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EFTA-STOFNANIR 
EFTA-DÓMSTÓLLINN 

DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

24. apríl 2018 

í máli E-7/17 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi 

(EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Misbrestur á innleiðingu – Tilskipun 2014/29/ESB) 

Hinn 24. apríl 2018 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-7/17, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – 

KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Ísland hafi látið hjá líða að gera ráðstafanir til þess að taka 

gerðina sem vísað er til í lið 6f í VIII. kafla II. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið 

(tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/29/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga 

aðildarríkjanna um að bjóða einföld þrýstihylki fram á markaði), samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 

1 við EES-samninginn, upp í íslenskan rétt, og hafi hvað sem öðru líður látið hjá líða að tilkynna 

Eftirlitsstofnun EFTA um ráðstafanir til þess að innleiða gerðina, eins og kveðið er á um í 7. gr. 

samningsins. Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, forseti og framsögumaður, Per Christiansen og 

Bernd Hammermann, og hljóða dómsorð sem hér segir: 

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar samkvæmt 7. gr. samningsins um 

Evrópska efnahagssvæðið með því að láta hjá líða að gera ráðstafanir innan tilskilins tíma til þess að 

innleiða gerðina sem vísað er til í lið 6f í VIII. kafla II. viðauka við samninginn (tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/29/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna 

um að bjóða einföld þrýstihylki fram á markaði), samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 við 

samninginn. 

2. Íslenska ríkinu er gert að greiða málskostnað. 

2018/EES/52/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8879 – JERA Trading/LNG Optimisation) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– JERA Trading Pte Ltd („JERA Trading“, Singapúr), sem er undir sameiginlegum yfirráðum Jera Co. Inc. („JERA“, 

Japan), og EDF Trading Limited („EDFT“, Bretlandi),  

– LNG Optimisation (Bretlandi), sem tilheyrir EDFT, sem er dótturfélag Electricité de France SA („EDF“, Frakklandi) 

og alfarið í eigu þess. 

JERA Trading nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir viðskipta- og 

bestunarstarfsemi EDFT á sviði fljótandi jarðgass („LNG Optimisation“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– JERA Trading: stundar viðskipti og bestun innan kola- og farmgeirans, sem felur í sér bæði eiginlegar kolaafurðir og 

fjármálaafurðir. Fyrirtækið er undir sameiginlegum yfirráðum JERA, sem kaupir fljótandi jarðgas og aðrar vörur fyrir 

móðurfélögin sín Tepco Fuel & Power, Inc. og Chubu Electric Power Co., Inc., hvort tveggja japönsk veitufyrirtæki, 

og EDFT, félag sem stundar viðskipti með fljótandi jarðgas og aðrar vörur á heildsölumarkaði og bestar eignir 

móðurfélagsins síns EDF.  

– LNG Optimisation: starfar á sviði viðskipta með og bestunar á fljótandi jarðgasi. 

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 277, 

7.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8879 – JERA Trading/LNG Optimisation 

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/52/02 

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

(mál M.8912 – Carlyle/The specialty chemicals business of Akzo Nobel) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Carlyle Group („Carlyle“, Bandaríkjunum), 

– sérhæfða íðefnastarfsemi Akzo Nobel („Akzo Nobel SC“, Hollandi). 

Carlyle nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Akzo Nobel SC.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Carlyle: stýring fjárfestinga í sérhæfðum eignum um allan heim. 

– Akzo Nobel SC: sérhæfð íðefnastarfsemi Akzo Nobel, sem framleiðir ýmiss konar íðefni. 

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 278, 

8.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8912 – Carlyle/The specialty chemicals business of Akzo Nobel 

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/52/03 

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

(mál M.8966 – PGA Motors/Fiber/Bernard Participations) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– PGA Motors SAS (PGA Motors, Frakklandi), sem tilheyrir samstæðunni Emil Frey, 

– Fiber SC (Fiber, Frakklandi), 

– Bernard Participations (Frakklandi). 

PGA Motors nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Bernard 

Participations. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PGA Motors: smásöludreifing á vélknúnum ökutækjum og varahlutum ásamt tilheyrandi viðgerðar- og viðhalds-

þjónustu.  

– Fiber: eignarhaldsfélag í eigu fjölskyldu sem heldur meirihlutaeign í Bernard Participations.  

– Bernard Participations: smásöludreifing á vélknúnum ökutækjum og varahlutum ásamt tilheyrandi viðgerðar- og 

viðhaldsþjónustu. 

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. 

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 277, 

7.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8966 – PGA Motors/Fiber/Bernard Participations 

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“). 

2018/EES/52/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8978 – AMF/KLP/Stena Sphere/Stena Renewable) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– AMF Pensionförsäkring AB („AMF“, Svíþjóð), 

– Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap („KLP“, Noregi), 

– Stena Renewable AB („Stena Renewable“, Svíþjóð) sem er, sem stendur, óbeint undir yfirráðum Stena Sphere 

(„Stena Sphere“, Svíþjóð). 

AMF, KLP og Stena Sphere ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Stena Renewable. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 AMF: líftryggingarfélag sem býður einstaklingum og fyrirtækjum upp á lífeyrisfyrirkomulag. 

 KLP: starfar, ásamt dótturfélögum sínum, á sviði lífeyris-, trygginga-, banka- og fjármálaþjónustu. 

 Stena Sphere: samanstendur af þremur eignarhaldsfélögum, þ.e. Stena AB, Stena Sessan AB og Stena Metall AB, 

með starfsemi á sviði siglinga. Stena Adactum, dótturfélag Stena AB, er fjárfestingarfélag sem stundar langtíma-

fjárfestingar og á, sem stendur, öll hlutbréf í Stena Renewable.  

 Stena Renewable: starfar á sviði vindorkuframleiðslu og á, beint og óbeint, fyrir tilstuðlan dótturfélaga sinna, tiltekin 

vindorkuver á landi sem og tilteknar eignir og hefur leyfi til að þróa, reisa og starfrækja ný vindorkuver á landi.  

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 274, 

6.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8978 – AMF/KLP/Stena Sphere/Stena Renewable 

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/52/05 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8990 – PIAG/MTIB/Abatec) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Pierer Industrie AG („PIAG“, Austurríki), sem er undir yfirráðum Pierer Konzerngesellschaft mbH („Pierer“, 

Austurríki), 

– Michael Tojner Industriebeteiligungs und -beratungs GmbH („MTIB“, Austurríki), 

– Abatec group AG („Abatec“, Austurríki). 

PIAG og MTIB ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Abatec. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PIAG og Pierer: framleiðsla á mótorhjólum, íhlutir í bíla, málmvinnsla, innbyggðir skjáir fyrir mótorhjólahjálma. 

– MTIB: orkugeymsla, íhlutir fyrir geimtækni, íhlutir fyrir málmtækni- og iðnaðarvinnslu. 

– Abatec: framleiðsla rafeindatækja, kerfi til staðbundinna mælinga og afkastamikil sódavatnstæki. 

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 281, 

10.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8990 – PIAG/MTIB/Abatec 

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.9010 – JAB/Pret A Manger) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 31. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– JAB Holdings B.V., sem er undir yfirráðum JAB Holding Company S.à r.l. („JAB“, Lúxemborg), 

– PAM Group Limited („Pret“, Bretlandi), sem er undir yfirráðum sjóða undir stjórn Bridgepoint Advisers Limited. 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– JAB: fyrirtæki sem á hluti í te- og kaffivörumerkjum (þ.m.t. Jacobs, Douwe Egberts og Tassimo) sem og í starfsemi 

sem selur brauð og kökur, kaffi, óáfenga drykki og kleinuhringi. JAB á ráðandi hlut í eftirfarandi félögum sem starfa 

á sviði smásölu matvæla og drykkjarvara á EES-svæðinu: Krispy Kreme Doughnuts, Espresso House, Baresso, 

Balzac Coffee, Coffee Company og 12oz Coffee Joint. JAB starfar einnig á sviði heildsölu kaffis og annarra heitra 

drykkja á EES-svæðinu.  

– Pret: starfar á sviði smásölu matvæla og drykkjarvara og býður upp á mikið úrval af matvælum og drykkjarvörum, 

þ.m.t. samlokur, heitur matur, salöt, súpur, brauð og kökur, nasl, ferskir ávextir, ávaxtasafar og lífrænt kaffi. Pret 

rekur sölustaði í Bretlandi, Frakklandi, Danmörku, Hollandi og utan EES-svæðisins.  

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.  

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 277, 

7.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9010 – JAB/Pret A Manger 

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“). 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9027 – Fosun International/FFT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Fosun International Limited („Fosun“, Hong Kong),  

– FFT GmbH & Co. KGaA (Þýskalandi), FFT Gesellschaft mbH (Austurríki) og dótturfyrirtæki sem eru alfarið í eigu 

þeirra eða í meirihluta eigu þeirra (einu nafni, „FFT“). 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Fosun: lyfjavörur, heilbrigðisþjónusta og -stjórnun sem og heilbrigðisvörur, ferða- og afþreyingarþjónusta, tíska, 

neytenda- og lífsstílsvörur ásamt tryggingum, fjármálum og fjárfestingum. 

– FFT: sjálfvirk og sveigjanleg framleiðslukerfi fyrir bílaiðnaðinn sem og aðra geira. 

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 278, 

8.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9027 – Fosun International/FFT 

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.9053 – Sumitomo/Tierra/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sumitomo Corporation („Sumitomo“, Japan), 

– Tierra S.p.A. („Tierra“, Ítalíu), sameiginlegt félag Topcon Corporation (Japan) og Elda Ingegneria S.r.l., (Ítalíu), 

– nýstofnað sameiginlegt félag („JV“, Indónesíu). 

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

yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Sumitomo: starfar innan ýmissa atvinnugreina, bæði innan og utan Japans, t.d. viðskipti með málmvörur, flutninga- 

og byggingarkerfi, umhverfi og innviðir, íðefni og raftæki, fjölmiðlastarfsemi, net- og lífsstílstengdar vörur, 

steinefnaauðlindir, orkumál og lífvísindi. 

– Tierra: þróar og selur upplýsingastjórnunarkerfi og hugbúnaðarlausnir á sviði fjarvirkni. Fyrirtækið veitir frum-

framleiðendum og viðskiptavinum eftirmarkaðarins þjónustu innan landbúnaðar-, byggingar- og landmælingageirans 

ásamt almenna iðnaðargeiranum um allan heim, þ.m.t. á EES-svæðinu.  

– JV: mun starfa á Indlandi og í Suðaustur Asíu og veita tækniráðgjöf og stýra tölvubúnaði með því að bjóða þjónustu 

og lausnir fyrir samþættan vél- og hugbúnað á sviði fjarvirkni og nets hlutanna (e. internet of things), þ.m.t. einkum 

kerfi til að rekja og hafa eftirlit með ökutækjum og eignum. 

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 274, 

6.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9053 – Sumitomo/Tierra/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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9058 – Sonae/Sonae Sierra) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sonae, SGPS, SA („Sonae“, Portúgal), sem er undir yfirráðum Efanor Investimentos, SA (Portúgal), 

– Sonae Sierra, SGPS, SA („Sonae Sierra“, Portúgal). 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og breytingu á hluthafasamkomulagi.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Sonae: smásölu- og heildsöludreifing matvæla og annarra vara sem og stjórnun tilheyrandi fasteigna, auk starfsemi 

innan fjarskipta, fjölmiðlunar og tækni. Aðrar fyrirtækjasamstæður, sem eru undir yfirráðum Efanor Investimentos, 

SA, starfa á sviði framleiðslu á viðarplötum og tilheyrandi vara sem og á sviði ferðaþjónustu, hótel- og 

veitingahúsaþjónustu, líkamsræktar, orkumála, kælitækja og loftræstingar.  

– Sonae Sierra: alþjóðleg samstæða sem sérhæfir sig í fasteignum undir smásölurekstur og þróar, stýrir og fjárfestir í 

sjálfbærum eignum undir smásölurekstur ásamt því að veita fjárfestingar-, þróunar- og eignastýringarþjónustu. Sonea 

Sierra er, sem stendur, undir yfirráðum Sonae og Grosvenor Investments S.àr.l. (Portúgal). 

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 274, 

6.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9058 – Sonae/Sonae Sierra 

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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Upphaf málsmeðferðar 

(mál M.8797 – Thales/Gemaltro) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. júlí 2018 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa komist að 

þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri markaðinum. 

Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna og er með 

fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við c-lið 1. mgr. 6. gr. 

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

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem 

þeir kunna að hafa um hinn fyrirhugaða samruna. 

Svo unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan 15 

daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (C 269, 31.7.2018). Þær má 

senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni M.8797 – Thales/Gemaltro, og eftirfarandi 

póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. 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 

32018M8959. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8967 – BGŻ BNP Paribas/Parts of Raiffeisen Bank Polska) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. 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 

32018M8967. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/52/12 

2018/EES/52/13 

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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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

24. janúar 2018 

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

EES-samningsins 

(mál AT.40220 – Qualcomm (greiðslur fyrir sérréttindi)) 

Hinn 24. janúar 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 269, 31.7.2018, bls. 25), 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/52/14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.269.01.0025.01.ENG
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta 

og gagnkvæma viðurkenningu á samræmi þeirra og tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2014/53/ESB um samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða þráðlausan 

fjarskiptabúnað fram á markaði og niðurfellingu á tilskipun 1999/5/EB 

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

Tilskipun 1999/5/EB 

Samkvæmt umbreytingarákvæði í 48. gr. tilskipunar 2014/53/ESB (1), skulu aðildarríki ekki koma í veg 

fyrir að þráðlaus fjarskiptabúnaður sem fellur undir tilskipun 2014/53/ESB, sem er í samræmi við 

tilskipun 1999/5/EB (2) og sem var settur á markað fyrir 13. júní 2017, sé boðinn fram á markaði eða 

tekinn í notkun. Því fela samhæfðir staðlar, en vísanir til þeirra hafa verið birtar samkvæmt tilskipun 

1999/5/EB, síðast samkvæmt orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar í Stjórnartíðindum Evrópusam-

bandsins C 249 frá 8. júlí 2016, bls. 1, og samkvæmt leiðréttingu í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins 

C 342 frá 17. september 2016, bls. 15, og leiðréttingu í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins C 403 frá  

1. nóvember 2016, bls. 26, áfram í sér ætlað samræmi við þá tilskipun til 12. júní 2017. 

