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EFTA-ORGANER
EFTAS	OvERvåKNINGSORGAN

	2010/EØS/34/01Innbydelse	til	å	sende	inn	merknader	i	henhold	til	overvåknings-	og	domstolsavtalens	
protokoll	 3	 del	 I	 artikkel	 1	 nr.	 2	med	 hensyn	 til	 påstøtt	 statsstøtte	 gitt	 til	 foretak	

tilhørende	Norsk	Film-gruppen

EFTAs overvåkningsorgan har ved vedtak 491/09/COL av 2. desember 2009, gjengitt på det opprinnelige 
språket etter dette sammendraget, innledet behandling i henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 i 
avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåknings organ og en domstol (”overvåknings- og 
domstolsavtalen”). Norske myndigheter er underrettet ved en kopi av vedtaket. 

EFTAs overvåkningsorgan innbyr herved EFTA-statene, EU-medlemsstatene og interesserte parter til å 
sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort, til:

EFTA Surveillance Authority 
Registry
35, Rue Belliard
B-1040 Brussels

Merknadene vil bli oversendt norske myndigheter. En part som ønsker å få sine merknader behandlet 
fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

Sammendrag

Framgangsmåte

Ved brev av 23. mars 2006 fremmet ni norske filmselskaper klage overfor EFTAs overvåknings organ 
(heretter kalt Overvåkningsorganet) i forbindelse med påståtte tilskudd til Norsk FilmStudio AS.

Det ble sendt flere anmodninger om opplysninger til norske myndigheter, og slike opplysninger ble gitt.

vurdering	av	ordningen

Vedtak nr. 491/09/COL vedrører tre atskilte tiltak:

Betaling av årlige tilskudd

Etter å ha mottatt klagen har Overvåkningsorganet kunnet bekrefte at norske myndigheter har gitt tilskudd 
til Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS siden 1970-årene. Årlige budsjetter for 1971–72 refererer 
til en eksisterende støtteordning. Tilskuddene ble betalt av kultur- og kirkedepartementet inntil 2006. 
Tilskuddene det vises til i klagen utgjør dermed del av disse årlige tilskuddene.

Betaling av NOK 36 000 000 for oppgradering, modernisering og utvikling av produksjonsanlegg

I forbindelse med undersøkelsene ble Overvåkningsorganet gjort kjent med et tilskudd på NOK  
36 000 000 med særlig henblikk på å oppgradere infrastrukturen i produksjons anleggene. Beløpet ble 
tildelt over en toårsperiode, med NOK 10 000 000 i 1998 og NOK 26 000 000 i 1999. Dette tilskuddet 
ble betalt fra et annet budsjett enn de årlige tilskuddene som var betalt tidligere. Tilskuddet ble gitt over 
statsbudsjettets post for tilskudd til nasjonale kulturbygg, mens de årlige tilskuddene ble betalt over 
budsjettet for tilskudd til filmproduksjon.
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Overvåkningsorganet er i tvil om dette tilskuddet utgjør del av det eksisterende støttekomplekset eller om det 
utgjør et nytt støttetiltak. Overvåkningsorganet er også i tvil om et slikt tiltak er forenlig med EØS-avtalen.

Skattefordeler for noen av selskapene i Norsk Film-gruppen

Enkelte selskaper i Norsk Film-gruppen har nytt godt av skattefordeler der de var fritatt fra å betale 
selskapsskatt i visse år.

Norsk Film AS, Norsk FilmStudio og ScanCam AS ble innvilget skattefritak fordi selskapenes formål ikke 
var å gå med fortjeneste. Når myndighetene avgjør om en institusjon ikke er beregnet å gå med fortjeneste, 
gjøres det en samlet vurdering ut fra flere elementer: vedtektene til institusjonen, hvordan den finansieres, 
om den tjener offentlige eller private interesser, osv. Inntil 1995 søkte ikke Norsk Film AS og Norsk 
FilmStudio AS om slik behandling, men de fikk imidlertid slik behandling fra 1995 til 2001. Scan Cam AS 
nøt godt av de fordelaktige skatteordningene fra 1998 til 2000.

Overvåkningsorganet er i tvil om de særlige skattereglene som anvendt på enkelte av selskapene i Norsk 
Film-gruppen kan rettferdiggjøres under EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte.

