEN EN 778:2009 

Gasknúnir iðuhitarar til hitunar á rými á heimilum þar sem tilgreint 

varmainnstreymi er meira en 70 kW, án viftu til að flytja brunaloft og/eða 

afgangsgas 

EN 778:1998 

Athugasemd 2.1 

6.5.2010 

CEN EN 1020:2009 

Gaskyntir iðuhitarar til hitunar á rými annarsstaðar en á heimilum þar sem 

tilgreint varmainnstreymi er ekki meira en 300 kW, með viftu til að flytja 

brunaloft eða afgangsgas 

EN 1020:1997 

Athugasemd 2.1 

31.5.2010 

CEN EN 1106:2010 

Handkranar fyrir tæki sem brenna gasi 

EN 1106:2001 

Athugasemd 2.1 

22.12.2010 

CEN EN 1196:1998 

Gasknúnir lofthitarar til heimilisnota og annarra nota – Viðbótarkröfur vegna 

lofthitara með vatnsþéttingu 

  

CEN EN 1266:2002 

Frístandandi gaskynntir iðuhitarar með blásara til þess að hraða flutningi 

brunalofts og/eða brunagass. 

  

 EN 1266:2002/A1:2005  Athugasemd 3 28.2.2006 
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CEN EN 1319:2009 

Gasknúnir iðuhitarar til hitunar á rými á heimilum þar sem tilgreint 

varmainnstreymi er ekki meira en 70 kW, með viftu 

EN 1319:1998 

Athugasemd 2.1 

30.6.2010 

CEN EN 1458-1:1999 

Þurrkarar til heimilisnota með beinni gaskyndingu þar sem tilgreint 

varmainnstreymi er ekki meira en 6 kW sem ekki eru tengdir stöðugu 

loftrásarkerfi – 1. hluti: Öryggi 

  

CEN EN 1458-2:1999 

Þurrkarar til heimilisnota með beinni gaskyndingu þar sem tilgreint 

varmainnstreymi er ekki meira 6 kW sem ekki eru tengdir stöðugu 

loftrásarkerfi – 2. hluti: Hagkvæm orkunýting 

  

CEN EN 1596:1998 

Forskrift fyrir tæki sem brenna eingöngu fljótandi jarðgasi – Hreyfanlegir 

iðuhitarar með beinni kyndingu til nota utan heimila 

  

 EN 1596:1998/A1:2004  Athugasemd 3 10.12.2004 

CEN EN 1643:2000 

Lokaprófunarkerfi fyrir sjálfvirka afsláttarloka til nota í gasbrennurum og 

gastækjum 

  

CEN EN 1854:2010 

Þrýstingsnemar fyrir gasbrennara og tæki sem brenna gasi 

EN 1854:2006 

Athugasemd 2.1 

31.5.2012 

CEN EN 12067-1:1998 

Gasblöndustýringar fyrir gasbrennara og tæki sem brenna gasi –  

1. hluti: Loftknúnar gerðir 

  

 EN 12067-1:1998/A1:2003  Athugasemd 3 23.12.2003 
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(1) (2) (3) (4) 

CEN EN 12067-2:2004 

Gasblöndustýringar fyrir gasbrennara og tæki sem brenna gasi –  

2. hluti: Rafeinda gerðir 

  

CEN EN 12078:1998 

Núllþrýstingsstillar fyrir tæki sem brenna gasi 

  

CEN EN 12244-1:1998 

Þvottavélar með beinni gaskyndingu þar sem varmainnstreymi er ekki meira 

en 20 kW – 1. hluti: Öryggi 

  

CEN EN 12244-2:1998 

Þvottavélar með beinni gaskyndingu þar sem varmainnstreymi er ekki meira 

en 20 kW – 2. hluti: Hagkvæm orkunýting 

  

CEN EN 12309-1:1999 

Gaskynt loftjöfnunarkerfi með ísogi eða aðsogi og/eða varmadælutæki með 

nettóvarmainntaki ekki yfir 70 kW – 1. hluti: Öryggi 

  

CEN EN 12309-2:2000 

Gaskynt loftjöfnunarkerfi með aðsogi eða ísogi og varmadælutæki með 

nettóvarmainntaki ekki yfir 70 kW – Skynsamleg orkunýting 

  

CEN EN 12669:2000 

Gaskyntir hitaloftsblásarar, beinkyntir, fyrir gróðurhús og til viðbótarhitunar 

rýma, ekki til nota á heimilum 

  

CEN EN 12752-1:1999 

Gaskyntir þurrkarar af gerð B með nafnvarmainntaki ekki yfir 20 kW –  

1. hluti: Öryggi 

  

CEN EN 12752-2:1999 

Gaskynntir þurrkarar af gerð B með nafnvarmainntaki ekki yfir 20 kW –  

2. hluti: Skynsamleg orkunýting 
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CEN EN 12864:2001 

Faststilltir lágþrýstijafnarar með hámarksúttaksþrýsting 200 mbar eða minna 

og með afkastagetu 4 kg/klst eða minna, ásamt tilheyrandi öryggisbúnaði, til 

nota með bútangasi, própangasi eða blöndu þeirra 

  

 EN 12864:2001/A1:2003  Athugasemd 3 10.12.2004 

 EN 12864:2001/A2:2005  Athugasemd 3 28.2.2006 

 EN 12864:2001/A3:2009  Athugasemd 3 28.2.2010 

CEN EN 13278:2003 

Gaskynt frístandandi og opin kynditæki 

  