Tilskipun 2014/53/ESB 

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

Evrópsk 

staðlasamtök 

(1) 

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  

(og tilvísunarskjal) 

Fyrsti 

birtingardagur í 

Stjtíð. ESB 

Tilvísunarnúmer 

staðalsins sem 

leystur er af hólmi 

Síðasti dagur ætlaðs 

samræmis staðalsins 

sem leystur er af 

hólmi  

Athugasemd 1 

Grein/greinar í 

tilskipun 

2014/53/ESB sem 

staðallinn skal taka 

til 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Cenelec EN 50360:2017  

Vörustaðall til þess að sýna fram á 

samræmi farsíma við grunntakmarkanir 

varðandi áhrif rafsegulsviða á fólk  

(300 MHz – 3 GHz) 

17.11.2017   Stafl a) í 1. mgr. 

3. gr. 

Cenelec EN 50385:2017  

Vörustaðall ætlaður til þess að sýna fram 

á samræmi þráðlausra fastastöðva og 

fastra endastöðva til þráðlausra fjárskipta 

við grundvallartakmarkanir eða 

viðmiðunarmörk sem tengjast áhrifum af 

útvarpstíðnirafsegulsviðum á almenning 

(110 MHz – 40 GHz) 

17.11.2017   Stafl a) í 1. mgr. 

3. gr. 

  

  

(1) Stjtíð. ESB L 153, 22.5.2014, bls. 62. 

(2) Stjtíð. EB L 91, 7.4.1999, bls. 10. 

2018/EES/52/15 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Cenelec EN 50401:2017  

Vörustaðall ætlaður til þess að sýna fram 

á samræmi fastabúnaðar til útvarps-

sendinga (110 MHz -40 GHz), sem 

ætlaðar eru til nota í þráðlausum 

fjarskiptanetum, við grunnmarkgildi eða 

viðmiðunarmörk sem tengjast áhrifum af 

útvarpstíðnirafsegulsviðum á almenning 

við notkun 

17.11.2017   Stafl a) í 1. mgr. 

3. gr. 

Cenelec EN 50566:2017  

Vörustaðall til að sýna fram á samræmi 

útvarpstíðnisviða frá þráðlausum sam-

skiptatækjum til almenningsnota sem 

haldið er á eða borin eru á líkama  

(30 MHz – 6 GHz)  

17.11.2017   Stafl a) í 1. mgr. 

3. gr. 

Cenelec EN 55035:2017  

Rafsegulsviðssamhæfi 

margmiðlunarbúnaðar – Ónæmiskröfur  

CISPR 35:2016 (Breytt) 

17.11.2017   Stafl b) í 1. mgr. 

3. gr. 

ETSI EN 300 065 V2.1.2  

Þröngbandsritsímabúnaður með beinni 

prentun til móttöku upplýsinga um veður 

eða leiðsögu (NAVTEX); Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

8.7.2016   Grein 3.2; 

Grein 3.3.g 

ETSI EN 300 086 V2.1.2  

Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus 

fjarskiptabúnaður með innri eða ytri 

útvarpstíðnitengli sem fyrst og fremst er 

ætlaður fyrir hliðrænt tal; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur skv.  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

9.12.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 300 113 V2.2.1  

Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus 

fjarskiptabúnaður sem ætlaður er til 

sendingar á gögnum (og tali) sem notar 

óslitna eða slitna hjúpmótun búinn 

loftnetstengli; Samræmdur Evrópustaðall 

um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB um fjarskipta-

búnað og endabúnað til fjarskipta 

12.4.2017   Grein 3.2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 300 219 V2.1.1  

Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus 

fjarskiptabúnaður með innri eða ytri 

útvarpstíðnitengli sem fyrst og fremst er 

ætlaður fyrir hliðrænt tal; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur skv.  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1  

Skammdræg tæki (SRD): 

Fjarskiptabúnaður til nota á tíðnisviðinu 

25 MHz til 1000 MHz; Hluti 2: Sam-

ræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 

skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

um fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

10.3.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1  

Skammdræg tæki (SRD) sem starfa á 

tíðnisviðinu frá 25 MHz til 1000 MHz; 

Hluti 3-1: Samræmdur staðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB; Lágrekstrarlotutæki með 

mikinn áreiðanleika, almenningsvið-

vörunarbúnaður sem starfar á tilgreindum 

tíðnisviðum (869,200 MHz til  

869,250 MHz) 

10.3.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1  

Skammdræg tæki (SRD): 

Fjarskiptabúnaður til nota á tíðnisviðinu 

25 MHz til 1000 MHz; Hluti 3-2: Sam-

ræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 

skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

um fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta; Þráðlaus viðvörunarbúnaður 

sem starfar á LDC/HR tilgreindum 

tíðnisviðum 868,60 MHz til 868,70 MHz, 

869,25 MHz til 869,40 MHz, 869,65 MHz 

til 869,70 MHz 

10.3.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 300 220-4 V1.1.1  

Skammdræg tæki (SRD): Fjarskipta-

búnaður til nota á tíðnisviðinu 25 MHz til 

1000 MHz; Hluti 4: Samræmdur Evrópu-

staðall um grunnkröfur skv. 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta; Mælitæki sem starfar á 

tilgreindu tíðnisviði 169,400 MHz til 

169,475 MHz 

10.3.2017   Grein 3.2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 300 224 V2.1.1  

Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus 

fjarskiptabúnaður til notkunar í boðtækja-

þjónustu á tíðnibilinu 25 MHz –  

470 MHz; Samræmdur staðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB 

13.10.2017 EN 300 224-2 

V1.1.1 

Athugasemd 2.1 

28.2.2019 Grein 3.2 

ETSI EN 300 224-2 V1.1.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Boðkerfi til nota á 

vettvangi; Hluti 2: Samræmdur Evrópu-

staðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

1999/5/EC um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 300 296 V2.1.1  

Farstöðvaþjónusta á landi; Fjarskipta-

búnaður með innbyggð loftnet sem fyrst 

og fremst er ætlaður fyrir hliðrænt tal; 

Samræmdur Evrópustaðall um grunn-

kröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 300 328 V2.1.1  

Breiðbandssendikerfi; 

Gagnasendingarbúnaður sem starfar á  

2,4 GHz ISM-tíðnisviði og notar 

breiðbandssendikerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur skv.  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

13.1.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 300 330 V2.1.1  

Skammdræg tæki (SRD): Þráðlaus 

fjarskiptabúnaður á tíðnisviðinu 9 kKz til 

25 MHz og með spanlykkjukerfi á 

tíðnisviðinu 9 kHz til 30 MHz; Sam-

ræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

10.3.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 300 341 V2.1.1  

Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus 

fjarskiptabúnaður sem notar innbyggt 

loftnet og sendir út merki sem vekja 

tiltekna svörun í móttökubúnaði; Sam-

ræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 

skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

um fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

12.4.2017   Grein 3.2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 300 390 V2.1.1  

Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus 

fjarskiptabúnaður sem ætlaður er til 

sendingar á gögnum (og tali) með 

innbyggð loftnet; Samræmdur Evrópu-

staðall um grunnkröfur skv. 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 300 422-1 V2.1.2  

Þráðlausir hljóðnemar; Hljóð til til nota 

við dagskrárgerð og fyrir sérstaka 

viðburði (PMSE) allt að 3 GHz;  

Hluti 1: Viðtæki í flokki A; Samræmdur 

staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB 

10.2.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 300 422-2 V2.1.1  

Þráðlausir hljóðnemar; Hljóð til til nota 

við dagskrárgerð og fyrir sérstaka 

viðburði (PMSE) allt að 3 GHz;  

Hluti 2: Viðtæki í flokki B; Samræmdur 

staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB 

10.3.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 300 422-3 V2.1.1  

Þráðlausir hljóðnemar; Hljóð til til nota 

við dagskrárgerð og fyrir sérstaka 

viðburði (PMSE) allt að 3 GHz;  

Hluti 3: Viðtæki í flokki C; Samræmdur 

staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB 

10.3.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 300 422-4 V2.1.1  

Þráðlausir hljóðnemar; Hljóð til til nota 

við dagskrárgerð og fyrir sérstaka 

viðburði (PMSE) allt að 3 GHz;  

Hluti 4: Hjálpartæki til hlustunar, þar með 

talið hljóðmagnarar og spankerfi allt að  

3 GHz; Samræmdur staðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB 

9.2.2018   Grein 3.2 

ETSI EN 300 433 V2.1.1  

Almenningsfarstöðvarbúnaður (CB); 

Samræmdur Evrópustaðall sem fjallar um 

grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

12.4.2017   Grein 3.2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 300 440 V2.1.1  

Skammdræg tæki; Þráðlaus fjarskipta-

búnaður til nota á tíðnisviðinu 1 GHz til 

40 GHz; Samræmdur Evrópustaðall skv. 

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

14.7.2017 EN 300 440-2 

V1.4.1 

Athugasemd 2.1 

31.12.2018 Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki, að því er varðar viðtaka í flokki 2 og 3 samkvæmt skilgreiningu í töflu 5, um kröfur sem varða 

færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Skammdræg tæki; 

Þráðlaus fjarskiptabúnaður til nota á 

tíðnisviðinu 1 GHz til 40 GHz;  

2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall skv.  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EC um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta (R&TTE Directive) 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 300 454-2 V1.1.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Víðbandsfjar-

skiptaleið fyrir hljóð; Hluti 2: Samræmdur 

Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 300 487 V2.1.2  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur staðall vegna far-viðtökujarð-

stöðvar (ROMES) til gagnafjarskipta á  

1,5 GHz tíðnisviðinu; Útvarpstíðn-

iforskriftir um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB um fjarskipta-

búnað og endabúnað til fjarskipta 

13.1.2017   Grein 3.2 



Nr. 52/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.8.2018 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1  

Fjarvirkni í flutningum og umferð (TTT); 

Sendibúnaður í sérnota skammdrægum 

fjarskiptum (DRSC) (500 kbit/s /  

250 kbit/s) sem starfar á tíðnisviðinu  

5 795 MHz til 5 815 MHz; Hluti 2: Sam-

ræmdur staðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB; Undirliður 

2: Búnaður um borð (OBU) 

9.3.2018   Grein 3.2 

ETSI EN 300 676-2 V2.1.1  

VHF sendi-, viðtöku- og sendiviðtöku-

handstöðvar í far- og fastafjarskipta-

kerfinu á jörðu niðri til nota í VHF 

flugfarstöðvaþjónustunni með 

styrkmótun; Hluti 2: Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

8.7.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 300 698 V2.1.1  

Sendi- og móttökubúnaður í metra-

bylgjutalstöðvum (VHF) til nota í 

sjófarstöðvaþjónustunni á skipgengum 

vatnaleiðum; Hluti 3: Samræmdur 

Evrópustaðall skv. e-lið 3. mgr. 2. gr. og 

3. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

13.1.2017   Grein 3.2; 

Grein 3.3.g 

ETSI EN 300 698 V2.2.1  

Sendi- og móttökubúnaður í metra-

bylgjutalstöðvum (VHF) til nota í 

sjófarstöðvaþjónustunni á skipgengum 

vatnaleiðum; Hluti 3: Samræmdur 

Evrópustaðall skv. e-lið 3. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB 

15.12.2017 EN 300 698 

V2.1.1 

Athugasemd 2.1 

31.5.2018 Grein 3.2; 

Grein 3.3.g 

ETSI EN 300 718-2 V1.1.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Ofanflóðavitar; 

Sendingar-/móttökukerfi; Hluti 2: Sam-

ræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 

skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta (R&TTE Directive) 

8.6.2017   Grein 3.2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 300 718-2 V2.1.1  

Ofanflóðavitar sem starfa á tíðninni  

457 kHz; Sendingar-/móttökukerfi;  

Hluti 2: Samræmdur staðall um aðgerðir 

vegna neyðarþjónustu 

9.3.2018 EN 300 718-3 

V1.2.1 

Athugasemd 2.1 

30.9.2019 Grein 3.3.g 

ETSI EN 300 718-3 V1.2.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Ofanflóðavitar; 

Sendingar-/móttökukerfi; Hluti 3: Sam-

ræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur í 

e-lið 3. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB 

um fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta (R&TTE Directive) 

8.6.2017   Grein 3.3.g 

ETSI EN 300 720 V2.1.1  

Ofurtíðnifjarskiptakerfi (UHF) og 

búnaður til nota um borð í skipum; 

Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

10.3.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 025 V2.1.1  

VHF talstöðvarbúnaður til almennra 

fjarskipta og tengdur búnaður fyrir 

stafrænt valkall (DSC) í flokki „D“; 

Samræmdur Evrópustaðall skv. 3.3 mgr. 