Konklusjon

I lys av de ovenstående betraktninger har Overvåkningsorganet besluttet å innlede formell undersøkelse i 
henhold til EØS-avtalens artikkel 1 nr. 2. Interesserte parter innbys til å sende inn sine merknader til det 
aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i Den europeiske unions tidende.
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EFTA	SURvEILLANCE	AUTHORITY	DECISION

No	491/09/COL

of	2	December	2009

to	 initiate	 the	procedure	provided	 for	 in	Article	1(2)	 in	Part	 I	of	Protocol	3	 to	 the	
Surveillance	 and	 Court	 Agreement	 with	 regard	 to	 alleged	 state	 aid	 granted	 to	

companies	belonging	to	the	Norsk	Film	group

(Norway)

THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY (1),

HAVING REGARD to the Agreement on the European Economic Area (2), in particular to Articles 61 to 
63 and Protocol 26 thereof,

HAVING REGARD to the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance 
Authority and a Court of Justice (3), in particular to Article 24 thereof,

HAVING REGARD to Article 1(2) of Part I and Articles 4(4), 6 and 16 of Part II of Protocol 3 to the 
Surveillance and Court Agreement (4),

HAVING REGARD to the Authority’s Guidelines on the application and interpretation of Articles 61 and 
62 of the EEA Agreement (5),

HAVING REGARD to the Authority’s Decision of 14 July 2004 on the implementing provisions referred 
to under Article 27 of Part II of Protocol 3 (6),

Whereas:

I.	FACTS

1	 Procedure

BY LETTER dated 23 March 2006 (Event No 368163), nine Norwegian film companies (The 
Chimney Pot Oslo AS, Dagslys AS, Egg & Bacon AS, Grip Teknikk AS, Bob Aas Carho ENK, 
Kamerautleien AS, Lydhodene AS, Megaphon AS and Krypton Film AS) (hereinafter collectively 
referred to as “the Complainants”) complained that the Norwegian authorities have awarded 
grants to Norsk FilmStudio AS. The Complainants claim that Norsk FilmStudio AS/Filmparken 
AS has benefited from the payment of annual grants from the Norwegian State for the years 
2000–2005.

BY LETTER dated 9 June 2006 (Event No 377607), the Authority requested additional 
information from the Norwegian authorities. By letter dated 11 August 2006 (Event No 383774), 
the Norwegian authorities replied to the information request.

BY LETTER dated 19 October 2006 (Event No 388927), the Authority requested further 
clarification. The Norwegian authorities provided the information by way of a letter dated  
27 November 2006 (Event No 400048).

(1) Hereinafter referred to as the Authority.
(2) Hereinafter referred to as the EEA Agreement.
(3) Hereinafter referred to as the Surveillance and Court Agreement.
(4) Hereinafter referred to as Protocol 3.
(5) Guidelines on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement and Article 1 of Protocol 3 to the 

Surveillance and Court Agreement, adopted and issued by the Authority on 19 January 1994, published in the Official Journal of the 
European Union (hereinafter referred to as OJ) L 231 of 3.9.1994 p. 1 and EEA Supplement No 32 of 3.9.1994 p. 1. The updated 
version of the State Aid Guidelines is published on the Authority’s website: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-
aid-guidelines. 

(6) Decision 195/04/COL of 14 July 2004 published in OJ C 139 of 25.5.2006 p. 57 and EEA Supplement No 26 of 25.5.2006 p. 1 as 
amended by Decision 319/05/COL of 14 December 2005 published in OJ C 286 of 23.11.2006 p. 9 and EEA Supplement No 57 of 
23.11.2006 p. 31.
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BY EMAIL dated 13 February 2007 (Event No 409688), the complainant informed the Authority 
of the existence of a report by PriceWaterhouseCoopers commissioned by the Norwegian 
Ministry of Culture and Church Affairs in 2006 regarding the State’s continued ownership of 
Norsk FilmStudio AS and Filmparken AS.

BY LETTER dated 20 February 2007 (Event No 410408), the Authority requested that the 
Norwegian authorities provide a copy of the report drawn by PriceWaterhouseCoopers. By letter 
dated 13 March 2007 (Event No 413540), the Norwegian authorities provided the Authority with 
supplementary information. 

A third request for information was sent by the Authority on 27 March 2007 (Event No 412939). 
By letter dated 30 April 2007 (Event No 419437), the Norwegian authorities requested an 
extension of the deadline to answer until 19 May 2007 which was accepted by the Authority by 
way of a letter dated 2 May 2007 (Event No 419570).