CEN EN 13611:2007 

Öryggis- og stýribúnaður fyrir gasbrennara og tæki sem brenna gasi – 

Almennar kröfur 

EN 13611:2000 

Athugasemd 2.1 

31.5.2008 

CEN EN 13785:2005+A1:2008 

Þrýstingsstillir með afkastagetu allt að 100 kg/klst, með hámarksn-

afnúttaksþrýsting allt að 4 bör, utan jafnara sem falla undir EN 12864, og 

tilheyrandi öryggisbúnaður þeirra fyrir bútan, própan eða blöndur þeirra 

EN 13785:2005 

Athugasemd 2.1 

5.6.2009 

CEN EN 13786:2004+A1:2008 

Sjálfvirkar skiptilokar með hámarksfrárásarþrýsting allt að 4 bör, með rúmtaki 

allt að 100 kg/klst og tilheyrandi öryggisbúnaði fyrir bútan, própan eða blöndu 

þeirra 

EN 13786:2004 

Athugasemd 2.1 

05.6.2009 

CEN EN 13836:2006 

Katlar til miðstöðvarhitunar sem brenna gasi – Katlar af B-gerð þar sem 

tilgreint varmainnstreymi er meira en 300 kW en ekki meira en 1000 kW  

  

CEN EN 14438:2006 

Gaskyntir innfelldir ofnar til hitunar á fleiri en einu herbergi 
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(1) (2) (3) (4) 

CEN EN 14543:2005+A1:2007 

Forskrift fyrir gastæki sem aðeins brenna fljótandi jarðgasi – Gashitarar til 

útinota – Geislahitagjafar með hatti án útblástursrása til nota úti við eða þar 

sem loftræsting er næg 

EN 14543:2005 

Athugasemd 2.1 

24.5.2008 

CEN EN 14829:2007 

Frístandandi kynditæki án útblástursrása þar sem tilgreint varmainnstreymi er 

ekki yfir 6 kW 

  

CEN EN 15033:2006 

Rýmiseinangraðir prógangasvatnshitarar sem hita vatn til hreinlætisnota í 

ökutækjum og bátum 

  

 EN 15033:2006/AC:2008    

(1) Evrópsk staðlasamtök: 

— CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, símí +32 2 550 08 11, bréfasími +32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu) 

— CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, símí +32 2 550 08 11, bréfasími +32 2 550 08 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) 

 

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 eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar. 

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 eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar. 

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 eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar að því er 

varðar vörur sem falla undir gildissvið nýja staðalsins. Ætlað samræmi við 

grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar 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 eða 

aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar. 

  

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

— Upplýsingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða 

staðlastofnunum einstakra ríkja, en skrá yfir þær birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins 

samkvæmt 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1025/2012 (3). 

— 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 

Evrópusambandsins og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, séu rétt. 

— Vísanir til leiðréttinga „.../AC:YYYY“ eru eingöngu birtar í upplýsingaskyni. Með leiðréttingu eru 

ásláttarvillur, málvillur eða sambærilegar villur fjarlægðar úr texta staðals og kann hún að tengjast 

útgáfu staðals, sem evrópsk staðlasamtök hafa samþykkt, á einu eða fleiri tungumálum (ensku, 

frönsku og/eða þýsku). 

— Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins merkir það ekki að þeir séu til á öllum tungumálum Evrópska 

efnahagssvæðisins. 

— Þessi skrá kemur í stað annarra slíkra sem birst hafa í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur 

uppfærslu hennar með höndum.  

— Nánari upplýsingar um samhæfða staðla og aðra evrópska staðla er að finna á eftirfarandi vefslóð: 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

 __________  

  

(3) Stjtíð. ESB C 338, 27.9.2014, bls. 31. 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/425 um persónuhlífar og niðurfellingu á tilskipun  

ráðsins 89/686/EBE (Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samhæfðra staðla samkvæmt 

samhæfingarlöggjöf Sambandsins) 

(Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samhæfðra staðla samkvæmt samhæfingarlöggjöf Sambandsins) 

Þetta er fyrsti listi tilvísunarnúmera samhæfðra staðla sem birt eru í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins 

samkvæmt reglugerð (ESB) 2016/425 (1). 

Evrópsk 

staðlasamtök 

(1) 

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  

(og tilvísunarskjal) 

Dagsetning 
fyrsta dags 

ætlaðs 
samræmis –  

Athugasemd 0 

Tilvísunarnúmer 

staðalsins sem 

leystur er af hólmi 

Síðasti dagur 

ætlaðs samræmis 

staðalsins sem 

leystur er af 

hólmi 

Athugasemd 1 

(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 136:1998 

Öndunarfærahlífar – Heilgrímur – Kröfur, prófun, merking 

21.4.2018   

 EN 136:1998/AC:2003  27.3.2018   

CEN EN 137:2006 

Öndunarfærahlífar – Séröndunarbúnaður með samþjöppuðu 

lofti í opinni hringrás með heilgrímu – Kröfur, prófun, 

merking 

21.4.2018   

CEN EN 140:1998 

Öndunarfærahlífar – Hálfgrímur og fjórðungsgrímur – 

Kröfur, prófun, merking 

21.4.2018   

 EN 140:1998/AC:1999  27.3.2018   

CEN EN 142:2002 

Öndunarfærahlífar – Munnstykki – Kröfur, prófun, merking 

21.4.2018   

CEN EN 143:2000 

Öndunarfærahlífar – Agnasíur – Kröfur, prófun, merking 

21.4.2018   

 EN 143:2000/AC:2005  27.3.2018   

 EN 143:2000/A1:2006  21.4.2018 Athugasemd 3  

  

  

(1) Stjtíð. ESB L 81, 31.3.2016, bls. 51. 