3.2 gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

12.8.2016   Grein 3.2; 

Grein 3.3.g 

ETSI EN 301 025 V2.2.1  

VHF talstöðvarbúnaður til almennra 

fjarskipta og tengdur búnaður fyrir 

stafrænt valkall (DSC) í flokki „D“; 

Samræmdur Evrópustaðall skv. 3.3 mgr. 

3.2 gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

12.4.2017 EN 301 025 

V2.1.1 

Athugasemd 2.1 

30.11.2018 Grein 3.2; 

Grein 3.3.g 

ETSI EN 301 091-2 V1.3.2  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Skammdræg tæki; 

Ratsjárbúnaður til nota við fjarvirkni í 

landflutningum og umferð (RTTT) sem 

starfar á tíðnisviðinu 76 – 77 GHz;  

Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

1999/5/EC um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta (R&TTE 

Directive) 

8.6.2017   Grein 3.2 



Nr. 52/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.8.2018 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 301 166 V2.1.1  

Farstöðvaþjónusta á landi; Tæknilegir 

eiginleikar og prófunarskilyrði fyrir 

þráðlausan fjarskiptabúnað fyrir hliðræn 

og/eða stafræn fjarskipti (tal og/eða gögn) 

sem starfar á þröngbandsrásum og búinn 

er loftnetstengli; Samræmdur Evrópu-

staðall um grunnkröfur skv. 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

10.2.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 178 V2.2.2  

Færanlegur metrabylgjutalstöðvabúnaður 

(VHF) til nota í sjófarstöðvaþjónustunni 

sem starfar á metrabylgjutíðni (VHF) 

(einungis til notkunar utan hins alþjóðlega 

neyðar- og öryggiskerfis fjarskipta á sjó – 

GMDSS); Hluti 2: Samræmdur Evrópu-

staðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

12.5.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 357 V2.1.1  

Hliðræn snúrulaus víðbandshljómtæki 

sem búin eru innbyggðum loftnetum og 

starfa á tíðnisviðinu 25 MHz til  

2000 MHz; Samræmdur Evrópustaðall 

skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

um fjarskiptabúnað og endabúnað 

14.7.2017 EN 301 357-2 

V1.4.1 

Athugasemd 2.1 

28.2.2019 Grein 3.2 

ETSI EN 301 357-2 V1.4.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Hliðræn snúrulaus 

víðbandshljómtæki sem búin eru 

innbyggðum loftnetum og starfa á 

tíðnisviðinu 25 MHz til 2000 MHz;  

Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall skv.  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EC um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta (R&TTE Directive) 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 301 360 V2.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur staðall sem fjallar um 

gagnvirkar endastöðvar gervihnatta (SIT) 

og endastöðvar gervihnatta (SUT) sem 

senda í átt til gervihnatta á sístöðubraut á 

tíðnibilinu 27,5 GHz til 29,5 GHz og 

varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB 

11.11.2016   Grein 3.2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 301 406 V2.2.2  

Aukin stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT); 

Samræmdur Evrópustaðall um aukin 

stafræn þráðlaus fjarskipti sem fjallar um 

grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

11.11.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 301 426 V2.1.2  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur Evrópustaðall um færanlegar 

gervihnattajarðstöðvar á landi með litlum 

gagnasendingahraða (LMES) fyrir 

tíðnisviðin 1,5 til 1,6 GHz sem um 

grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

13.1.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 427 V2.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur Evrópustaðall um færanlegar 

gervihnattajarðstöðvar á landi með litlum 

gagnasendingahraða (LMES) fyrir 

tíðnisviðin 11/12/14 GHz sem varðar 

grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 428 V2.1.2  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur Evrópustaðall um VSAT-

endabúnað; Sendingarbúnaður, sendingar-

/viðtöku- eða eingöngu viðtökubúnaður 

gervihnattajarðstöðva með tíðnisviðin 

11/12/14 GHz sem varðar grunnkröfur 

skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

um fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

8.6.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 430 V2.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur Evrópustaðall um færanlegar 

jarðstöðvar til fréttaöflunar um gervihnött 

(SNG TES) með tíðnisviðin 11-12/ 

13-14 GHz sem varðar grunnkröfur skv. 

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

14.10.2016   Grein 3.2 



Nr. 52/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.8.2018 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 301 441 V2.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur Evrópustaðall um farjarð-

stöðvar (MES), þar með taldar handjarð-

stöðvar, fyrir S-PCN sem nota tíðnisvið 

1,6/2,4 GHz í far-fjarskiptaþjónustu um 

gervihnetti (MSS), sem varðar grunn-

kröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 442 V2.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur Evrópustaðall um NGSo far-

jarðstöðvar (MES), þar með taldar 

handjarðstöðvar (S-PCN) sem nota 

tíðnisvið 1,980 til 2,010 GHz í far-

fjarskiptaþjónustu um gervihnetti (MSS), 

sem varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. 

í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskipta-

búnað og endabúnað til fjarskipta 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 443 V2.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur Evrópustaðall um VSAT-

endabúnað; Gervihnattastöðvar til 

sendinga, móttöku og sendinga eða 

einungis til móttöku á tíðnisviðinu  

4 GHz og 6 GHz sem varðar grunnkröfur 

skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

um fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 444 V2.1.2  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur Evrópustaðall um far-jarð-

stöðvar á landi (LMES) fyrir tíðnisviðin 

1,5 til 1,6 GHz um grunnkröfur skv.  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

13.1.2017   Grein 3.2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 301 447 V2.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur staðall sem fjallar um 

jarðstöðvar um borð í skipum (ESV) er 

starfa á 4/6 GHz tíðnisviðunum, sem 

úthlutuð eru fastagervihnattaþjónustunni 

(FSS), og varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 459 V2.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur staðall sem fjallar um 

gagnvirkar endastöðvar gervihnatta (SIT) 

og endastöðvar gervihnatta (SUT) sem 

senda í átt til gervihnatta á sístöðubraut á 

tíðnibilinu 29,5 til 30,0 GHz sem varðar 

grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

14.10.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 301 473 V2.1.2  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur staðall um gervihnattajarð-

stöðvar í flugförum (AES) sem veita 

flugfarstöðvaþjónustu (AMSS) eða 

farstöðvaþjónustu (MSS) um gervihnött 

og/eða flugfarstöðvaþjónustu í 

leiðarþjónustu (AMS(R)S)/farstöðva-

þjónustu (MSS) og starfa á tíðnisviðinu 

fyrir neðan 3 GHz – nær yfir grunnkröfur 

skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

13.1.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 502 V12.5.2  

Samræmdur Evrópustaðall um alheims-

farsímakerfi (GSM); Búnaður í fasta-

stöðvar og magnara – varðar grunnkröfur 

skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 511 V9.0.2  

Alheimsfarsímakerfi (GSM); Samræmdur 

staðall um farsímastöðvar á tíðnisvið-

unum GSM 900 og GSM 1 800 sem 

varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. Í 

tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað 

og endabúnað til fjarskipta 

12.4.2017   Grein 3.2 



Nr. 52/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.8.2018 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Athugið: Þessi samhæfði staðall gengur út frá samræmi við grunnkröfur tilskipunar 2014/53/ESB ef færibreytum viðtækja í ákvæði 

4.2.20, 4.2.21 og 4.2.26 er einnig beitt.  

ETSI EN 301 511 V12.5.1  

Alheimsfarsímakerfi (GSM); Farsíma-

stöðvar (MS); Samræmdur staðall sem 

varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB 

9.2.2018 EN 301 511 

V9.0.2 

Athugasemd 2.1 

30.4.2019 Grein 3.2 

ETSI EN 301 559 V2.1.1  

Skammdræg tæki (SRD): Virkar 

læknisfræðilegar ígræðslur sem ganga 

fyrir lágorku (LP-AMI) og starfa á 

tíðnibilinu 483,5 MHz til 500 MHz; Sam-

ræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

13.1.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 598 V1.1.1  

Auðbilsbúnaður (WSD); Þráðlaus 

aðgangskerfi sem starfa á sjónvarpsút-

sendingartíðnibilinu 470 MHz til  

790 MHz; Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

1999/5/EC um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 301 681 V2.1.2  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur Evrópustaðall um far-

jarðstöðvar (MES) gervihnatta á 

sístöðubraut, þar með taldar handjarð-

stöðvar, fyrir einkafjarskiptanet um 

gervihnetti (S-PCN) sem nota tíðnisvið 

1,5 og 1,6 GHz í far-fjarskiptaþjónustu 

um gervihnetti (MSS) um grunnkröfur 

skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

um fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

13.1.2017   Grein 3.2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 301 721 V2.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur Evrópustaðall um far-jarð-

stöðvar (MES) til lágbitahraðafjarskipta 

(LBRDC) um gervihnetti á lágri sporbraut 

(LEO) á tíðnisviði undir 1 GHz sem 

varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB um fjarskipta-

búnað og endabúnað til fjarskipta 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 783 V2.1.1  

Búnaður fyrir radíóamatöra sem seldur er 

á neytendamarkaði; Samræmdur Evrópu-

staðall um grunnkröfur skv. 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

8.7.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 301 839 V2.1.1  

Virkar læknisfræðilegar ígræðslur og 

jaðartæki með þeim (ULP-AMI-P) sem 

ganga fyrir ofurlágorku á tíðnisviðinu  

402 MHz til 405 MHz; Samræmdur 

staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB 

8.7.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 301 841-3 V2.1.1  

VHF stafræn tenging milli loftfara og 

jarðstöðva (VDL) háttur 2; Tæknilegir 

eiginleikar og mæliaðferðir fyrir búnað á 

jörðu niðri; Hluti 3: Samræmdur staðall 

um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB 

13.1.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 842-5 V2.1.1  

Fjarskiptabúnaður til stafrænnar VHF 

tengingar milli loftfara og jarðstöðva 

(VDL), háttur 4; Tæknilegir eiginleikar og 

mæliaðferðir fyrir búnað á jörðu niðri; 

Hluti 5: Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

13.1.2017   Grein 3.2 
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ETSI EN 301 893 V2.1.1  

5 GHz RLAN; Samræmdur Evrópustaðall 

um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

8.6.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1  

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta; Hluti 1: Inngangur og 

sameiginlegar kröfur 

9.12.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 301 908-2 V11.1.1  

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta, Hluti 2: CDMA Direct Spread 

(UTRA FDD) notendabúnaður (UE) 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 908-2 V11.1.2  

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta, Hluti 2: CDMA Direct Spread 

(UTRA FDD) notendabúnaður (UE) 

13.10.2017 EN 301 908-2 

V11.1.1 

Athugasemd 2.1 

28.2.2019 Grein 3.2 

ETSI EN 301 908-3 V11.1.3  

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta, Hluti 3: CDMA Direct Spread 

(UTRA FDD) fastastöðvar (BS) 

12.5.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 908-10 V4.2.2  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Fastastöðvar (BS), 

magnarar og notendabúnaður (UE) fyrir 

IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af 

þriðju kynslóð; Hluti 10: Samræmdur 

Evrópustaðall um IMT-2000 FDMA/ 

TDMA (DECT) sem varðar grunnkröfur 

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

13.1.2017   Grein 3.2 



9.8.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 52/29 

 

 

9
.8

.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. 5

2
/2

9
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 301 908-11 V11.1.2  

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta, Hluti 11: CDMA Direct Spread 

(UTRA FDD) (magnarar) 

10.2.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 908-12 V7.1.1  

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta, Hluti 12: CDMA MC 

farsímastöðvar (cdma 2000), magnarar 

9.9.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 301 908-13 V11.1.1  

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta; Hluti 13: Evolved Universal 

Terrestrial Radio Access (E-UTRA) 

notendabúnaður (UE) 

12.5.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2  

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta; Hluti 13: Evolved Universal 

Terrestrial Radio Access (E-UTRA) 

notendabúnaður (UE) 

13.10.2017 EN 301 908-13 

V11.1.1 

Athugasemd 2.1 

28.2.2019 Grein 3.2 

ETSI EN 301 908-14 V11.1.2  

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta; Hluti 14: Evolved Universal 

Terrestrial Radio Access (E-UTRA) 

fastastöðvar (BS) 

12.5.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 908-15 V11.1.2  

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta, Hluti 15: Evolved Universal 

Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) 

magnarar 

10.2.2017   Grein 3.2 
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ETSI EN 301 908-18 V11.1.2  

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta, Hluti 18: E-UTRA, UTRA og 

GSM/EDGE Multi-Standard Radio 

(MSR) farstöðvar (BS) 

12.5.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 908-19 V6.3.1  

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta, Hluti 19: OFDMA TDD 

WMAN (Mobile WiMAX) TDD 

notendabúnaður (UE) 

8.6.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 301 908-20 V6.3.1  

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta, Hluti 20: OFDMA TDD 

WMAN (Mobile WiMAX) TDD 

fastastöðvar (BS) 

14.10.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 301 908-21 V6.1.1  

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta, Hluti 21: OFDMA TDD 

WMAN (Mobile WiMAX) FDD 

notendabúnaður (UE) 

14.10.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 301 908-22 V6.1.1  

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta, Hluti 22: OFDMA TDD 

WMAN (Mobile WiMAX) FDD 

fastastöðvar (BS) 