A fourth request for information was sent to the Norwegian authorities on 16 May 2007 (Event 
No 421730).

BY LETTER dated 18 May 2007 (Event No 422627), the Norwegian authorities provided the 
Authority with further information.

By letter dated 8 June 2007 (Event No 424512), the Norwegian authorities replied to the request 
for information which had been sent by the Authority on 16 May 2007.

BY EMAIL dated 8 June 2009, the Authority was informed that The Chimney Pot Oslo AS had 
merged with Norsk Film AS and consequently had withdrawn from the complaint (7).

2	 The	Norsk	Film	group

Norsk Film AS was established in 1932 by the association of municipal cinemas. The company’s 
film studio was opened in 1935. In the State budget for 1947, the Norwegian government 
decided to take greater responsibility for film production. During the 1950s and 1960s, Norsk 
Film AS was faced with financial difficulties which led to government interventions with grants 
to guarantee its further existence. After the company was declared bankrupt in the late 1960s, 
the government decided to assume full responsibility for the future of the company. Since 1974, 
the State has kept an ownership of 77.6% of the shares in the company. Norsk Film AS served 
two purposes: to provide Norwegian feature film production with the necessary facilities and to 
produce Norwegian films.

ScanCam AS was founded in 1986 by Norsk Film AS and the newspaper VG (Verdens Gang) on 
the basis of the existing camera department of Norsk Film AS. On 31 December 1998, the owner 
of Verdens Gang sold its 50% stake in ScanCam AS to Norsk Film AS. From 1999, ScanCam AS 
continued as a subsidiary of Norsk FilmStudio AS.

Norsk Film AS had a wholly-owned subsidiary, Norsk FilmStudio AS which was founded in 
1989. Until 1989, the studio and technical facilities were an integral division of Norsk Film 
AS. Norsk FilmStudio AS was founded in order to establish a clear-cut distinction between the 
company’s role as a producer and its role of maintaining the infrastructure for film production 
(studio and technical facilities).

In 2001, the Norwegian government reformed its film policy and a clearer distinction was made 
between the State’s areas of responsibility and the responsibility of the private sector. Private 
production companies should have the responsibility for producing films. It was therefore 
proposed to sell the shares in Norsk Film AS. The State would maintain its responsibility for the 
studios as this part of the production process was considered not sustainable in market conditions. 
In 2001, Norsk Film AS was de-merged into two separate companies: a company for film 
production, named Norsk Film AS, and a company for infrastructure, named Filmparken AS. The 
remaining assets of the company stayed in Filmparken AS. Norsk FilmStudio AS continued as a 
wholly-owned subsidiary of Filmparken AS. On 25 June 2001, Norsk FilmStudio AS merged into 

(7) The Chimney Pot Oslo AS and Norsk FilmStudio AS have merged to become Storyline Studios AS.
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Filmparken AS. The State sold its shares in the production company Norsk Film AS to a private 
production company called Diopter AS on 4 January 2002.

In 2002, Filmparken AS was re-named Norsk FilmStudio AS again.

In 2004, ScanCam AS merged into Norsk FilmStudio AS.

In 2005, Norsk FilmStudio AS was named Filmparken AS. Later that year, Norsk FilmStudio AS 
was founded as a subsidiary of Filmparken AS.

In 2009, Norsk FilmStudio AS and The Chimney Pot AS merged to become Storyline Studios AS. 
After the merger Filmparken AS owns 60% of the business with 40% left to the share holders of 
the prior The Chimney Pot AS.

Storyline Studios AS is a full spectrum supplier of equipment and services to the film industry, 
providing film studios, grip and light, camera, post production, costumes, financing, office 
facilities, line production and film catalogues.

3	 Issues	under	assessment

 As part of its investigation, the Authority identified two issues in addition to the one raised by 
the Complainants. It will in the following examine the three following issues: the payment of the 
yearly grants (3.1), the payment in 1998 and 1999 of a grant of NOK 36 000 000 for the upgrading, 
modernisation and development of the production facilities (3.2) and the preferential tax treatment 
of some of the companies belonging to the Norsk Film group (3.3).