2018/EES/48/27 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 144-1:2000 

Öndunarfærahlífar – Lokar fyrir gashylki –  

1. hluti: Skrúfgangur fyrir inntakstengingu 

21.4.2018   

 EN 144-1:2000/A1:2003  21.4.2018 Athugasemd 3  

 EN 144-1:2000/A2:2005  21.4.2018 Athugasemd 3  

CEN EN 144-2:1998 

Öndunarfærahlífar – Lokar fyrir gashylki –  

2. hluti: Skrúfgangur fyrir úttakstengingu 

21.4.2018   

CEN EN 144-3:2003 

Öndunarfærahlífar – Lokar fyrir gashylki –  

3. hluti: Úttakstengingar fyrir köfunarloft, Nitrox og súrefni 

21.4.2018   

 EN 144-3:2003/AC:2003  27.3.2018   

CEN EN 145:1997 

Öndunarfærahlífar – Séröndunarbúnaður með lokaðri 

hringrás fyrir samþjappað súrefni og samþjappaða blöndu 

súrefnis og köfnunarefnis 

21.4.2018   

 EN 145:1997/A1:2000  21.4.2018 Athugasemd 3  

CEN EN 148-1:1999 

Öndunarfærahlífar – Bönd fyrir andlitsgrímur –  

1. hluti: Staðlaðir bandhnútar 

21.4.2018   

CEN EN 148-2:1999 

Öndunarvörn – Bönd fyrir andlitsgrímur –  

2. hluti: Aðalhnútar 

21.4.2018   

CEN EN 148-3:1999 

Öndunarfærahlífar – Bönd fyrir andlitsgrímur –  

3. hluti: Bandhnútar M 45 x 3 

21.4.2018   
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CEN EN 149:2001+A1:2009 

Öndunarfærahlífar – Hálfgrímusíur til varnar gegn ögnum – 

Kröfur, prófun, merking 

21.4.2018   

CEN EN 166:2001 

Augnhlífar – Forskriftir 

21.4.2018   

CEN EN 169:2002 

Augnhlífar – Síur fyrir logsuðu og skyldar aðgerðir – Kröfur 

um gegnhleypni og æskileg notkun 

21.4.2018   

CEN EN 170:2002 

Augnhlífar – Útfjólubláar síur – Kröfur um genghleypni og 

æskileg notkun 

21.4.2018   

CEN EN 172:1994 

Augnhlífar – Síur til varnar gegn sólarljósi til nota í iðnaði 

21.4.2018   

 EN 172:1994/A1:2000  21.4.2018 Athugasemd 3  

 EN 172:1994/A2:2001  21.4.2018 Athugasemd 3  

CEN EN 174:2001 

Augnhlífar – Skíðagleraugu fyrir brun og svig 

21.4.2018   

CEN EN 175:1997 

Persónuhlífar – Augn- og andlitshlífar til notkunar við 

málmsuðu og tengda vinnslu 

21.4.2018   

CEN EN 207:2017 

Augnhlífar – Síur og hlífðargleraugu til varnar gegn 

leysigeislun (leysiaugnhlífar) 

21.4.2018   
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CEN EN 208:2009 

Augnhlífar – Hlífðargleraugu til notkunar við stillingu á 

leysum og leysikerfum (leysistillingargleraugu) 

21.4.2018   

CEN EN 250:2014 

Öndunarbúnaður – Sérköfunarbúnaður með samþjöppuðu 

lofti í opinni hringrás – Kröfur, prófun, merking 

21.4.2018   

CEN EN 342:2017 

Hlífðarfatnaður – Alklæðnaður og efni til hlífðar gegn kulda 

21.4.2018   

CEN EN 343:2003+A1:2007 

Hlífðarfatnaður – Klæðnaður til hlífðar gegn regni 

21.4.2018   

 EN 343:2003+A1:2007/AC:2009  27.3.2018   

CEN EN 352-1:2002 

Heyrnarhlífar – Almennar kröfur – 1. hluti: Eyrnaskjól 

21.4.2018   

CEN EN 352-2:2002 

Heyrnarhlífar – Almennar kröfur – 2. hluti: Eyrnatappar 

21.4.2018   

CEN EN 352-3:2002 

Heyrnarhlífar – Almennar kröfur – 3. hluti: Hlífar áfastar 

öryggishjálmum fyrir vinnustaði 

21.4.2018   

CEN EN 352-4:2001 

Heyrnarhlífar – Öryggiskröfur og prófun – 4. hluti: Hljóðs-

styrksstýrð eyrnaskjól 

21.4.2018   

 EN 352-4:2001/A1:2005  21.4.2018 Athugasemd 3  
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CEN EN 352-5:2002 

Heyrnarhlífar – Öryggiskröfur og prófun – 5. hluti: Eyrna-

skjól með virkri hljóðdeyfingu (ANR) 

21.4.2018   

 EN 352-5:2002/A1:2005  21.4.2018 Athugasemd 3  

CEN EN 352-6:2002 

Heyrnarhlífar – Öryggiskröfur og prófun – 6. hluti: Eyrna-

skjól með búnaði til móttöku rafrænna hljóðmerkja 

21.4.2018   

CEN EN 352-7:2002 

Heyrnarhlífar – Öryggiskröfur og prófun – 7. hluti: Hljóð-

styrksstýrðir eyrnatappar 

21.4.2018   

CEN EN 352-8:2008 

Heyrnarhlífar – Öryggiskröfur og prófun – Hluti 8:  