9.12.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 301 929 V2.1.1  

Sendi- og móttökubúnaður á metrabylgju-

tíðni (VHF) til nota sem strandstöðvar 

fyrir GMDSS og aðra notkun í sjófar-

stöðvaþjónustunni; Samræmdur Evrópu-

staðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

12.4.2017   Grein 3.2 



9.8.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 52/31 

 

 

9
.8

.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. 5

2
/3

1
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 302 017 V2.1.1  

Sendibúnaður til nota í styrkmótaðri (AM) 

hljóðvarpsþjónustu; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur skv.  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

12.5.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 018 V2.1.1  

Sendibúnaður til nota í tíðnimótaðri (FM) 

útvarpsþjónustu: Samræmdur Evrópu-

staðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

8.6.2017 EN 302 018-2 

V1.2.1 

Athugasemd 2.1 

31.12.2018 Grein 3.2 

ETSI EN 302 018-2 V1.2.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Sendibúnaður til 

nota í tíðnimótaðri (FM) útvarpsþjónustu; 

Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall skv.  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta (R&TTE Directive) 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 054 V2.1.1  

Veðurathugnartæki; Háloftakannar til nota 

á tíðnisviðinu 400,15 MHz til 406 MHz 

með styrk allt að 200 mW; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur skv.  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

15.12.2017 EN 302 054-2 

V1.2.1 

Athugasemd 2.1 

31.5.2018 Grein 3.2 

ETSI EN 302 054 V2.2.1  

Veðurathugnartæki; Háloftakannar til nota 

á tíðnisviðinu 400,15 MHz til 406 MHz 

með styrk allt að 200 mW; Samræmdur 

Evrópustaðall um aðgengi að 

fjarskiptatíðni 

9.3.2018 EN 302 054 

V2.1.1 

Athugasemd 2.1 

31.10.2018 Grein 3.2 

ETSI EN 302 054-2 V1.2.1  

Veðurathugnartæki; Háloftakannar til nota 

á tíðnisviðinu 400,15 MHz til 406 MHz 

með styrk allt að 200 mW; Hluti 2: Sam-

ræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 

skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

um fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

13.1.2017   Grein 3.2 
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ETSI EN 302 064-2 V1.1.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); þráðlausar mynd-

fjarskiptaleiðir (WVL) á tíðnisviðinu  

1.3 GHz til 50 GHz; Hluti 2: Samræmdur 

Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 1999/5/EC um fjarskiptabúnað 

og endabúnað til fjarskipta (R&TTE 

Directive) 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 302 065-1 V2.1.1  

Skammdræg tæki (SRD) sem starfa með 

ofurbreiðbandstækni (UWB); Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta, Hluti 1: Kröfur varðandi 

almenna notkun ofurbreiðbandstækni-

búnaðar 

10.3.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 065-2 V2.1.1  

Skammdræg tæki (SRD) sem starfa með 

ofurbreiðbandstækni (UWB); Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta, Hluti 2: Kröfur varðandi 

staðsetningarbúnað sem notar 

ofurbreiðbandstækni 

10.3.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 065-3 V2.1.1  

Skammdræg tæki (SRD) sem starfa með 

ofurbreiðbandstækni (UWB); Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta; Hluti 3: Kröfur varðandi 

ofurbreiðbandstæknibúnað í farartækjum 

á vegum 

10.3.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 065-4 V1.1.1  

Skammdræg tæki (SRD) sem starfa með 

ofurbreiðbandstækni (UWB); Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta; Hluti 4: Tæki sem skynja UWB 

tækni undir 10.6 GHz 

12.4.2017   Grein 3.2 
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ETSI EN 302 066-2 V1.2.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Myndkerfi í 

ratsjárbúnað til jarð- og veggskönnunar 

(GPR/WPR); Hluti 2: Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta (R&TTE 

Directive) 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 302 077-2 V1.1.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Sendibúnaður til 

nota við stafræna hljóðvarpssendingar-

þjónustu á jörðu niðri (T-DAB);  

Hluti 2: Samræmdur evrópustaðall skv.  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EC um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta (R&TTE Directive) 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 186 V2.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur Evrópustaðall um far-gervi-

hnattajarðstöðvar í flugförum (AES) á 

tíðnisviðinu 11/12/14 GHz sem varðar 

grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 194-2 V1.1.2  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Leiðsöguratsjá til 

nota á skipgengum vatnaleiðum;  

Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

1999/5/EC um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta (R&TTE 

Directive) 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 302 195 V2.1.1  

Skammdræg tæki (SRD): Virkar læknis-

fræðilegar ígræðslur (ULP-AMI) og 

fylgihlutir (ULP-AMI-P) sem ganga fyrir 

ofurlágorku á tíðnisviðinu 9 kHz til  

315 kHz; Samræmdur staðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB 

11.11.2016   Grein 3.2 
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ETSI EN 302 208 V3.1.1  

Örmerkingarbúnaður sem starfar á 

tíðnisviðinu 865 MHz til 868 MHz með 

styrk allt að 2 W og á tíðnisviði 915 til 

921 MHz með styrk allt að 4 W; Sam-

ræmdur Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 217-2 V3.1.1  

Föst útvarpskerfi; Eiginleikar og kröfur 

um fastsambandsbúnað og loftnet; Hluti 

2: Stafræn kerfi sem starfa á tíðnisviðum 

frá 1,3 GHz til 86 GHz; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

8.6.2017 EN 302 217-2-2 

V2.2.1 

Athugasemd 2.1 

31.12.2018 Grein 3.2 

ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1  

Föst útvarpskerfi; Eiginleikar og kröfur 

um fastsambandsbúnað og loftnet; Hluti 

2-2: Stafræn kerfi sem starfa á tíðnisvið-

um þar sem tíðnisamhæfingu er beitt; 

Samræmdur Evrópustaðall um grunn-

kröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta (R&TTE Directive) 

12.4.2017   Grein 3.2 

Athugið: Þessi samhæfði staðall gengur út frá samræmi við grunnkröfur tilskipunar 2014/53/ESB ef færibreytum viðtækja í ákvæði 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 og 4.3.4 er einnig beitt.  

ETSI EN 302 245-2 V1.1.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Sendibúnaður til 

nota í Digital Radio Mondiale (DRM) 

útvarpsþjónustu; Hluti : Samræmdur 

Evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað 

og endabúnað til fjarskipta (R&TTE 

Directive) 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 248 V2.1.1  

Leiðsöguratsjár til nota á skipum sem ekki 

falla undir samninginn um öryggi manns-

lífa á hafinu (SOLAS); Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

10.3.2017   Grein 3.2 
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ETSI EN 302 264-2 V1.1.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Skammdræg tæki; 

Fjarvirkni í landflutningum og umferð 

(RTTT); Skammdrægur ratsjárbúnaður 

sem starfar á tíðnisviðinu 77 GHz til  

81 GHz; Hluti 2: Samræmdur Evrópu-

staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað 

og endabúnað til fjarskipta 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 302 288-2 V1.6.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Skammdræg tæki; 

Fjarvirkni í landflutningum og umferð 

(RTTT); Skammdrægur ratsjárbúnaður 

sem starfar á tíðnisviðinu 24 GHz;  

Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta (R&TTE 

Directive) 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 302 296-2 V1.2.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Sendibúnaður til 

nota við stafræna sjónvarpssendingar-

þjónustu á jörðu niðri (T-DVB-T);  

Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipt (R&TTE 

Directive) 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 326-2 V1.2.2  

Föst útvarpskerfi; Búnaður og loftnet fyrir 

fast samband milli margra staða;  

2. hluti: Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta varðandi búnað 

fyrir fast samband milli margra staða 

12.4.2017   Grein 3.2 



Nr. 52/36 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.8.2018 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 302 340 V2.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur staðall um jarðstöðvar um 

borð í skipum (ESV) er starfa á 11/12/ 

14 GHz tíðnisviðum sem úthlutað er 

fastgervihnattaþjónustunni (FSS) er 

varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 372 V2.1.1  

Skammdræg tæki (SRD): Búnaður til 

skynjunar og hreyfingar; Ratsjár til 

könnunar á vökvahæð í tönkum (TLPR) 

sem starfa á tíðnisviðunum 5,8 GHz,  

10 GHz, 25 GHz, 61 GHz, og 77GHz; 

Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall skv.  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

10.3.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 448 V2.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur Evrópustaðall um staðsetn-

ingargervihnattajarðstöðvar í járnbrautar-

lestum (ESTs) á tíðnisviðinu 14/12 GHz 

sem varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. 

í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskipta-

búnað og endabúnað til fjarskipta 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 454 V2.1.1  

Veðurathugnartæki; Háloftakannar til nota 

á tíðnisviðinu 1 668,4 MHz til 1 690 MHz 

með styrk allt að 200 mW; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur skv.  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

15.12.2017 EN 302 454-2 

V1.2.1 

Athugasemd 2.1 

31.5.2018 Grein 3.2 

ETSI EN 302 454-2 V1.2.1  

Veðurathugnartæki; Háloftakannar til nota 

á tíðnisviðinu 1 668,4 MHz til 1 690 MHz 

með styrk allt að 200 mW; Hluti 2: Sam-

ræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 

skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

um fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

13.1.2017   Grein 3.2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 302 480 V2.1.2  

Farsímasamband um borð í flugvélum 

(MCOBA) Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

10.3.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 502 V2.1.1  

Þráðlaus aðgangskerfi (WAS); 5,8 GHz 

föst breiðbandsgagnaflutningakerfi; 

Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

12.5.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 510-2 V1.1.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Þráðlaus fjar-

skiptabúnaður á tíðnisviðinu 30 MHz til 

37,5 MHz fyrir virkar læknisfræðilegar 

himnuígræðslur og aukabúnað sem 

gengur fyrir ofurlágorku; Hluti 2: Sam-

ræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EC um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 302 536-2 V1.1.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Skammdræg tæki 

(SRD); Þráðlaus fjarskiptabúnaður á 

tíðnisviðinu 315 kHz til 600 kHz;  

Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 302 537 V2.1.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Skammdræg tæki 

(SRD); Þráðlaus fjarskiptabúnaður á 

tíðnisviðinu 315 kHz til 600 kHz;  

Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

13.1.2017   Grein 3.2 
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ETSI EN 302 561 V2.1.1  

Farstöðvaþjónusta á landi; Þráðlaus 

fjarskiptabúnaður sem notar óslitna eða 

slitna hjúpmótun (envelope modulation) 

og starfar á rásarbandvíddunum 25 kHz, 

50 kHz, 100 kHz eða 150 kHz; Sam-

ræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 567 V1.2.1  

Þráðlaus breiðbandsaðgangsnet (BRAN); 

60 GHz fjölgígabita WAS/RLAN kerfi; 

Samræmdur Evrópustaðall um grunn-

kröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB 

um fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 302 571 V2.1.1  

Forritanleg flutningakerfi (ITS); Fjar-

skiptabúnaður sem starfar á tíðnisviðinu  

5 855 MHz – 5 925 MHz; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

8.6.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 574-1 V2.1.2  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur staðall sem fjallar um far-

jarðstöðvar (MES) sem starfa á tíðnibilinu 

1 980 MHz til 2 010 MHz (frá jörðu út í 

geim) og 2170 MHz til 2200 MHz og 

varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB Hluti 1: Uppbótar-

kerfishluti (CGC) á jörðu niðri fyrir 

víðbandskerfi 

12.4.2017   Grein 3.2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 302 574-2 V2.1.2  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur staðall sem fjallar um far-

jarðstöðvar (MES) sem starfa á tíðnisvið-

unum 1 980 MHz til 2 010 MHz (frá jörðu 

út í geim) og 2 170 MHz til 2 200 MHz 

og varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB Hluti 2: Notenda-

búnaður (UE) fyrir víðbandskerfi 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 574-3 V2.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur staðall sem fjallar um far-

jarðstöðvar (MES) sem starfa á tíðnisvið-

unum 1 980 MHz til 2 010 MHz (frá jörðu 

út í geim) og 2 170 MHz til 2 200 MHz 

og varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB Hluti 3: Notenda-

búnaður (UE) fyrir mjóbandskerfi 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 608 V1.1.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Skammdræg tæki 

(SRD): Þráðlaus fjarskiptabúnaður fyrir 

Eurobalise járnbrautarkerfi; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 1999/5/EC um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 302 609 V2.1.1  

Skammdræg tæki (SRD): Þráðlaus 

fjarskiptabúnaður fyrir Euroloop járn-

brautarkerfi; Samræmdur Evrópustaðall 

um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB 

8.6.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 617-2 V2.1.1  

UHF sendi-, viðtöku- og sendiviðtöku-

stöðvar í far-fjarskiptakerfinu á jörðu niðri 

til nota í UHF flugfarstöðvaþjónustunni 

með styrkmótun; Hluti 2: Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

13.1.2017   Grein 3.2 
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ETSI EN 302 686 V1.1.1  

Forritanleg flutningskerfi (ITS); 

Fjarskiptabúnaður sem starfar á 

tíðnisviðinu 63 GHz – 64 GHz; 

Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

1999/5/EC um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 302 729 V2.1.1  

Skammdræg tæki (SRD): Ratsjár til 

könnunar á vökvahæð (LPR) sem starfa á 

tíðnisviðunum 6 GHz til 8,5 GHz,  

24,05 GHz til 26,5 GHz, 57 GHz til  

64 GHz, 75 GHz til 85 GHz; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

12.5.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 302 752 V1.1.1  

Þættir sem vara rafsegulsvissamhfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Virkir ratsjárvarar; 

Samræmdur Evrópustaðall um grunn-

kröfur 2. mgr. 3. gr. ítilskipun 1999/5/EB 

um fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 

ETSI EN 302 858-2 V1.3.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Farartæki í 

landflutningum og umferð (RTTT); 

Skammdrægur ratsjárbúnaður sem starfar 

á tíðnisviðinu 24,05 GHz til 24,25 GHz 

eða 24,50 GHz; Hluti 2: Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 1999/5/EB um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 

varðar þær færibreytur. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 302 885 V2.1.1  

Færanlegur metrabylgjutalstöðvabúnaður 

(VHF) til nota í sjófarstöðvaþjónustunni 

sem starfar á metrabylgjutíðni (VHF) með 

innbyggðu stafrænu valkalli í flokki D 

DSC; Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. og 3.mgr. 3 gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB 

13.1.2017   Grein 3.2; 

Grein 3.3.g 

ETSI EN 302 885 V2.2.2  

Færanlegur metrabylgjutalstöðvabúnaður 

(VHF) til nota í sjófarstöðvaþjónustunni 

sem starfar á metrabylgjutíðni (VHF) með 

innbyggðu stafrænu valkalli í flokki H 

DSC; Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 3 gr. 