3.1	 Payment	of	yearly	grants

 Following the complaint, the Authority has verified that grants have indeed been paid by the 
Norwegian authorities to Norsk FilmStudio AS/ Filmparken AS since the 1970s. Annual budgets 
for 1971–1972 refer to an “existing aid scheme”. The grants were paid by the Ministry of Culture 
and Church Affairs until 2006. Thus, the grants referred to in the complaint form part of those 
annual grants.

3.2	 Payment	of	the	grant	of	NOK	36	000	000

 As part of its investigation the Authority was made aware of the payment of a grant of NOK 
36 000 000 for the specific purpose of upgrading the infrastructure of the production facilities. 
The sum was allocated over a two-year period, with NOK 10 000 000 being paid in 1998 and 
NOK 26 000 000 in 1999. Such grant was paid from a budget different from that of the annual 
grants paid before. The grant was allocated over the national budget’s section for grants to national 
cultural buildings whereas the yearly grants were paid out of the budget allocation to film funding. 

3.3	 Preferential	tax	treatment

 From 1995 to 2001, Norsk Film AS and its subsidiary Norsk FilmStudio AS were granted a 
corporate tax exemption. ScanCam AS was not exempted from tax in the years 1994–1997 but 
was given a tax exemption from 1998–2001.

 The Authority questioned the Norwegian authorities regarding the preferential tax regime as it was 
concerned that such regime may entail state aid.

4	 Comments	by	the	Norwegian	authorities

 The Norwegian authorities provided their comments by way of a letter dated 11 August 2006 
(Event No 383774). 
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4.1	 Regarding	the	payment	of	NOK	36	000	000	for	upgrading	production	facilities

The Norwegian authorities indicated that neither film production nor studio facilities are areas 
of business which, left to the market alone, are viable in Norway. Until 2001, Norsk Film AS 
received annual grants from the government. Such grants made it possible for the company to 
serve its task as both a production company and to maintain a national infrastructure considered 
necessary for the production of feature films.

Until 2001, Norsk Film AS was given grants as a share of the national budget allocation to 
film funding. The funds made available were used to produce the company’s own productions. 
After the reform of the Norwegian film policy in 2001 (see above, Section 2), the support to 
the production company lapsed whilst the support to ensure that the company could provide 
the necessary infrastructure for film production was maintained. The government reduced the 
support to a minimum, but until 2006, it was necessary to continue the grants in order to maintain 
the infrastructure. The Norwegian authorities argued that the NOK 36 000 000 support to 
infrastructure was therefore a part of the existing aid scheme.

In 2006, the annual grants were interrupted.

4.2	 Regarding	the	applicable	favourable	tax	regime

The Norwegian authorities have explained that Norsk Film AS and Norsk FilmStudio AS 
benefited from a tax exemption as from 1995. The exemption was based on the former Taxation 
Act No. 8 of 18.8.1911, para 26.1(k) (replaced by Act 1999-03-26-14) (8).

Norsk Film AS, Norsk FilmStudio AS and ScanCam AS were granted a tax exemption based on 
the fact that the purpose of the companies was not to make profit.

When deciding if an institution has a non-profit purpose, the authorities make an overall 
evaluation taking into consideration several elements: the statutes of the institution, how the 
institution was funded, whether it served public or private interests, etc. Until 1995, Norsk Film 
AS and Norsk FilmStudio AS did not apply for the special regime. Following their applications 
they benefited from such a regime from 1995 until 2001.

In their evaluation, the tax authorities considered that the companies could benefit from the 
non-profit organisation status on the basis of the following elements: the statutes of Norsk Film 
AS which provide that its purpose is non-profit, the fact that 97.7% of the shares were held by 
the State and local municipalities and that the company was funded essentially through state 
subsidies. The tax authorities furthermore indicated that the tax exemption was given under the 
proviso that a possible profit should be used in full to achieve the purpose of the company within 
the framework of being a non-profit undertaking. The subsidiary Norsk FilmStudio AS was 
regarded as an integrated part of Norsk Film AS’ activity and covered by the same tax exemption. 
The Norwegian authorities have indicated that Norsk FilmStudio AS did not generate a profit 
in the years 1995–2001 and that consequently, the application of the favourable tax regime was 
without effect. 

Norsk Film AS and Norsk FilmStudio AS merged in 2001. As from 2002, the companies were no 
longer funded by government subsidies and they carried out normal business activities. They were 
therefore considered as normal profit-making companies and consequently subject to standard 
corporate tax.