Heyrnarskjól með afþreyingarhljóðefni 

21.4.2018   

CEN EN 353-1:2014+A1:2017 

Persónuhlífar til að verjast falli – Stýrður fallstöðvunar-

búnaður með akkerslínu – Hluti 1: Stýrður 

fallstöðvunarbúnaður á fastri akkerslínu 

21.4.2018   

CEN EN 353-2:2002 

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð – Stýrður 

fallstöðvunarbúnaður – 2. hluti: Stýrður fallstöðvunar-

búnaður á færanlegri akkerslínu 

21.4.2018   

CEN EN 354:2010 

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð – Dragreipi 

21.4.2018   

CEN EN 355:2002 

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð – Orkugleypar 

21.4.2018   
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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 

21.4.2018   

CEN EN 360:2002 

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð – 

Inndraganlegur fallstöðvunarbúnaður 

21.4.2018   

CEN EN 361:2002 

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð – Rammgerðar 

ólar 

21.4.2018   

CEN EN 362:2004 

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð – 

Tengibúnaður 

21.4.2018   

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 

21.4.2018   

 EN 365:2004/AC:2006  27.3.2018   

CEN EN ISO 374-1:2016 

Hlífðarhanskar til að verjast kemískum efnum og örverum – 

Hluti 1: Íðorð og kröfur um nothæfi (ISO 374-1:2016) 

21.4.2018   

CEN EN ISO 374-5:2016 

Hlífðarhanskar til að verjast hættulegum kemískum efnum 

og örverum – Hluti 5: Íðorðafræði og nothæfiskröfur 

varðandi áhættu vegna örvera (ISO 374-5:2016) 

21.4.2018   

CEN EN 379:2003+A1:2009 

Augnhlífar – Sjálfvirkar síur til nota við logsuðu 

21.4.2018   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 381-5:1995 

Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota keðjusagir sem halda þarf 

á – 5. hluti: Kröfur vegna legghlífa 

21.4.2018   

CEN EN 381-7:1999 

Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota handstýrðar keðjusagir – 

7. hluti: Kröfur vegna hanska til hlífðar gegn keðjusögum 

21.4.2018   

CEN EN 381-9:1997 

Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota handstýrðar keðjusagir – 

9. hluti: Kröfur vegna legghlífa til nota við keðjusagir 

21.4.2018   

CEN EN 381-11:2002 

Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota handstýrðar keðjusagir – 

11. hluti: Kröfur um hlífðarbúnað á efri hluta líkama 

21.4.2018   

CEN EN 388:2016 

Hlífðarhanskar til að verjast áverkum 

21.4.2018   

CEN EN 397:2012+A1:2012 

Öryggishjálmar fyrir vinnustaði 

21.4.2018   

CEN EN 402:2003 

Öndunarfærahlífar – Séröndunarbúnaður með opinni 

hringrás með andlitsgrímu eða munnstykkjum fyrir 

undankomu – Kröfur, prófun, merking 

21.4.2018   

CEN EN 403:2004 

Öndunarfærahlífar til sjálfsbjargar – Síubúnaður með hettu 

til sjálfsbjargar frá eldi – Kröfur, prófun, merking 

21.4.2018   

CEN EN 404:2005 

Öndunarfærahlífar til sjálfsbjargar – Undankomusíur með 

munnstykki 

21.4.2018   
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CEN EN 405:2001+A1:2009 

Öndunarfærahlífar – Hálfgrímur með síuloka til varnar gegn 

gastegundum eða gastegundum og ögnum – Kröfur, prófun, 

merking 

21.4.2018   

CEN EN 407:2004 

Hlífðarhanskar gegn hættu á ofhitnun (hiti og/eða eldur) 

21.4.2018   

CEN EN 420:2003+A1:2009 

Hlífðarhanskar – Almennar kröfur og prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 421:2010 

Hlífðarhanskar gegn jónandi geislun og geislavirkri mengun 

21.4.2018   

CEN EN 443:2008 

Hjálmar til nota við slökkvistarf í byggingum og öðrum 

mannvirkjum  

21.4.2018   

CEN EN 469:2005 

Hlífðarfatnaður fyrir sökkviliðsmenn – Nothæfiskröfur fyrir 

hlífðarfatnað fyrir slökkvistarf 

21.4.2018   

 EN 469:2005/A1:2006  21.4.2018 Athugasemd 3  

 EN 469:2005/AC:2006  27.3.2018   

CEN EN 511:2006 

Hlífðarhanskar gegn kulda 

21.4.2018   

CEN EN 564:2014 

Fjallgöngubúnaður – Bönd til alhliða nota – Öryggiskröfur 

og prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 565:2017 

Fjallgöngubúnaður – Borðar – Öryggiskröfur og 

prófunaraðferðir  

21.4.2018   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 566:2017 

Fjallgöngubúnaður – Lykkjur – Öryggiskröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 567:2013 

Fjallgöngubúnaður – Línuklemmur – Öryggiskröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 568:2015 

Búnaður fyrir fjallaklifur – Ísfestingar – Öryggiskröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 569:2007 

Fjallgöngubúnaður – Fleygar – Öryggiskröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 659:2003+A1:2008 

Hlífðarhanskar fyrir slökkviliðsmenn 

21.4.2018   

 EN 659:2003+A1:2008/AC:2009  27.3.2018   

CEN EN 795:2012 

Persónuhlífar til að verjast falli – Festingarbúnaður 

21.4.2018   

Viðvörun: Þessi útgáfa tekur ekki til búnaðar sem lýst er í: 

— flokki A (festingarbúnaður með einum eða fleiri föstum festipunktum og sem þarf grunnfestingar eða festingar til að festa við 

burðarvirkið) sem vísað er til í málsgreinum 3.2.1, 4.4.1, 5.3, 

— flokki C (festingarbúnaður með láréttum akkerislínum) sem vísað er til í málsgreinum 3.2.3, 4.4.3 og 5.5, 

— flokki D (festingarbúnaður með láréttum föstum akkerislínum) sem vísað er til í málsgreinum 3.2.4, 4.4.4 og 5.6, 

— hvaða samsetningar sem er af framangreindu. 