í tilskipun 2014/53/ESB 

12.4.2017 EN 302 885 

V2.1.1 

Athugasemd 2.1 

31.12.2018 Grein 3.2; 

Grein 3.3.g 

ETSI EN 302 885 V2.2.3  

Færanlegur metrabylgjutalstöðvabúnaður 

(VHF) til nota í sjófarstöðvaþjónustunni 

sem starfar á metrabylgjutíðni (VHF) með 

innbyggðu stafrænu valkalli í flokki H 

DSC; Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 3 gr. 

í tilskipun 2014/53/ESB 

12.5.2017 EN 302 885 

V2.2.2 

Athugasemd 2.1 

31.1.2019 Grein 3.2; 

Grein 3.3.g 

ETSI EN 302 961 V2.1.2  

Miðunarbúnaður einstaklinga til nota á sjó 

á tíðnisviðinu 121,5 MHz einungis til 

leitar og björgunar; Samræmdur Evrópu-

staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB um fjarskipta-

búnað og endabúnað til fjarskipta 

11.11.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 302 977 V2.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur Evrópustaðall um gervi-

hnattajarðstöðvar, sem festar eru á 

ökutæki (VMES) á tíðnisviðinu  

14/12 GHz, sem varðar grunnkröfur skv. 

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

12.4.2017   Grein 3.2 
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ETSI EN 303 039 V2.1.2  

Farstöðvaþjónusta á landi; Forskrift fyrir 

fjölrása sendingarbúnað í einkafarstöðvar 

til nota á landi (PMR); Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

11.11.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 303 084 V2.1.1  

VHF gagnasendingar til loftfara (VDB) 

um staðbundin leiðréttingarkerfi (GBAS); 

Tæknilegir eiginleikar og mælingarað-

ferðir fyrir búnað á jörðu niðri; 

Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB 

11.11.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 303 098 V2.1.1  

Einstaklingsstaðsetningartæki til nota á 

sjó sem ganga fyrir lágorku og nota 

sjálfvirk auðkenniskerfi AIS; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB  

13.1.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 303 132 V1.1.1  

Einstaklingsstaðsetningartæki til nota á 

sjó sem ganga fyrir lágorku VHF fyrir 

stafrænt valkall (DSC); Samræmdur 

evrópustaðall skv. 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB 

12.5.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 303 135 V2.1.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Strandgæsla, 

skipaumferðarþjónusta og hafnarratsjár 

(CS/VTS/HR); Samræmdur Evrópustaðall 

um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB 

13.1.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 303 203 V2.1.1  

Skammdræg tæki (SRD): Netkerfi til nota 

á líkamssvæði í læknisfræðilegum tilgangi 

(MBANSs) sem starfa á tíðnisviðinu 

2483,5 MHz til 2500 MHz; Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

12.8.2016   Grein 3.2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 303 204 V2.1.2  

Netkerfistengd skammdræg tæki (SRD); 

Fjarskiptabúnaður til nota á tíðnisviðinu 

870 MHz til 876 MHz með styrk allt að 

500 mW; Samræmdur staðall um grunn-

kröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB 

11.11.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1  

Þróuð leiðsögu- og stjórnkerfi fyrir 

umferð á jörðu niðri (A-SMGCS);  

Hluti 6: Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um sjálfstæða skynjara í 

ratsjár fyrir umferð á jörðu niðri; 

Undirhluti 1: X-band skynjarar sem nota 

púlsmerki og með útsendingarstyrk allt að 

100 kW 

13.1.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 303 276 V1.1.1  

Þráðlausar fjarskiptaleiðir sem starfa á 

tíðnibilunum 5.852 MHz til 5.872 MHz 

og/eða 5.880 MHz til 5.900 MHz til nota 

á sjó í skipum og sjávarmannvirkjum sem 

stunda samræmda starfsemi; Samræmdur 

staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB 

15.12.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 303 339 V1.1.1  

Bein breiðbandsfjarskipti milli loftfara og 

jarðstöðva; Búnaður sem starfar á 

tíðnisviðunum 1 900 MHz til 1 920 Mz og 

5 855 MHz til 5 875 MHz; Fastmynsturs-

loftnet; Samræmdur staðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB 

11.11.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 303 340 V1.1.2  

Stafrænar landmóttökustöðvar sjónvarps-

útsendinga; Samræmdur staðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB 

11.11.2016   Grein 3.2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 303 354 V1.1.1  

Magnarar og virk loftnet til móttöku 

sjónvarpssendinga í íbúðarhúsnæði; 

Samræmdur staðall um grunnkröfur  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

12.5.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 303 372-1 V1.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Búnaður til móttöku útsendinga frá 

gervihnöttum; Samræmdur Evrópustaðall 

um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB; Hluti 1: Utanhúseining 

með móttöku á tíðnisviði 10,7 GHz til 

12,75 GHz 

13.1.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 303 372-2 V1.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Búnaður til móttöku útsendinga frá 

gervihnöttum; Samræmdur staðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB; Hluti 2: Innanhúseining 

9.9.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 303 402 V2.1.2  

Sendi- og móttökubúnaður í sjófar-

stöðvum til nota á mið- og hátíðnisviðum 

(MF og HF); Samræmdur Evrópustaðall 

um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB 

13.10.2017   Grein 3.2; 

Grein 3.3.g 

ETSI EN 303 406 V1.1.1  

Skammdræg tæki (SRD); Almenningsvið-

vörunarbúnaður til nota á tíðnisviðinu  

25 MHz til 1000 MHz; Samræmdur 

staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB 

12.4.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 303 413 V1.1.1  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Viðtæki til nota í hnattrænu gervihnatt-

leiðsögukerfi (GNSS); Búnaður sem 

starfar á tíðnisviðunum 1.164 MHz til 

1.300 MHz og 1.559 MHz til 1.610 MHz; 

Samræmdur staðall um grunnkröfur  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

15.12.2017   Grein 3.2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI EN 303 609 V12.5.1  

Alheimsfarsímakerfi (GSM); GSM 

magnarar; Samræmdur staðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014//53/ESB 

13.1.2017   Grein 3.2 

ETSI EN 303 978 V2.1.2  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur Evrópustaðall um gervi-

hnattajarðstöðvar á færanlegum pöllum 

sem senda í átt til gervihnatta á sístöðu-

braut á tíðnisviðinu 27,5 GHz til  

30,0 GHz – varðar grunnkröfur 2. mgr.  

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

11.11.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 303 979 V2.1.2  

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); 

Samræmdur staðall sem fjallar um 

jarðstöðvar á færanlegum pöllum 

(ESOMP) sem senda í átt til gervihnatta 

sem ekki eru á sístöðubraut á tíðnibilinu 

27,5 GH til 29,5 GHz og 29,5 GHz til 

30,0 GHz varðar grunnkröfur skv. 2. mgr. 

3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

11.11.2016   Grein 3.2 

ETSI EN 305 550-2 V1.2.1  

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og 

fjarskiptatíðni (ERM); Skammdræg tæki 

(SRD): Þráðlaus fjarskiptabúnaður til nota 

á tíðnisviðinu 40 GHz til 246 GHz;  

Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

1999/5/EB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

8.6.2017   Grein 3.2 

Þessi samhæfði staðall fjallar ekki um kröfur sem varða færibreytur frammistöðu viðtaka og gengur ekki út frá samræmi að því er 
varðar þær færibreytur. 

(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. 

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

 

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 eða EES-viðbæti við þau, 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 Evrópubandalaganna hefur 

uppfærslu hennar með höndum. 

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

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

 __________  

  

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

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

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 frá 9. júlí 2008, ákvörðunar Evrópuþingsins  

og ráðsins nr. 768/2008/EB frá 9. júlí 2008 og reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins  

(EB) nr. 1221/2009 frá 25. nóvember 2009 

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

Evrópsk 

staðlasamtök (1) 

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  

(og tilvísunarskjal) 

Fyrsti 

birtingardagur í 

Stjtíð. ESB 

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 ISO 9000:2015  

Gæðastjórnunarkerfi – Grunnatriði og íðorðasafn 

(ISO 9000:2015) 

11.12.2015 EN ISO 9000:2005 

Athugasemd 2.1 

15.9.2018 

CEN EN ISO 9001:2015  

Gæðastjórnunarkerfi – Kröfur (ISO 9001:2015) 

11.12.2015 EN ISO 9001:2008 

Athugasemd 2.1 

15.9.2018 

CEN EN ISO 14001:2015  

Umhverfisstjórnunarkerfi – Kröfur ásamt leiðsögn 

um notkun (ISO 14001:2015) 

11.12.2015 EN ISO 14001:2004 

Athugasemd 2.1 

15.9.2018 

CEN EN ISO 14004:2016  

Umhverfisstjórnunarkerfi – Almennar leiðbeiningar 

um grundvallarreglur, kerfi og stuðningstækni (ISO 

14004:2016) 

10.6.2016 EN ISO 14004:2010 

Athugasemd 2.1 

30.4.2019 

CEN EN ISO 14015:2010  

Umhverfisstjórnun – Umhverfismat lóða og 

fyrirtækja (EASO) (ISO 14015:2001) 

5.10.2011   

CEN EN ISO 14020:2001  

Umhverfismerkingar og yfirlýsingar – Almennar 

reglur (ISO 14020:2000) 

16.6.2009   

CEN EN ISO 14021:2016  

Umhverfismerkingar og yfirlýsingar – Umhverfis-

staðhæfingar að eigin frumkvæði (II. tegund 

umhverfismerkingar (ISO 14021:2016) 

12.8.2016 EN ISO 14021:2001 

Athugasemd 2.1 

31.10.2018 

CEN EN ISO 14024:2018  

Umhverfismerkingar og yfirlýsingar – I. tegund 

umhverfismerkingar – Grunnreglur og aðferðir (ISO 

14024:2018) 

15.6.2018 EN ISO 14024:2000 

Athugasemd 2.1 

31.12.2020 

  

2018/EES/52/16 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN ISO 14031:2013  

Umhverfisstjórnun – Mat á frammistöðu í 

umhverfismálum – Leiðbeiningar (ISO 14031:2013) 

28.11.2013 EN ISO 14031:1999 

Athugasemd 2.1 

28.2.2014 

CEN EN ISO 14040:2006  

Umhverfisstjórnun – Lífsferilsmat – Grunnreglur og 

reglurammi (ISO 14040:2006) 

16.6.2009   

CEN EN ISO 14044:2006  

Umhverfisstjórnun – Lífsferilsmat – Kröfur og 

leiðbeiningar (ISO 14044:2006) 

16.6.2009   

  EN ISO 14044:2006/A1:2018  15.6.2018 Athugasemd 3 31.12.2020 

CEN EN ISO 14050:2010  

Umhverfisstjórnunarkerfi – Íðorðasafn (ISO 

14050:2009) 

5.10.2011   

CEN EN ISO 14063:2010  

Umhverfisstjórnun – Umhverfissamskipti – 

Leiðbeiningar og dæmi (ISO 14063:2006) 

5.10.2011   

CEN EN ISO 14064-1:2012  

Gróðurhúsalofttegundir – Hluti 1: Kröfur með 

leiðbeiningum á stofnanastigi til mælingar og 

skýrslugjafar um útblástur og úthreinsun á 

gróðurhúsalofttegundum (ISO 14064-1:2006) 

28.11.2013   

CEN EN ISO 14064-2:2012  

Gróðurhúsalofttegundir – Hluti 2: Kröfur með 

leiðbeiningum á verkefnisstigi til mælingar, vöktunar 

og skýrslugjafar um minnkun losunar á gróður-

húsalofttegundum eða umbætur í úthreinsun þeirra 

(ISO 14064-2:2006) 

28.11.2013   

CEN EN ISO 14064-3:2012  

Gróðurhúsalofttegundir – Hluti 3: Kröfur með 

leiðbeiningum til fullgildingar og sannprófunar á 

staðhæfingum um gróðurhúsalofttegundir (ISO 

14064-3:2006) 

28.11.2013   

CEN EN ISO 14065:2013  

Gróðurhúsalofttegundir – Fullgildingarkröfur 

varðandi gróðurhúsaloftegundir og sannprófunar-

stofnanir til nota við faggildingu eða annars konar 

viðurkenningu (ISO 14065:2013) 

7.9.2013 EN ISO 14065:2012 

Athugasemd 2.1 

31.10.2013 



9.8.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 52/49 

 

 