Before 1998, Norsk FilmStudio AS and Schibsted Film AS each owned 50% of the shares in 
ScanCam AS. ScanCam AS was therefore not considered an integrated part of Norsk Film AS’ 
business. From December 1998, ScanCam AS was 100% owned by Norsk FilmStudio AS. After  
 
 
 

(8) This regime provides exemption from corporate tax for so-called “ideal organizations”.
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this change, the tax authorities considered that ScanCam AS was an integrated part of Norsk 
Film AS’ activity and could therefore benefit from the same tax regime for the years 1998–2000. 

The companies are now all subject to standard corporate tax (9).

II.	ASSESSMENT

1	 The	presence	of	state	aid	

Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

“Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA 
States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort 
competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so 
far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this 
Agreement.”

1.1	 Presence	of	state	resources

The aid measure must be granted by the State or through state resources. 

The payment of the yearly grants and of NOK 36 000 000 for infrastructure

The grants made until 2006 were paid by the Norwegian State. The yearly grants were paid by the 
Ministry of Culture and Church Affairs and the NOK 36 000 000 grant was paid from the state 
budget’s section for grants to national cultural buildings. The Authority therefore considers that 
the condition that state resources must be involved is met.

The favourable tax regime

Norsk Film AS and its subsidiary Norsk FilmStudio AS were granted a tax exemption for the years 
1995 to 2001. In a letter dated 18 March 1996, the Bærum Tax Office granted the tax exemption 
for the fiscal year 1995 on the proviso that a possible profit should be used in full to achieve the 
purpose of the company within the framework of being a non-profit company. ScanCam AS (the 
subsidiary renting cameras) was given a tax exemption from 1998–2001 on the same grounds.

As a result of the favourable tax regime, the State renounces tax revenue which it would normally 
have received from the undertakings concerned. The absence of these funds represents a burden 
on state resources from charges that are normally borne from the budgets of the undertakings 
concerned (10).

A loss of tax revenue is equivalent to the consumption of state resources in the form of fiscal 
expenditure.

1.2	 Favouring	certain	undertakings	or	the	production	of	certain	goods

Firstly, the measure must have conferred on Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS/ScanCam AS 
advantages that relieved them of charges that are normally borne from their budget. The grant and 
the preferential tax regime gave the beneficiaries a financial benefit they would not have enjoyed 
in the normal course of business. It thus strengthened the financial position of Norsk FilmStudio 
AS/Filmparken AS/ScanCam AS compared with the other undertakings active in the production 
of films within the EEA.

Secondly, the aid measure must be selective in that it favours “certain undertakings or the 
production of certain goods”. 

(9) Norsk FilmStudio AS and Norsk Film AS merged in 2001, Norsk Film AS is now called Filmparken AS. Norsk FilmStudio AS was 
founded in 2005 as a subsidiary of Filmparken AS. Filmparken AS and Norsk FilmStudio AS are now subject to normal corporate 
taxation rules.

(10) Case C-156/98 Germany v Commission, [2000] ECR I-6857, paragraph 26.
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The Authority considers that the payment of the yearly grants and of the amount of NOK 
36 000 000 for the upgrading of the studio facilities is selective as the beneficiary is expressly 
designated. 

Regarding the preferential tax treatment some of the companies belonging to the Norsk Film 
group have benefited from, the Authority recognises that the European Court of Justice and the 
EFTA Court have consistently held that measures granting advantages to certain recipients are not 
selective if they can be justified by the nature and general scheme of the system of which they 
are part (11). Indeed, the Authority’s Guidelines on the application of state aid rules to measures 
relating to direct business taxation provide specifically that “obviously, profit cannot be levied if 
no profit is earned. It may thus be justified by the nature of the tax system that non-profit-making 
undertakings, for example foundations or associations, are specifically exempt from the taxes on 
profits if they cannot	actually	earn	any	profits.” (12) (Emphasis added.) For a selective measure to 
be justified by the logic of a system there has to be a general system to which it relates. According 
to the information available to the Authority, it is not clear whether the non taxation of the revenues 
of companies belonging to the Norsk Film group are justified by the nature and general scheme of 
the corporate tax system which object is precisely taxation of income.

The Authority is in doubt regarding the justification based on the fact that the purpose of the 
company was to not make profit. Indeed, it appears that, even though the primary object of the 
companies belonging to the Norsk Film group benefiting from the favourable regime was of a 
cultural nature, some of the companies did generate a profit and were carrying out an economic 
activity in competition with other economic operators. 