Að því er varðar flokka A, C og D, tekur útgáfa þessi ekki til eftirfarandi málsgreina: 4.5, 5.2.2, 6, 7, viðauka A eða viðauka ZA. 

Að því er framangreindan búnað varðar telst því ekki vera um að ræða ætlað samræmi við ákvæði reglugerðar (ESB) 2016/425 þar 

sem ekki er litið á hann sem persónuhlífar. 

CEN EN 812:2012 

Höfuðfatnaður til að verjast léttum höggum í iðnaði 

21.4.2018   
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CEN EN 813:2008 

Persónuhlífar til að verjast falli – Setbelti 

21.4.2018   

CEN EN 943-1:2015 

Hlífðarfatnaður til nota gegn fljótandi og loftkenndum 

efnum, að úðaefnum og ögnum úr föstum efnum meðtöldum 

– Hluti 1: Nothæfiskröfur vegna óloftræstra hlífðarflíka með 

loftþétt samskeyti (Gerð 1) 

21.4.2018   

CEN EN 958:2017 

Búnaður fyrir fjallaklifur – Álagsminnkandi útbúnaður 

notaður við fjallaklifur eftir stígum með stigum og 

járnhandriðum (via ferrata) – Öryggiskröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 966:2012+A1:2012 

Hjálmar fyrir loftíþróttir 

21.4.2018   

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 

21.4.2018   

CEN EN 1077:2007 

Hjálmar fyrir alpaskíðamenn og snjóbrettafólk 

21.4.2018   

CEN EN 1078:2012+A1:2012 

Hjálmar fyrir hjólreiðafólk og notendur hjólabretta og 

hjólaskauta 

21.4.2018   

CEN EN 1080:2013 

Högghlífðarhjálmar fyrir ung börn 

21.4.2018   

CEN EN 1082-1:1996 

Hlífðarfatnaður – Hanskar og armhlífar til varnar gegn 

skurðum og stungum af völdum handhnífa –  

1. hluti: Netofnir stálhanskar og armhlífar 

21.4.2018   
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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 

21.4.2018   

CEN EN 1146:2005 

Öndunarfærahlífar – Séröndunarbúnaður með þrýstilofti í 

opinni hringrás með hettu (þrýstiloftsbúnaður með hettu til 

undankomu) – Kröfur, prófun, merking 

21.4.2018   

CEN EN 1149-5:2008 

Hlífðarfatnaður – Rafstöðueiginleikar – Hluti 5: Nothæfi 

efnis og kröfur um hönnun 

21.4.2018   

CEN EN 1150:1999 

Hlífðarfatnaður – Áberandi fatnaður til annarra nota en í 

atvinnuskyni – Prófunaraðferðir og kröfur 

21.4.2018   

CEN EN 1385:2012 

Hjálmar til nota við kanóróður og fallvatnaíþróttir 

21.4.2018   

CEN EN 1486:2007 

Hlífðarfatnaður fyrir slökkviliðsmenn – Prófunaraðferðir og 

kröfur vegna endurkastsfatnaðar fyrir sérhæft slökkvistarf 

21.4.2018   

CEN EN 1497:2007 

Persónuhlífar til að verjast falli – Björgunarólar 

21.4.2018   

CEN EN 1731:2006 

Augnhlífar – Augn- og andlitshlífar með netáferð 

21.4.2018   

CEN EN 1827:1999+A1:2009 

Öndunarfærahlífar – Hálfgrímur án innöndunarloka og með 

lausum síum til varnar gegn lofttegundum eða lofttegundum 

og ögnum eða einvörðungu gegn ögnum – Kröfur, prófun, 

merking 

21.4.2018   
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CEN EN 1891:1998 

Hlífðarbúnaður fyrir einstaklinga til að forðast fall – Reipi 

með kjarna og slíðri sem teygjast lítið 

21.4.2018   

CEN EN 1938:2010 

Augnhlífar – Hlífðargleraugu fyrir ökumenn bifhjóla og 

stiginna bifhjóla 

21.4.2018   

CEN EN ISO 10819:2013 

Vélrænn titringur og högg – Handar- og handleggstitringur 

– Aðferð til að mæla og meta titringsleiðni hanska í lófa 

(ISO 10819:2013) 

21.4.2018   

CEN EN ISO 10862:2009 

Bátar – Skyndilosunarbúnaður fyrir trapisur (ISO 

10862:2009) 

21.4.2018   

CEN EN 12021:2014 

Öndunarfærahlífar – Þrýstiloft fyrir öndunarbúnað 

21.4.2018   

CEN EN 12083:1998 

Öndunarfærahlífar – Síur sem ekki eru festar á grímur – 

Agnasíur, gassíur og fjölnotasíur – Kröfur, prófanir og 

merkingar 

21.4.2018   

 EN 12083:1998/AC:2000 27.3.2018   

CEN EN 12270:2013 

Búnaður fyrir fjallaklifur – Hnetur – Öryggiskröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 12275:2013 

Búnaður fyrir fjallaklifur – Karabínur – Öryggiskröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   
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CEN EN 12276:2013 

Búnaður fyrir fjallaklifur – Vinir – Öryggiskröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 12277:2015 