9
.8

.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. 5

2
/4

9
 

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

CEN EN ISO 15189:2012  

Lækningarannsóknastofur – Kröfur um gæði og 

hæfni (ISO 15189:2012, leiðrétt útgáfa 2014-08-15) 

13.3.2013 EN ISO 15189:2007 

Athugasemd 2.1 

30.11.2015 

CEN EN ISO 15195:2003  

Lækningar á rannsóknarstofum – Kröfur um 

tilvísunarmælirannsóknarstofur (ISO 15195:2003) 

5.10.2011   

CEN EN ISO/IEC 17000:2004  

Samræmismat – Íðorðasafn og almennar vinnureglur 

(ISO/IEC 17000:2004) 

16.6.2009   

CEN EN ISO/IEC 17011:2017  

Samræmismat – Kröfur til faggildingarstofnana sem 

faggilda samræmismatsstofnanir (ISO/IEC 

17011:2017) 

9.3.2018 EN ISO/IEC 

17011:2004 

Athugasemd 2.1 

31.12.2020 

CEN EN ISO/IEC 17020:2012  

Samræmismat – Almenn viðmið um rekstur ýmiss 

konar stofnana sem annast skoðanir (ISO/IEC 

17020:2012) 

25.5.2012 EN ISO/IEC 

17020:2004 

Athugasemd 2.1 

1.3.2015 

CEN EN ISO/IEC 17021-1:2015  

Samræmismat – Kröfur til stofnana sem annast 

úttektir og vottun stjórnunarkerfa – Hluti 1: Kröfur 

(ISO/IEC 17021-1:2015) 

11.12.2015 EN ISO/IEC 

17021:2011 

Athugasemd 2.1 

8.7.2017 

CEN EN ISO/IEC 17024:2012  

Samræmismat – Almennar kröfur til stofnana sem 

annast vottun fagfólks (ISO/IEC 17024:2012) 

7.9.2013 EN ISO/IEC 

17024:2003 

Athugasemd 2.1 

1.7.2015 

CEN EN ISO/IEC 17025:2017  

Almennar kröfur varðandi hæfni prófunar- og 

kvörðunarstofa (ISO/IEC 17025:2017) 

9.3.2018 EN ISO/IEC 

17025:2005 

Athugasemd 2.1 

31.12.2020 

CEN EN ISO 17034:2016  

Almennar kröfur varðandi hæfni viðmiðunarefnis 

framleiðenda (ISO 17034:2016) 

8.9.2017   

CEN EN ISO/IEC 17040:2005  

Samræmismat – Almennar kröfur um jafningjamat 

samræmismatsstofnana og faggildingarstofnana 

(ISO/IEC 17040:2005) 

16.6.2009   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN ISO/IEC 17043:2010  

Samræmismat – Almennar kröfur um 

frammistöðumat (ISO/IEC 17043:2010) 

28.11.2013   

CEN EN ISO/IEC 17050-1:2010  

Samræmismat – Yfirlýsingar birgja um samræmi – 

Hluti 1: Almennar kröfur 

5.10.2011 EN ISO/IEC 17050-

1:2004 

Athugasemd 2.1 

5.10.2011 

CEN EN ISO/IEC 17050-2:2004  

Samræmismat – Yfirlýsingar birgja um samræmi – 

Hluti 2: Fylgiskjöl (ISO/IEC 17050-2:2004) 

16.6.2009   

CEN EN ISO/IEC 17065:2012  

Samræmismat – Kröfur til aðila sem votta vörur, ferli 

og þjónustu (ISO/IEC 17065:2012) 

7.9.2013 EN 45011:1998 

Athugasemd 2.1 

15.9.2015 

CEN EN ISO/IEC 17067:2013  

Samræmismat – Grunnatriði vöruvottunar og 

leiðbeiningar um vöruvottunarkerfi (ISO/IEC 

17067:2013) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 19011:2011  

Leiðbeiningar um úttektir stjórnunarkerfa (ISO 

19011:2011) 

25.5.2012 EN ISO 19011:2002 

Athugasemd 2.1 

31.5.2012 

CEN EN ISO 22870:2016  

Nándarrannsóknir (POCT) – Kröfur um gæði og 

hæfni (ISO 22870:2016) 

10.3.2017 EN ISO 22870:2006 

Athugasemd 2.1 

30.11.2019 

(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. 

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

 

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 (1). 

— 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 

 __________  

  

(1) 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 tilskipunar  

Evrópuþingsins og ráðsins 2013/53/ESB frá 20. nóvember 2013 um skemmtibáta og  

einmenningsför á sjó og um niðurfellingu á tilskipun 94/25/EB 

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

Evrópsk 

staðlasamtök (1) 

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  

(og tilvísunarskjal) 

Fyrsti 

birtingardagur í 

Stjtíð. ESB 

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 ISO 6185-1:2001  

Uppblásanlegir bátar – 1. hluti: Bátar með 4,5 kW 

hámarksvélarafli (ISO 6185-1:2001) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 6185-2:2001  

Uppblásanlegir bátar – 2. hluti: Bátar með 

hámarksvélaraflinu 4,5 kW til og með 15 kW (ISO 

6185-2:2001) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 6185-3:2014  

Uppblásanlegir bátar – Hluti 3: Bátar með 15 kW 

hámarksvélarafli og meira (ISO 6185-3:2014) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 6185-4:2011  

Uppblásanlegir bátar – Hluti 4: Bátar af heildarlengd 

milli 8 og 24 m og með 15 kW vélarafl eða meira 

(ISO 6185-4:2011, leiðrétt útgáfa 2014-08-01) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 7840:2013  

Smábátar – Eldtraustar eldsneytisslöngur (ISO 

7840:2013) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 8099-1:2018  

Bátar – Úrgangskerfi – Hluti 1: Söfnunarkerfi fyrir 

fráveituvatn (ISO 8099-1:2018) 

15.6.2018 EN ISO 8099:2000 

Athugasemd 2.1 

31.8.2018 

CEN EN ISO 8469:2013  

Smábátar – Eldsneytisslöngur sem eru ekki 

eldtraustar (ISO 8469:2013) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 8665:2017  

Smábátar – Stimpilbrunahreyflar í báta – Mæling og 

yfirlýsing um vélarafl (ISO 8665:2006) 

15.12.2017 EN ISO 8665:2006 

Athugasemd 2.1 

28.2.2018 

  

2018/EES/52/17 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN ISO 8846:2017  

Smábátar – Raftæki – Vörn gegn íkveikju eldfimra 

lofttegunda (ISO 8846:1990) 

15.12.2017 EN 28846:1993 

Athugasemd 2.1 

23.2.2018 

CEN EN ISO 8847:2017  

Smábátar – Strýrisbúnaður – Vírar og trissur (ISO 

8847:2004) 

15.12.2017 EN ISO 8847:2004 

Athugasemd 2.1 

28.2.2018 

CEN EN ISO 8848:2017  

Smábátar – Fjarstýribúnaður fyrir stýri (ISO 

8848:1990) 

15.12.2017 EN 28848:1993 

Athugasemd 2.1 

28.2.2018 

CEN EN ISO 8849:2003  

Smábátar – Rafknúnar jafnstraums austurdælur (ISO 

8849:2003) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 9093-1:1997  

Smábátar – Vatnsgáttir og lokur gegnum skrokk –  

1. hluti: Gáttir og lokur úr málmi (ISO 9093-1:1994) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 9093-2:2002  

Smábátar – Vatnsgáttir og lokur gegnum skrokk –  

2. hluti: Úr öðru efni en málmi (ISO 9093-2:2002) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 9094:2017  

Smábátar – Eldvarnir (ISO 9094:2015) 

15.12.2017   

CEN EN ISO 9097:2017  

Smábátar – Rafknúnar viftur (ISO 9097:1991) 

15.12.2017 EN ISO 9097:1994 

Athugasemd 2.1 

28.2.2018 

CEN EN ISO 9775:2017  

Smábátar – Fjarstýribúnaður til að stjórna einni 

utanborðsvél með vélarafli frá 15 kW til 40 kW (ISO 

9775:1990) 

15.12.2017 EN 29775:1993 

Athugasemd 2.1 

28.2.2018 

CEN EN ISO 10088:2017  

Bátar – Föst eldsneytiskerfi (ISO 10088:2013) 

15.12.2017 EN ISO 10088:2013 

Athugasemd 2.1 

28.2.2018 

CEN EN ISO 10133:2017  

Smábátar – Rafkerfi – Jafnstraumslagnir með mjög 

lágri spennu (ISO 10133:2012) 

15.12.2017 EN ISO 10133:2012 

Athugasemd 2.1 

28.2.2018 

CEN EN ISO 10239:2017  

Smábátar – Kerfi fyrir fljótandi jarðolíugas (LPG) 

(ISO 10239:2014) 

15.12.2017 EN ISO 10239:2014 

Athugasemd 2.1 

28.2.2018 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN ISO 10592:2017  

Smábátar – Vökvastýrikerfi (ISO 10592:1994) 

15.12.2017 EN ISO 10592:1995 

Athugasemd 2.1 

28.2.2018 

CEN EN ISO 11105:2017  

Bátar – Loftræstikerfi á rými fyrir bensínvélar og/eða 

bensíngeyma (ISO 11105:1997) 

15.12.2017 EN ISO 11105:1997 

Athugasemd 2.1 

31.3.2018 

CEN EN ISO 11192:2005  

Bátar – Myndræn tákn (ISO 11192:2005) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 11547:1995  

Smábátar – Ræsivörn fyrir utanborðsvél sem er í gír 

(ISO 11547:1994) 

12.2.2016   

  EN ISO 11547:1995/A1:2000  12.2.2016 Athugasemd 3  

CEN EN ISO 11592-1:2016  

Bátar – Ákvörðun á málgildi hámarksknúningsafls á 

beitihraða – Hluti 1: Bátar undir 8 m skrokklengd 

(ISO 11592-1:2016) 

10.6.2016 EN ISO 11592:2001 

Athugasemd 2.1 

 

CEN EN ISO 11812:2001  

Smábátar – Vatnsþétt stýrisrúm og stýrisrúm sem 

tæma sig fljótt (ISO 11812:2001) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 12215-1:2000  

Smábátar – Smíði skrokks – Efnismál – 1. hluti: Efni: 

Hitaharðnandi resín, trefjaglersstyrking, 

viðmiðunarlagsskipting (ISO 12215-1:2000) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 12215-2:2002  

Smábátar – Smíði skrokks og efnismál –  

2. hluti: Efni: Efni í samlokukjarna til nota við 

samlokusmíð, innsteypt efni (ISO 12215-2:2002) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 12215-3:2002  

Smábátar – Smíði skrokks og efnismál –  

3. hluti: Efni: Stál, álblöndur, viður og önnur efni 

(ISO 12215-3:2002) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 12215-4:2002  

Smábátar – Smíði skrokks og efnismál –  

4. hluti: Verkstæði og framleiðsla (ISO 12215-

4:2002) 

12.2.2016   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN ISO 12215-5:2008  

Bátar – Smíði skrokks og efnismál –  

Hluti 5: Hönnunarþrýstingur einbolunga, 

hönnunarspenna, ávörðun efnismáls (ISO 12215-

5:2008) 

12.2.2016   

  EN ISO 12215-5:2008/A1:2014  12.2.2016 Athugasemd 3  

CEN EN ISO 12215-6:2008  

Bátar – Smíði skrokks og efnismál –  

Hluti 6: Byggingarfyrirkomulag og frágangur (ISO 

12215-6:2008) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 12215-8:2009  

Bátar – Smíði skrokks og efnismál –  

Hluti 8: Stýrisblað (ISO 12215-8:2009) 

12.2.2016   

  EN ISO 12215-8:2009/AC:2010  12.2.2016   

CEN EN ISO 12215-9:2012  

Bátar – Smíði skrokks og efnismál – Hluti 9: Áfestir 

hlutar seglbáta (ISO 12215-9:2012) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 12216:2002  

Smábátar – Gluggar, kýraugu, lúgur, ljórar og hurðir 

– Kröfur um styrk og vatnsheldni (ISO 12216:2002) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 12217-1:2017  

Smábátar – Mat og flokkun á stöðugleika og 

flotmagni – Hluti 1: Bátar aðrir en seglbátar sem eru 

6m að lengd og lengri (ISO 12217-1:2015) 

15.12.2017 EN ISO 12217-

1:2015 

Athugasemd 2.1 

31.3.2018 

CEN EN ISO 12217-2:2017  

Smábátar – Mat og flokkun á stöðugleika og 

flotmagni – Hluti 2: Seglbátar sem eru 6m að lengd 

og lengri (ISO 12217-2:2015) 

15.12.2017 EN ISO 12217-

2:2015 

Athugasemd 2.1 

31.3.2018 

CEN EN ISO 12217-3:2017  

Smábátar – Mat og flokkun á stöðugleika og 

flotmagni – Hluti 3: Bátar sem eru undir 6 m að lengd 

(ISO 12217-3:2015) 

15.12.2017 EN ISO 12217-

3:2015 

Athugasemd 2.1 

28.2.2018 

CEN EN ISO 13297:2014  

Smábátar – Rafkerfi – Riðstraumsraflagnir (ISO 

13297:2014) 

12.2.2016   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN ISO 13590:2003  

Bátar – Sæþotur – Kröfur varðandi byggingu og 

kerfisuppsetningu (ISO 13590:2003) 

12.2.2016   

  EN ISO 13590:2003/AC:2004  12.2.2016   

CEN EN ISO 13929:2017  

Smábátar – Stýrisbúnaður – Tannhjólakerfi (ISO 

13929:2001) 