Furthermore, the Authority is also in doubt as to whether, regarding the application of an existing 
system of aid, the fact that companies may decide whether to apply for such a preferential regime 
has a bearing on the classification as new or existing aid. Even though the law allowing for such a 
preferential tax treatment pre-dates the entry into force of the EEA Agreement, the actual decision 
to apply the preferential regime was made after, following the company’s application in 1995. 

1.3	 Distortion	of	competition	and	effect	on	trade	between	Contracting	Parties

 State aid to specific undertakings is regarded as distorting competition and affecting trade between 
the Contracting Parties if the recipient firm carries on an economic activity involving trade 
between the Contracting Parties. Cinema films may be produced in alternative locations within 
the EEA. They are subsequently traded between the Contracting Parties to the EEA Agreement. 
Support to an undertaking producing feature films and providing studio services may therefore 
alter the competition existing between different locations for the realisation of films. Therefore the 
measure under scrutiny may be considered as distorting competition and affecting trade between 
the Contracting Parties.

1.4	 Conclusion	on	the	presence	of	state	aid

 The Authority consequently considers that the measures under scrutiny may involve aid. 

2	 Procedural	requirements

Pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3, “the EFTA Surveillance Authority shall be informed, 
in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid. …. The 
State concerned shall not put its proposed measures into effect until the procedure has resulted in 
a final decision”.

The Authority notes that none of the measures referred to above in Part I, section 3 of this decision 
were notified by the Norwegian authorities. 

(11) Case C-143/99 Adria-Wien pipeline GmbH and Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH [2001] ECR I 8365, paragraph 42 
and the judgment of the EFTA Court in the joined cases E-5/04, E-6/04 and E-7/04 Fesil and Finnfjord and others v EFTA 
Surveillance Authority, [2005] EFTA Court Report, page 117, paragraph 77.

(12) Chapter of the Authority’s State Aid Guidelines on the application of state aid rules to measures relating to direct business taxation, 
Section 3.4, para. 3.
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The Authority, however, considers that the yearly payments made by the Norwegian State since 
the 1970s to Norsk FilmStudio AS/Filmparken AS for the production of feature films and to 
maintain an infrastructure necessary for the production of films were based on an existing system 
of aid. The Authority considers that in this case, where regular payments were consistently made 
over a very long period of time, the practice shows that state support was an essential element 
in the financing of the company. The Authority considers on that basis that the annual grants 
were made under an existing system of state aid within the meaning of Article 62 EEA. The 
Authority furthermore considers that none of the changes that have taken place over the years are 
such as to change the classification from existing aid into new aid. The Norwegian authorities 
have confirmed that they have put an end to such payments in 2006. The Authority takes note of 
the termination of these yearly payments made by the Norwegian State until 2006 and will not 
investigate this issue further.

Neither measures referred to above in Part I, section 3.2 and section 3.3 of this decision were 
notified by the Norwegian authorities. The Authority has doubts with regard to their classification 
as existing aid. In the event the measures constitute new aid, the Authority would conclude that 
the Norwegian authorities have not respected their respective obligations pursuant to Article 1(3) 
of Part I of Protocol 3.

3	 Compatibility	of	the	aid

Consequently, the Authority will review the compatibility of the ad hoc grant of NOK 36 000 000 
(3.1) and of the preferential tax regime some companies belonging to the Norsk Film group have 
benefited from (3.2).

3.1	 Payment	of	the	grant	of	NOK	36	000	000

The Norwegian authorities have indicated that in 1997, the Norwegian Parliament decided to 
grant NOK 36 000 000 to Norsk Film AS for the upgrading, modernisation and development of 
the production facilities called “Filmparken”. The grant was allocated over the national budget’s 
section for grants to national cultural buildings. The sum was allocated over a two-year period, 
NOK 10 000 000 being paid in 1998 and the remaining NOK 26 000 000 in 1999. The grant partly 
covered the modernisation and upgrading of the studio facilities and partly the development of 
new administration facilities.

The Norwegian authorities have argued that the payment of such aid did not constitute a separate 
aid but was part of a general aid scheme. Thus, payments that were made since the 1970s always 
included an investment part and an operating part. The only difference was that in 1998 and 1999 
the portion of the grant allocated to investment aid was actually clearly identified.