Búnaður fyrir fjallaklifur – Fallvarnir – Öryggiskröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 12278:2007 

Búnaður fyrir fjallaklifur – Trissur – Öryggiskröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN ISO 12312-1:2013 

Augna- og andlitsvarnir – Sólgleraugu og sams konar 

augnabúnaður – Hluti 1: Sólgleraugu til almennra nota (ISO 

12312-1:2013) 

21.4.2018   

 EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 21.4.2018 Athugasemd 3  

CEN EN ISO 12312-2:2015 

Augn- og andlitsvarnir – Sólgleraugu og sams konar 

augnbúnaður – Hluti 2: Ljóssíur til sólskoðunar (ISO 12312-

2:2015) 

21.4.2018   

CEN EN ISO 12401:2009 

Vélar til matvælavinnslu – Útlöngunarvélar – Öryggis- og 

hreinlætiskröfur (ISO 12401:2009) 

21.4.2018   

CEN EN ISO 12402-5:2006 

Persónulegur flotbúnaður – Hluti 5: Björgunarvesti (stig 50) 

– Öryggiskröfur (ISO 12402-5:2006) 

21.4.2018   

 EN ISO 12402-5:2006/AC:2006 27.3.2018   

 EN ISO 12402-5:2006/A1:2010 21.4.2018 Athugasemd 3  
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CEN EN ISO 12402-6:2006 

Persónulegur flotbúnaður – Hluti 6: Björgunarvesti og 

flotbúnaður til sérstakra nota – Öryggiskröfur og 

viðbótarprófunaraðferðir (ISO 12402-6:2006) 

21.4.2018   

 EN ISO 12402-6:2006/A1:2010 21.4.2018 Athugasemd 3  

CEN EN ISO 12402-8:2006 

Björgunarvesti – Hluti 8: Fylgihlutir – Öryggiskröfur og 

prófunaraðferðir (ISO 12402-8:2006) 

21.4.2018   

 EN ISO 12402-8:2006/A1:2011 21.4.2018 Athugasemd 3  

CEN EN 12477:2001 

Hlífðarhanskar fyrir málmsuðumenn 

21.4.2018   

 EN 12477:2001/A1:2005 21.4.2018 Athugasemd 3  

CEN EN 12492:2012 

Búnaður til fjallaklifurs – Hjálmar fyrir fjallgöngumenn – 

Öryggiskröfur og prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 12841:2006 

Persónuhlífar til varnar gegn falli – Línuaðgangskerfi – 

Línustillingarbúnaður 

21.4.2018   

CEN EN 12941:1998 

Öndunarfærahlífar – Síur með dælu og hjálmi eða hettu – 

Kröfur, prófanir, merkingar 

21.4.2018   

 EN 12941:1998/A1:2003 21.4.2018 Athugasemd 3  

 EN 12941:1998/A2:2008 21.4.2018 Athugasemd 3  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 12942:1998 

Öndunarfærahlífar – Síur með dælu og andlitsgrímu, 

hálfgrímu og fjórðungsgrímu – Kröfur, prófanir, merkingar 

21.4.2018   

 EN 12942:1998/A1:2002 21.4.2018 Athugasemd 3  

 EN 12942:1998/A2:2008 21.4.2018 Athugasemd 3  

CEN EN 13034:2005+A1:2009 

Hlífðarfatnaður til nota gegn fljótandi efnum – Nothæfis-

kröfur vegna efnahlífðarfatnaðar sem veitir takmarkaða vörn 

gegn fljótandi efnum (búnaður af gerð 6 og gerð PB[6]) 

21.4.2018   

CEN EN 13061:2009 

Hlífðarfatnaður – Legghlífar fyrir knattspyrnuiðkendur – 

Kröfur og prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 13158:2008 

Hlífðarfatnaður – Hlífðarjakkar og líkams- og axlahlífar til 

nota í hestamennsku: Fyrir reiðmenn, fólk sem vinnur við 

hesta og ekla – Kröfur og prófunaraðferðir 

15.6.2018 EN 13158:2009 

Athugasemd 2.1 
31.8.2018 

CEN EN 13178:2000 

Augnhlífar – Augnhlífar fyrir vélsleðanotendur 

21.4.2018   

CEN EN 13277-1:2000 

Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum –  

1. hluti: Almennar kröfur og prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 13277-2:2000 

Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum –  

2. hluti: Viðbótarkröfur og prófunaraðferðir varðandi 

ristarvarnir, sköflungavarnir og framhandleggsvarnir 

21.4.2018   

CEN EN 13277-3:2013 

Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum –  

Hluti 3: Viðbótarkröfur og prófunaraðferðir varðandi 

bolvarnir 

21.4.2018   
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CEN EN 13277-4:2001 

Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum –  

4. hluti: Viðbótarkröfur og prófunaraðferðir varðandi 

höfuðvarnir 

21.4.2018   

 EN 13277-4:2001/A1:2007 21.4.2018 Athugasemd 3  

CEN EN 13277-5:2002 

Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum –  

5. hluti: Viðbótarkröfur og prófunaraðferðir varðandi 

kynfæra- og kviðvarnir 

21.4.2018   

CEN EN 13277-6:2003 

Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum –  

6. hluti: Viðbótarkröfur og prófunaraðferðir varðandi 

brjóstvarnir fyrir konur 

21.4.2018   

CEN EN 13277-7:2009 

Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum –  

Hluti 7: Viðbótarkröfur og prófunaraðferðir varðandi hand- 

og fótavarnir 

21.4.2018   

CEN EN 13277-8:2017 

Verndarbúnaður til nota í bardagaíþróttum –  

Hluti 8: Viðbótarkröfur og prófunaraðferðir varðandi 

andlitsvarnir til nota í karate 

21.4.2018   

CEN EN 13356:2001 

Endurskinsbúnaður til almenningsnota – Prófunaraðferðir 

og kröfur 

21.4.2018   

CEN EN 13484:2012 

Hjálmar fyrir keppendur á einmenningssleðum 

21.4.2018   

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 

21.4.2018   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 13567:2002+A1:2007 