15.12.2017 EN ISO 13929:2001 

Athugasemd 2.1 

28.2.2018 

CEN EN ISO 14509-1:2008  

Bátar – Hljóð sem berst um loft frá vélknúnum 

skemmtibátum – Hluti 1: Aðferðir við mælingar á 

hljóði sem berst frá bát á siglingu framhjá (ISO 

14509-1:2008) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 14509-3:2009  

Bátar – Hljóð sem berst um loft frá vélknúnum 

skemmtibátum-– Hluti 3: Hljóðstyrksmat með 

útreiknings- og mæliaðferðum (ISO 14509-3:2009) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 14895:2016  

Smábátar – eldavélar sem nota fljótandi eldsneyti og 

hitunarvélar (ISO 14895:2016) 

9.9.2016 EN ISO 14895:2003 

Athugasemd 2.1 

 

CEN EN ISO 14946:2001  

Smábátar – hámarkshleðsluþol (ISO 14946:2001) 

12.2.2016   

  EN ISO 14946:2001/AC:2005  12.2.2016   

CEN EN ISO 15083:2003  

Smábátar – Austursdælukerfi (ISO 15083:2003) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 15084:2003  

Smábátar – Akkeris-, festi- og dráttarbúnaður – 

Styrktir festistaðir (ISO 15084:2003) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 15085:2003  

Smábátar – Varnir gegn missi manna fyrir borð og 

endurheimt manna sem falla fyrir borð (ISO 

15085:2003) 

15.6.2018   

  EN ISO 15085:2003/A1:2009  15.6.2018 Athugasemd 3  

  EN ISO 15085:2003/A2:2018  15.6.2018 Athugasemd 3  

CEN EN ISO 15584:2017  

Smábátar – Innanborðsbensínvélar – Eldsneytis- og 

rafkerfisíhlutir sem áfastir eru vél (ISO 15584:2001) 

15.12.2017 EN ISO 15584:2001 

Athugasemd 2.1 

28.2.2018 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 15609:2012  

Búnaður og aukahlutir fyrir fljótandi jarðolíugas 

(LPG) – LPG knúningskerfi fyrir smábáta, 

skemmtibáta og önnur sjóför – Kröfur varðandi 

ísetningu 

12.2.2016   

CEN EN ISO 15652:2017  

Bátar – Fjarstýringarbúnaður fyrir litla þotubáta með 

innanborðsvél (ISO 15652:2003) 

15.12.2017 EN ISO 15652:2005 

Athugasemd 2.1 

28.2.2018 

CEN EN ISO 16147:2017  

Smábátar – Innanborðsdísilvélar – Eldsneytis- og 

rafkerfisíhlutir sem áfastir eru vél (ISO 16147:2002) 

15.12.2017 EN ISO 16147:2002 

Athugasemd 2.1 

28.2.2018 

CEN EN ISO 16180:2013  

Bátar – Siglingaljós – Uppsetning og staðsetning 

(ISO 16180:2013) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 16315:2016  

Bátar – Rafmagnsknúningskerfi (ISO 16315:2016) 

9.9.2016   

CEN EN ISO 18854:2015  

Bátar – Mæling útblásturs frá stimpilbrunahreyflum – 

Mæling á gas- og sótútblæstri á prófunarbekk (ISO 

18854:2015) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 19009:2015  

Bátar – Rafmagnssiglingaljós – Nothæfi díóðuljósa 

(ISO 19009:2015) 

12.2.2016   

CEN EN ISO 21487:2012  

Bátar – Fastir bensín- og dísilolíutankar (ISO 

21487:2012) 

12.2.2016   

  EN ISO 21487:2012/A1:2014  12.2.2016 Athugasemd 3  

  EN ISO 21487:2012/A2:2015  10.6.2016 Athugasemd 3  

CEN EN ISO 25197:2012  

Bátar – Rafknúin eða rafræn stýrikerfi fyrir 

stýrisbúnað, gírskiptingar og eldsneytisgjöf (ISO 

25197:2012) 

12.2.2016   

  EN ISO 25197:2012/A1:2014  12.2.2016 Athugasemd 3  

Cenelec EN 60092-507:2015  

Rafmagnsbúnaður í skipum –  

Hluti 507: Skemmtibátar 

IEC 60092-507:2014 

12.2.2016   

(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) 

  

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

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

 

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 (1). 

— 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 

 __________  

  

(1) 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 tilskipunar  

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/34/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga  

aðildarríkjanna varðandi búnað og verndarkerfi sem eru ætluð til notkunar í hugsanlega 

sprengifimu lofti (endursamin) 

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

Evrópsk 

staðlasamtök (1) 

Tilvísunarnúmer og heiti staðals  

(og tilvísunarskjal) 

Fyrsti 

birtingardagur í 

Stjtíð. ESB 

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 1010-1:2004+A1:2010  

Öryggi véla – Öryggiskröfur varðandi hönnun og smíði 

prent- og pappírsbreytingarvéla – Hluti 1: Sameig-

inlegar kröfur 

8.4.2016   

CEN EN 1010-2:2006+A1:2010  

Öryggi véla – Öryggiskröfur varðandi hönnun og smíði 

prent- og pappírsbreytingarvéla – 2. hluti: Prent- og 

lakkvélar, þ.m.t. vélar til undirbúnings undir prentun 

8.4.2016   

CEN EN 1127-1:2011  

Sprengihættustaðir – Forvarnir og vernd gegn 

sprengingum – Hluti 1: Grunnhugtök og aðferðafræði 

8.4.2016   

CEN EN 1127-2:2014  

Sprengihættustaðir – Forvarnir og varnir gegn 

sprengingum – Hluti 2: Grunnhugtök og aðferðafræði í 

námuvinnslu 

8.4.2016   

CEN EN 1710:2005+A1:2008  

Búnaður og íhlutir til nota á sprengihættusvæðum í 

neðanjarðarnámum 

8.4.2016   

  EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010  8.4.2016   

  

2018/EES/52/18 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 1755:2015  

Öryggi vinnuvéla í iðnaði – Notkun á sprengihættu-

stöðum – Notkun þar sem eldfimar lofttegundir, gufur, 

úði eða ryk eru í loftinu 

8.4.2016   

CEN EN 1834-1:2000  

Stimpilbrunahreyflar – Öryggiskröfur um hönnun og 

smíði véla til nota á sprengihættustöðum –  

1. hluti: Vélar í hópi II til nota þar sem eldfimar 

lofttegundir og gufur eru í loftinu 

8.4.2016   

CEN EN 1834-2:2000  

Stimilbrunahreyflar – Öryggiskröfur um hönnun og 

smíði véla til nota á sprengihættustöðum –  

2. hluti: Vélar af hópi I til nota við vinnu neðanjarðar 

þar sem hætta er á eldfimu gasi og/eða ryki 

8.4.2016   

CEN EN 1834-3:2000  

Stimpilbrunahreyflar – Öryggiskröfur um hönnun og 

smíði véla til nota á sprengihættustöðum –  

3. hluti: Vélar af hópi II til nota þar sem eldfimt ryk er 

fyrir hendi 

8.4.2016   

CEN EN 1839:2017  

Ákvörðun sprengimarka loftegunda og gufa og 

ákvörðun á takmörkun súrefnisstyrks (LOC) fyrir 

eldfimar lofttegundir og gufur 

9.6.2017 EN 1839:2012 

EN 14756:2006 

Athugasemd 2.1 

11.1.2018 

CEN EN 1953:2013  

Úðabúnaður til að húða efni – Öryggiskröfur 

8.4.2016   

CEN EN 12581:2005+A1:2010  

Húðunarstöðvar – Vélar til húðunar og rafhúðunar með 

lífrænum húðunarvökva – Öryggiskröfur 

8.4.2016   

CEN EN 12621:2006+A1:2010  

Vélbúnaður til veitu og dreifingar á húðunarefnum 

undir þrýstingi – Öryggiskröfur 

8.4.2016   

CEN EN 12757-1:2005+A1:2010  

Blöndunarvélar fyrir húðunarefni – Öryggiskröfur – 

Hluti 1: Blöndunarvélar til nota við endurlökkun 

bifreiða 

8.4.2016   

CEN EN 13012:2012  

Bensínstöðvar – Samsetning og frammistaða 

sjálfvirkra áfyllingarstúta til notkunar á 

eldsneytisdælum 

8.4.2016   

CEN EN 13160-1:2003  

Lekagreiningarkerfi – 1. hluti: Almennar reglur 

8.4.2016   



9.8.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 52/61 

 

 

9
.8

.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. 5

2
/6

1
 

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

CEN EN 13237:2012  

Sprengihættustaðir – Hugtök og skilgreiningar sem 

tengjast búnaði og öryggiskerfum til nota á 

sprengihættustöðum 

8.4.2016   

CEN EN 13463-2:2004  

Órafmagnaður búnaður sem ætlaður er til nota á 

sprengihættustöðum – 2. hluti: Vörn með 

flæðishamlandi byrgi „fr“ 

8.4.2016   

CEN EN 13463-3:2005  

Órafmagnaður búnaður til nota á sprengihættustöðum – 

3. hluti: Vernd með logatraustri umlykju „d“ 

8.4.2016   

CEN EN 13616-1:2016  

Búnaður til að koma í veg fyrir yfirfyllingu fastra 

eldsneytistanka undir vökva – Hluti 1: Búnaður til að 

koma í veg fyrir yfirfyllingu með lokunarbúnaði 

12.8.2016 EN 13616:2004 

Athugasemd 2.1 

11.7.2017 

CEN EN 13617-1:2012  

Bensínstöðvar – Hluti 1: Öryggiskröfur varðandi smíði 

og nothæfi dælna með streymismæli, skömmtu-

nardælna og fjarstýrðra dælueininga 

8.4.2016   

CEN EN 13617-2:2012  

Bensínstöðvar – Hluti 2: Öryggiskröfur varðandi smíði 

og nothæfi öryggisfrátenginga til nota í dælum með 

streymismæli og í skömmtunardælum 

8.4.2016   

CEN EN 13617-3:2012  

Bensínstöðvar – Hluti 3: Öryggiskröfur varðandi smíði 

og nothæfi brotloka 

8.4.2016   

CEN EN 13617-4:2012  

Bensínstöðvar – Hluti 4: Öryggiskröfur varðandi smíði 

og nothæfi snúningsbúnaðar til nota í dælum með 

streymismæli og í skömmtunardælum 

8.4.2016   

CEN EN 13760:2003  

Própangasáfyllingarkerfi fyrir farartæki til léttrar vinnu 

og þungavinnu – Stútur, prófunarkröfur og mál 

8.4.2016   

CEN EN 13852-1:2013  

Kranar – Grunnsæviskranar – Hluti 1: Grunn-

sæviskranar til almennra nota 

8.4.2016   

CEN EN 14034-1:2004+A1:2011  

Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka –  

Hluti 1: Ákvörðun á hámarkssprengiþrýstingi (pmax) 

rykmakka - 

8.4.2016   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 14034-2:2006+A1:2011  

Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka –  

Hluti 2: Ákvörðun á hámarkshraða sprengi-

þrýstingsaukningar (dp/dt)max rykmakka 

8.4.2016   

CEN EN 14034-3:2006+A1:2011  

Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka –  

Hluti 3: Ákvörðun á kægri sprengimörkum (LEL) 

rykmakka 

8.4.2016   

CEN EN 14034-4:2004+A1:2011  

Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka –  

Hluti 4: Ákvörðun á takmarkandi súrefnisstyrk LOC 

rykmakka 

8.4.2016   

CEN EN 14373:2005  

Kerfi til að draga úr sprengikrafti 

8.4.2016   

CEN EN 14460:2018  

Sprengiþolinn búnaður 

15.6.2018 EN 14460:2006 

Athugasemd 2.1 

31.7.2018 

CEN EN 14491:2012  

Útrásarverndarkerfi gegn ryksprengingum 

8.4.2016   

CEN EN 14492-1:2006+A1:2009  

Kranar – Vélknúnar vindur og lyftur –  

Hluti 1: Vélknúnar vindur 

8.4.2016   

  EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010  8.9.2017   

CEN EN 14492-2:2006+A1:2009  

Kranar – Vélknúnar vindur og lyftur –  

Hluti 2: Vélknúnar lyftur 

8.4.2016   

  EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010  8.9.2017   

CEN EN 14522:2005  

Ákvörðun á sjálfkveikihita lofttegunda og gufa 

8.4.2016   

CEN EN 14591-1:2004  

Forvarnir og vernd gegn sprengingum við námugröft 

neðanjarðar – Verndarkerfi – 1. hluti: Sprengiheldur 

loftræstibúnaður allt að 2 bör 

8.4.2016   

  EN 14591-1:2004/AC:2006  8.4.2016   

CEN EN 14591-2:2007  

Forvarnir og vernd gegn sprengingum við námugröft 

neðanjarðar – Verndarkerfi – Hluti 2: Vatns-

rennutálmar 

8.4.2016   

  EN 14591-2:2007/AC:2008  8.4.2016   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 14591-4:2007  

Forvarnir og vernd gegn sprengingum við námugröft 

neðanjarðar – Verndarkerfi – Hluti 4: Sjálfvirkur 

slökkvibúnaður fyrir fræsitromlur 

8.4.2016   

  EN 14591-4:2007/AC:2008  8.4.2016   

CEN EN 14677:2008  

Öryggi véla – Úrvinnsla stáls – Vélar og búnaður til 

meðhöndlunar á bræddu stáli 

8.4.2016   

CEN EN 14678-1:2013  

Búnaður og aukahlutir fyrir fljótandi jarðolíugas (LPG) 