The Authority has taken note that as the payment of the grant of NOK 36 000 000 was based on a 
different budget allocation and the specific amount was singled out for a specific aim (renovation 
of the Jar site), this may amount to new aid. For this reason, it has doubts as to whether this 
contribution formed part of the existing system of aid or whether it constituted a new aid measure.

The Authority has moreover doubts regarding the compatibility of such measure and invites the 
Norwegian authorities to provide additional information regarding this aspect.

3.2	 Preferential	tax	treatment

Companies belonging to the Norsk Film group benefited from the favourable tax regime whereby 
they were exempted from paying corporate tax for certain years. The Authority is in doubt 
whether the application of the exemption from corporate tax based on the logic of exemption for 
non-profit organisations may justify the tax exemption in the case of the companies belonging to 
the Norsk Film Group.

Support measures caught by Article 61(1) of the EEA Agreement are generally incompatible with 
the functioning of the EEA Agreement, unless they qualify for a derogation in Article 61(2) or (3) 
of the EEA Agreement. The derogation of Article 61(2) is not applicable to the aid in question, 
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which is not designed to achieve any of the aims listed in this provision. Nor does Article 61(3)
(a) or Article 61(3)(b) of the EEA Agreement appear to apply to the case at hand. 

The aid in question reduces the costs the companies would normally have to bear in the 
course of pursuing their day-to-day business activities and is consequently to be classified as 
operating aid. Operating aid is normally not considered suitable to facilitate the development of 
certain economic activities or of certain regions as provided for in Article 61(3)(c) of the EEA 
Agreement. Operating aid is only allowed under special circumstances, and, in particular, in 
situations where the criteria provided for in the Authority’s Guidelines are met (e.g. for certain 
types of environmental or regional aid). However, none of these Guidelines seem to apply to the 
aid in question.

The Authority therefore doubts that the special tax rules as applied to some of the companies 
belonging to the Norsk Film group can be justified under the state aid provisions of the EEA 
Agreement.

4	 Conclusion

Based on the information submitted by the Norwegian authorities, the Authority cannot exclude 
the possibility that the aid measures referred to above in Part II, sections 3.1 and 3.2 of this 
decision constitute aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Furthermore, 
the Authority has doubts that these measures can be regarded as complying with Article 61(3)(c) 
of the EEA Agreement. The Authority thus doubts that the above measures are compatible with 
the functioning of the EEA Agreement.

Consequently, and in accordance with Article 4(4) of Part II of Protocol 3, the Authority is obliged 
to open the procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3. The decision to open 
proceedings is without prejudice to the final decision of the Authority, which may conclude that 
the measures in question are compatible with the functioning of the EEA Agreement.

In light of the foregoing considerations, the Authority, acting under the procedure laid down in 
Article 1(2) of Part I of Protocol 3, invites the Norwegian authorities to submit their comments 
within one month of the date of receipt of this Decision. 

Moreover, the Authority requests the Norwegian authorities, within one month of receipt of 
this decision, to provide all documents, information and data needed for the assessment of the 
compatibility of the two measures examined here above. 

The Norwegian authorities are invited to forward a copy of this decision to the potential aid 
recipient of the aid immediately. 

The Authority would like to remind the Norwegian authorities that, according to the provisions of 
Protocol 3, any incompatible aid unlawfully put at the disposal of the beneficiaries will have to be 
recovered, unless this recovery would be contrary to the general principle of law. 

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The EFTA Surveillance Authority has decided to open the formal investigation procedure provided for in 
Article 1(2) of Part I of Protocol 3 against Norway regarding (i) the payment of an ad hoc aid of NOK 
36 000 000 to Norsk Film AS for the upgrading of infrastructure and (ii) the application of the preferential 
tax treatment to Norsk Film AS, Norsk FilmStudio AS and ScanCam AS.

Article 2

The Norwegian authorities are invited, pursuant to Article 6(1) of Part II of Protocol 3, to submit their 
comments on the opening of the formal investigation procedure within one month from the notification 
of this Decision. 
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Article 3

The Norwegian authorities are requested to provide, within one month from notification of this Decision, all 
documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the aid measure.

Article 4

This Decision is addressed to the Kingdom of Norway.

Article 5

Only the English version is authentic.