Hlífðarfatnaður – hlífar fyrir hendur, handleggi, brjóst, kvið, 

fótleggi, kynfæri og andlit skylmingamanna – Kröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 13594:2015 

Hlífðarhanskar fyrir atvinnuökumenn á vélhjólum – 

Nothæfiskröfur og prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 13595-1:2002 

Hlífðarfatnaður fyrir atvinnuökumenn á vélhjólum – Jakkar, 

buxur og heilir eða skiptir gallar – 1. hluti: Almennar kröfur 

21.4.2018   

CEN EN 13595-3:2002 

Hlífðarfatnaður fyrir atvinnuökumenn á vélhjólum – Jakkar, 

buxur og heilir eða skiptir gallar – 3. hluti: Prófunaraðferð 

til að ákvarða rifþol 

21.4.2018   

CEN EN 13634:2017 

Hlífðarskófatnaður fyrir ökumenn á vélhjólum – Kröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN ISO 13688:2013 

Hlífðarfatnaður – Almennar kröfur (ISO 13688:2013) 

21.4.2018   

CEN EN 13781:2012 

Öryggishjálmar fyrir ökumenn og farþega vélsleða og 

bobsleða 

21.4.2018   

CEN EN 13794:2002 

Öndunarfærahlífar – Séröndunarbúnaður með lokaðri 

hringrás til undankomu – Kröfur, prófun, merking 

21.4.2018   

CEN EN 13832-2:2006 

Fótabúnaður til að verjast kemískum efnum –  

Hluti 2: Kröfur um þol fótabúnaðar gegn kemískum efnum 

við aðstæður í tilraunastofum 

21.4.2018   



Nr. 48/52 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 26.7.2018 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

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 

21.4.2018   

CEN EN 13949:2003 

Öndunarbúnaður – Sérköfunarbúnaður til nota með 

þjöppuðu Nitroxi og súrefni í opinni hringrás – Kröfur, 

prófun, merking 

21.4.2018   

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) 

21.4.2018   

 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 21.4.2018 Athugasemd 3  

CEN EN ISO 13998:2003 

Hlífðarfatnaður – Svuntur, buxur og vesti til verndar gegn 

skurði og stungum af völdum hnífa (ISO 13998:2003) 

21.4.2018   

CEN EN 14021:2003 

Steinhlífar á torfæruvélhjól sem ætlaðar eru til þess að verja 

ökumenn gegn steinum og lausum efnum – Kröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 14052:2012+A1:2012 

Hágæðahjálmar fyrir vinnustaði 

21.4.2018   

CEN EN 14058:2017 

Hlífðarfatnaður – Klæðnaður til hlífðar í köldu umhverfi 

21.4.2018   

CEN EN 14120:2003+A1:2007 

Hlífðarfatnaður – Úlnliðs-, lófa-, hnjá- og olnbogahlífar 

fyrir notendur íþróttabúnaðar á hjólum – Kröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   
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CEN EN 14126:2003 

Hlífðarfatnaður – Nothæfiskröfur og prófunaraðferðir fyrir 

hlífðarfatnað gegn smitefnum 

21.4.2018   

 EN 14126:2003/AC:2004 27.3.2018   

CEN EN 14143:2013 

Öndunarbúnaður – Sjálfbirgður enduröndunarbúnaður til 

nota við köfun 

21.4.2018   

CEN EN 14225-1:2017 

Köfunargallar – Hluti 1: Blautgallar – Kröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 14225-2:2017 

Köfunargallar – Hluti 2: Þurrgallar – Kröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 14225-3:2017 

Köfunargallar – Hluti 3: Gallar (kerfi) með virkri hitun eða 

kælingu – Kröfur og prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 14328:2005 

Hlífðarfatnaður – Hanskar og armhlífar til varnar gegn 

skurðum af völdum vélknúinna hnífa – Kröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 14387:2004+A1:2008 

Öndunarfærahlífar – Gassíur og samsettar síur – Kröfur, 

prófun, merking 

21.4.2018   

CEN EN 14435:2004 

Öndunarfærahlífar – Séröndunarbúnaður með opinni 

hringrás með hálfa andlitsgrímu og til notkunar einungis við 

jákvæðan þrýsting – Kröfur, prófun, merking 

21.4.2018   
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CEN EN ISO 14460:1999 

Hlífðarklæðnaður fyrir ökumenn bifreiða – Vörn gegn hita 

og logum – Kröfur um getu og prófunaraðferðir (ISO 

14460:1999) 

21.4.2018   

 EN ISO 14460:1999/A1:2002 21.4.2018 Athugasemd 3  

 EN ISO 14460:1999/AC:1999 27.3.2018   

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 

21.4.2018   

CEN EN 14593-1:2005 

Öndunarfærahlífar – Ferskloftsgrímur með sogloka –  

1. hluti: Öndunartæki með heilgrímu – Kröfur, prófun, 

merking 

21.4.2018   

CEN EN 14594:2005 

Öndunarfærahlífar – Ferksloftsgrímur með stöðugu loftflæði 

– Kröfur, prófun, merking 

21.4.2018   

 EN 14594:2005/AC:2005 27.3.2018   

CEN EN 14605:2005+A1:2009 

Hlífðarfatnaður til nota gegn fljótandi efnum – Nothæfis-

kröfur 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]) 