– Bygging og nothæfi búnaðar fyrir fljótandi 

jarðolíugas á áfyllingarstöðvum fyrir bifreiðar –  

Hluti 1: Skömmtunardælur 

8.4.2016   

CEN EN 14681:2006+A1:2010  

Öryggi véla – Öryggiskröfur varðandi vélar og búnað 

til stálframleiðslu í ljósbogaofnum 

8.4.2016   

CEN EN 14797:2006  

Útrásarbúnaður fyrir sprengingar 

8.4.2016   

CEN EN 14973:2015  

Færibönd til nota í neðanjarðarmannvirkjum – 

Öryggiskröfur varðandi rafmagn og eldfimi 

8.4.2016   

CEN EN 14983:2007  

Forvarnir og vernd gegn sprengingum í námum 

neðanjarðar – Búnaður og öryggiskerfi til losunar á 

eldfimu gasi 

8.4.2016   

CEN EN 14986:2017  

Hönnun á viftum sem starfræktar eru á 

sprengihættustöðum  

9.6.2017 EN 14986:2007 

Athugasemd 2.1 

31.1.2020 

CEN EN 14994:2007  

Útrásaröryggiskerfi gegn gassprengingum 

8.4.2016   

CEN EN 15089:2009  

Kerfi til að einangra sprengikraft 

8.4.2016   

CEN EN 15188:2007  

Ákvörðun sjálfkveikieiginleika ryks 

8.4.2016   

CEN EN 15198:2007  

Aðferðafræði við áhættumat órafmagnaðs búnaðar og 

íhluta sem ætlaðir eru til nota á sprengihættustöðum 

8.4.2016   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 15233:2007  

Aðferðir við mat á notkunaröryggi verndarkerfa sem 

ætluð eru til nota á sprengihættustöðum 

8.4.2016   

CEN EN 15268:2008  

Bensínstöðvar – Öryggiskröfur varðandi smíði og 

nothæfi kaffærs dælubúnaðar 

8.4.2016   

CEN EN 15794:2009  

Ákvörðun á sprengimarki eldfimra vökva 

8.4.2016   

CEN EN 15967:2011  

Ákvörðun hámarkssprengiþrýstings og hámarkshraða 

þrýstingsaukningar lofttegunda og gufa 

8.4.2016   

CEN EN 16009:2011  

Útrásarbúnaður fyrir sprengingar án loga 

8.4.2016   

CEN EN 16020:2011  

Sprengikraftsbeinar 

8.4.2016   

CEN EN 16447:2014  

Flapalokar til sprengieinangrunar 

8.4.2016   

CEN EN ISO 16852:2016  

Logagildrur – Frammistöðukröfur, prófunaraðferðir og 

notkunartakmarkanir (ISO 16852:2016) 

9.6.2017 EN ISO 16852:2010 

Athugasemd 2.1 

30.11.2017 

CEN EN ISO/IEC 80079-20-2:2016  

Sprengihættustaðir – Hluti 20-2: Efniseiginleikar – 

Prófunaraðferðir fyrir eldfimt ryk (ISO/IEC 80079-20-

2:2016) 

9.3.2018 EN 13821:2002 

Athugasemd 2.1 

30.9.2018 

  EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017  9.3.2018   

CEN EN ISO 80079-36:2016  

Sprengihættustaðir – Hluti 36: Órafmagnaður búnaður 

til nota á sprengihættustöðum – Grundvallaraðferðir og 

kröfur (ISO 80079-36:2016) 

12.8.2016 EN 13463-1:2009 

Athugasemd 2.1 

31.10.2019 

CEN EN ISO 80079-37:2016  

Sprengihættustaðir – Hluti 37: Órafmagnaður búnaður 

til nota á sprengihættustöðum – Órafmögnuð vernd 

með öruggri smíði samkvæmt flokki „c“, stýringu 

kveikjugjafa samkvæmt flokki „b“, vökvafyllingu 

samkvæmt flokki „k“ (ISO 80079-37:2016) 

12.8.2016 EN 13463-5:2011 

EN 13463-6:2005 

EN 13463-8:2003 

Athugasemd 2.1 

31.10.2019 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Cenelec EN 50050-1:2013 Rafsviðssprautunarbúnaður sem 

halda þarf á – Öryggiskröfur – Hluti 1: Sprautunar-

búnaður sem halda þarf á til húðunar með eldfimu 

húðunarefni í vökvaformi  

8.4.2016 EN 50050:2006 

Athugasemd 2.1 

14.10.2016 

Cenelec EN 50050-2:2013 Rafsviðssprautunarbúnaður sem 

halda þarf á – Öryggiskröfur – Hluti 2: Sprautunar-

búnaður sem halda þarf á til húðunar með eldfimu 

húðunarefni í duftformi  

8.4.2016 EN 50050:2006 

Athugasemd 2.1 

14.10.2016 

Cenelec EN 50050-3:2013 Rafsviðssprautunarbúnaður sem 

halda þarf á – Öryggiskröfur – Hluti 3: Sprautunar-

búnaður sem halda þarf á til húðunar með elfimri 

spunaló  

8.4.2016 EN 50050:2006 

Athugasemd 2.1 

14.10.2016 

Cenelec EN 50104:2010  

Raftæki til að nema og mæla súrefni – Nothæfiskröfur 

og prófunaraðferðir  

8.4.2016   

Cenelec EN 50176:2009  

Staðbundinn búnaður til rafstöðuhúðunar með eldfimu 

húðunarefni í vökvaformi – Öryggiskröfur  

8.4.2016   

Cenelec EN 50177:2009  

Staðbundinn búnaður til rafstöðuhúðunar með eldfimu 

húðunarefni í duftformi – Öryggiskröfur  

8.4.2016   

  EN 50177:2009/A1:2012  8.4.2016 Athugasemd 3  

Cenelec EN 50223:2015  

Sjálfvirkur búnaður til rafstöðuhúðunar með eldfimri 

spunaló – Öryggiskröfur 

8.4.2016 EN 50223:2010 

Athugasemd 2.1 

13.4.2018 

Cenelec EN 50271:2010  

Rafmagnsbúnaður til að greina og mæla eldfimar eða 

eitraðar lofttegundir eða súrefni – Kröfur og prófanir 

fyrir tæki sem nota hugbúnað og/eða stafræna tækni 

8.4.2016   

Cenelec EN 50281-2-1:1998  

Raftæki til nota þar sem eldfimt ryk er fyrir hendi –  

2. hluti: Prófunaraðferðir – 1. þáttur: Aðferðir til að 

ákvarða lægsta íkveikjuhitastig ryks 

8.4.2016   

  EN 50281-2-1:1998/AC:1999  8.4.2016   

Cenelec EN 50303:2000  

Hópur 1, Búnaður í flokki M1 sem ætlað er að vera 

starfhæfur í andrúmslofti þar sem hætta stafar af 

kolanámugasi og/eða kolaryki 

8.4.2016   
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Cenelec EN 50381:2004  

Flytjanleg loftræst rými með eða án innri 

losunarstöðva 

8.4.2016   

  EN 50381:2004/AC:2005  8.4.2016   

Cenelec EN 50495:2010  

Öryggistæki sem krafa er gerð um til að búnaður virki 

með öruggum hætti þegar fyrir hendi er sprengihætta  

8.4.2016   

Cenelec EN 60079-0:2012  

Sprengihættustaðir – Hluti 0: Búnaður – Almennar 

kröfur  

IEC 60079-0:2011 (Breytt) + IS1:2013 

8.4.2016   

  EN 60079-0:2012/A11:2013  8.4.2016 Athugasemd 3 7.10.2016 

Cenelec EN 60079-1:2014  

Sprengihættustaðir – Hluti 1: Varnir fyrir eldtraustar 

umlykjur „d“ 

IEC 60079-1:2014 

8.4.2016 EN 60079-1:2007 

Athugasemd 2.1 

1.8.2017 

Cenelec EN 60079-2:2014  

Sprengihættustaðir – Hluti 2: Varnir fyrir umlykjur 

undir þrýstingi „p“ 

IEC 60079-2:2014 

8.4.2016 EN 60079-2:2007 

EN 61241-4:2006 

Athugasemd 2.1 

25.8.2017 

  EN 60079-2:2014/AC:2015  8.4.2016   

Cenelec EN 60079-5:2015  

Sprengihættustaðir – Hluti 5: Varnir fyrir sallafyllingu 

„q“ 

IEC 60079-5:2015 

8.4.2016 EN 60079-5:2007 

Athugasemd 2.1 

24.3.2018 

Cenelec EN 60079-6:2015  

Sprengihættustaðir – Hluti 6: Varnir fyrir olíufyllingu 

„o“ 

IEC 60079-6:2015 

8.4.2016 EN 60079-6:2007 

Athugasemd 2.1 

27.3.2018 

Cenelec EN 60079-7:2015  

Sprengihættustaðir – Hluti 7: Varnir fyrir búnað með 

auknu öryggi „e“ 

IEC 60079-7:2015 

8.4.2016 EN 60079-7:2007 

Athugasemd 2.1 

31.7.2018 

  EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 

IEC 60079-7:2015/A1:2017  

15.6.2018 Athugasemd 3 19.1.2021 

Cenelec EN 60079-11:2012  

Sprengihættustaðir – Hluti 11: Varnir fyrir búnað með 

sjálftryggðri útfærslu „i“  

IEC 600 

IEC 60079-11:2011 

8.4.2016 EN 60079-27:2008 

Athugasemd 2.1 
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Cenelec EN 60079-15:2010  

Sprengihættustaðir – Hluti 15: Búnaðarvernd af 

tegundinni „n“ 

IEC 60079-15:2010 

8.4.2016   

Cenelec EN 60079-18:2015  

Sprengihættustaðir – Hluti 18: Varnir fyrir búnað með 

innsteypu „m“ 

IEC 60079-18:2014 

8.4.2016 EN 60079-18:2009 

Athugasemd 2.1 

16.1.2018 

  EN 60079-18:2015/A1:2017 

IEC 60079-18:2014/A1:2017  

9.3.2018 Athugasemd 3 28.9.2020 

Cenelec EN 60079-20-1:2010  

Sprengihættustaðir – Hluti 20-1: Efniseiginleikar til 

flokkunar á lofttegundum og gufum – Prófunaraðferðir 

og gögn  

IEC 60079 

IEC 60079-20-1:2010 

8.4.2016   

Cenelec EN 60079-25:2010  

Sprengihættustaðir – Hluti 25: Sjálftrygg kerfi 

IEC 60079-25:2010 

8.4.2016   

  EN 60079-25:2010/AC:2013  8.4.2016   

Cenelec EN 60079-26:2015  

Sprengihættustaðir – Hluti 26: Varnir með varnarstigi 

(EPL) Ga 

IEC 60079-26:2014 

8.4.2016 EN 60079-26:2007 

Athugasemd 2.1 

2.12.2017 

Cenelec EN 60079-28:2015  

Sprengihættustaðir – Hluti 28: Varnir fyrir búnað og 

sendikerfi með ljósrænni geislun 

IEC 60079-28:2015 

8.4.2016  1.7.2018 

Cenelec EN 60079-29-1:2016  

Sprengihættustaðir – Hluti 29-1: Gasskynjarar – 

Nothæfiskröfur skynjara fyrir eldfimar lofttegundir  

IEC 60079-29-1:2016 (Breytt) 

9.6.2017 EN 60079-29-1:2007 

Athugasemd 2.1 

23.12.2019 

Cenelec EN 60079-29-4:2010  

Sprengihættustaðir – Hluti 29-4: Gasnemar – 

Nothæfiskröfur varðandi nema með opinni mælibraut 

til að nema eldfimar lofttegundir 

IEC 60079-29-4:2009 (Breytt) 

8.4.2016   

Cenelec EN 60079-30-1:2007  

Sprengihættustaðir – Hluti 30-1: Rafviðnáms-

hitunarkerfi – Almennar kröfur og prófunarkröfur 

IEC 60079-30-1:2007 

8.4.2016   
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Cenelec EN 60079-30-1:2017  

Sprengihættustaðir – Hluti 30-1: Rafviðnáms-

hitunarkerfi – Almennar kröfur og prófunarkröfur  

IEC/IEEE 60079-30-1:2015 (Breytt) 

8.9.2017 EN 60079-30-1:2007 

Athugasemd 2.1 

6.3.2020 

Cenelec EN 60079-31:2014  

Sprengihættustaðir – Hluti 31: Vörn gegn kveikjuhættu 

ryks í tækjabúnaði með umlykju „t“ 

IEC 60079-31:2013 

8.4.2016 EN 60079-31:2009 

Athugasemd 2.1 

1.1.2017 

Cenelec EN 60079-35-1:2011  

Sprengihættustaðir – Hluti 35-1: Hjálmljós til nota í 

námum þar sem hætta er á eldfimu gasi – Almennar 

kröfur – Gerð og prófun með hliðsjón af sprengihættu  

IEC 60079-35-1:2011 

8.4.2016   

  EN 60079-35-1:2011/AC:2011  8.4.2016   

Cenelec EN ISO/IEC 80079-34:2011  

Sprengihættustaðir – Hluti 34: Beiting gæðakerfa við 

búnaðarframleiðslu (ISO/IEC 80079-34:2011) 

8.4.2016   

(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 (1). 

— 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 

 __________  

  

(1) 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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