21.4.2018   

CEN EN ISO 14877:2002 

Hlífðarfatnaður til nota við sandblástur með kornóttum 

slípiefnum (ISO 14877:2002) 

21.4.2018   
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CEN EN ISO 15027-1:2012 

Björgunargallar – Hluti 1: Vinnuflotgallar, kröfur, þ.m.t. um 

öryggi (ISO 15027-1:2012) 

21.4.2018   

CEN EN ISO 15027-2:2012 

Björgunargallar – Hluti 2: Flotgallar til nota þegar skip er 

yfirgefið, kröfur, þ.m.t. um öryggi (ISO 15027-2:2012) 

21.4.2018   

CEN EN 15090:2012 

Fótabúnaður fyrir slökkviliðsmenn 

21.4.2018   

CEN EN 15151-1:2012 

Fjallgöngubúnaður – Hemlunarbúnaður – Hluti 1: Hemlun-

arbúnaður með handstýrðri læsingu, öryggiskröfur og 

prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 15333-1:2008 

Öndunarbúnaður – Köfunarbúnaður þar sem  

samþjöppuðu lofti er veitt um slöngu í opinni hringrás – 

Hluti 1: Sogbúnaður 

21.4.2018   

 EN 15333-1:2008/AC:2009 27.3.2018   

CEN EN 15333-2:2009 

Öndunarbúnaður – Köfunarbúnaður þar sem þjöppuðu lofti 

er veitt um slöngu í opinni hringrás – Hluti 2: Tæki með 

frjálsu loftflæði 

21.4.2018   

CEN EN 15613:2008 

Hnjá- og olnbogahlífar til nota í innanhússíþróttum – 

Öryggiskröfur og prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN 16027:2011 

Hlífðarfatnaður – Hanskar með hlífðareiginleikum fyrir 

knattspyrnumarkverði 

21.4.2018   
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CEN EN 16350:2014 

Hlífðarhanskar til verndar gegn stöðurafmagnsáhættu 

21.4.2018   

CEN EN 16473:2014 

Hjálmar slökkviliðsmanna – Hjálmar til nota við tæknileg 

björgunarstörf 

21.4.2018   

CEN EN 16716:2017 

Fjallgöngubúnaður – Snjóflóðaloftpúðakerfi – 

Öryggiskröfur og prófunaraðferðir 

21.4.2018   

CEN EN ISO 17249:2013 

Öryggisskófatnaður sem veita viðnám gegn 

keðjusagarskurði (ISO 17249:2013) 

21.4.2018   

 EN ISO 17249:2013/AC:2014 27.3.2018   

CEN EN ISO 20345:2011 

Persónuhlífar – Öryggisskófatnaður (ISO 20345:2011) 

21.4.2018   

CEN EN ISO 20346:2014 

Persónuhlífar – Hlífðarskófatnaður (ISO 20346:2014) 

21.4.2018   

CEN EN ISO 20347:2012 

Persónuhlífar – Vinnuskófatnaður (ISO 20347:2012) 

21.4.2018   

CEN EN ISO 20471:2013 

Áberandi endurskinsfatnaður – Prófunaraðferðir og kröfur 

(ISO 20471:2013, leiðrétt útgáfa 2013-06-01) 

 

21.4.2018   

 EN ISO 20471:2013/A1:2016 21.4.2018 Athugasemd 3  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN ISO 27065:2017 

Hlífðarfatnaður – Nothæfiskröfur varðandi hlífðarfatnað 

sem starfsfólk klæðist við áburð varnarefna og fyrir 

endurkomustarfsfólk (ISO 27065:2017) 

21.4.2018   

Cenelec EN 50321-1:2018  

Vinna við spennuhafa hluti – Fótabúnaður til varnar gegn 

rafmagni – Einangrandi fótabúnaður og utanumstígvél 

15.6.2018   

(1) Evrópsk staðlasamtök: 

— CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, símí +32 2 550 08 11, bréfasími +32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu) 

— CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, símí +32 2 550 08 11, bréfasími +32 2 550 08 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) 

 

Athugasemd 0: Þetta er dagsetningin þegar samræmi við samhæfða staðalsins eða hluta hans leiðir til 

þess að gengið er út frá samræmi við viðeigandi kröfur löggjafar Sambandsins. 

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 eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar. 

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 eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar. 

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 eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar að því er 

varðar vörur sem falla undir gildissvið nýja staðalsins. Ætlað samræmi við 

grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar 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.  

 

ATHUGIÐ: 

— Upplýsingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða 
staðlastofnunum einstakra ríkja, en skrá yfir þær birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins 
samkvæmt 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1025/2012 (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 
Evrópusambandsins og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, séu rétt. 

— Vísanir til leiðréttinga „.../AC:YYYY“ eru eingöngu birtar í upplýsingaskyni. Með leiðréttingu eru 
ásláttarvillur, málvillur eða sambærilegar villur fjarlægðar úr texta staðals og kann hún að tengjast 
útgáfu staðals, sem evrópsk staðlasamtök hafa samþykkt, á einu eða fleiri tungumálum (ensku, 
frönsku og/eða þýsku). 

  

(2) Stjtíð. ESB C 338, 27.9.2014, bls. 31. 

http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.eu/
http://www.etsi.eu/
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— Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins merkir það ekki að þeir séu til á öllum tungumálum Evrópska 
efnahagssvæðisins. 

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

— Nánari upplýsingar um samhæfða staðla og aðra evrópska staðla er að finna á eftirfarandi vefslóð: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

 __________  

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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