Done at Brussels, 2 December 2009

For the EFTA Surveillance Authority

	 Per	Sanderud	 Kristján	Andri	Stefánsson	

 President College Member



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/12 1.7.2010

Ikke	statsstøtte	i	betydningen	av	EØS-avtalens	artikkel	61	

EFTAs overvåkningsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak:

vedtaks	dato:	16. desember 2009

Saksnummer: 66126

EFTA-stat: Norge

Tittel: Det norske energifond

Juridisk	grunnlag: St.prp. nr. 1 (2007–2008) og St.prp. nr. 37 (2008–2009)

Formål: Øke tilførselen av fornybar varme og energi. Bidra til energisparing.

Støttens	form: Tilskudd

Budsjett:	Ca. NOK 2 516 millioner

varighet: Til slutten av 2010

Økonomiske	sektorer: Energi, strøm

Navn	og	adresse	til	myndigheten	som	gir	støtten:	Enova SF, Professor Brochsgt. 2, N-7030 Trondheim, 
Norge

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkningsorgans 
nettsider:

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

	2010/EØS/34/02
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Melding	 fra	 EFTAs	 overvåkningsorgan	 om	 gjeldende	 rentesatser	 for	 tre	 EFTA-
stater	for	tilbakebetaling	av	statsstøtte	og	for	referanse-	og	kalkulasjonsrenter,	med	

virkning	fra	1.	januar	2010

Offentliggjøres i henhold til artikkel 10 i vedtak 195/04/COL av 14. juli 2004 (offentliggjort 
i EUT L 139 av 25.5.2006, s. 37, og EØS-tillegget nr. 26 av 25.5.2006, s. 1)

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kapittelet om framgangsmåten for fastsettelse av referanse- og 
kalkulasjonsrenter i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte, som endret ved Overvåknings-
organets vedtak nr. 788/08/COL av 17. desember 2008. For å finne den gjeldende referanserenten må det 
legges til marginer i henhold til retningslinjene for statsstøtte. For	kalkulasjonsrenten	betyr	dette	at	den	
aktuelle	marginen	på	100	basispoeng	må	 legges	 til	 grunnsatsen. Rentesatsen for tilbakebetaling av 
statsstøtte beregnes også vanligvis ved å legge 100 poeng til grunnsatsen som beskrevet i Overvåknings-
organets vedtak nr. 789/08/COL av 17. desember 2008 om endring av Overvåknings organets vedtak  
nr. 195/04/COL av 14. juli 2004 (offentliggjort i EUT L 139 av 25.5.2006, s. 37, og EØS-tillegget nr. 26 
av 25.5.2006, s. 1).

Island Liechtenstein Norge

1.1.2010 – 6,79 0,69 3,04

	2010/EØS/34/03
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).

Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.5778	–	Novartis/Alcon)

1. Kommisjonen mottok 18. juni 2010 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks sammenslutning der det sveitsiske foretaket Novartis AG 
(”Novartis”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll alene i henhold til fusjons forordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over det sveitsiske foretaket Alcon Inc. (”Alcon”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Novartis: utvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring av medisinske produkter 
(også øyepleieprodukter), kontaktlinser og linsepleieprodukter, vaksiner til mennesker og 
veterinærmedisinske produkter

– Alcon: utvikling, produksjon og distribusjon av øyepleieprodukter og i mindre grad produkter til 
behandling av øre- og neselidelser

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 171 av 30.6.2010. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per 
e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post, med referanse COMP/M.5778 
– Novartis/Alcon, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

	2010/EØS/34/04
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).

Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.5830	–	Olympic/Aegean	Airlines)

1. Kommisjonen mottok 24. juni 2010 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks sammenslutning der Vassilakis-konsernet (”Vassilakis”, 
Hellas), Marfin Investment Group (”Marfin”, Hellas) og Laskaridis-konsernet (”Laskaridis”, Hellas) 
ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjons forordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over et nystiftet foretak som omfatter forretningsdriften til de tidligere uavhengige greske 
foretakene Aegean Airlines S.A. (”Aegean Airlines), Olympic Air S.A. (”Olympic Air”), Olympic 
Handling S.A. (”Olympic Handling”) og Olympic Engineering S.A. (”Olympic Engineering”) (i 
fellesskap omtalt som ”Olympic”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Vassilakis: investering i bilutleie, leasing av biler, bilimport og -distribusjon, bakketjenester og 
flyging (gjennom Aegean Airlines)

– Marfin: investeringer i næringsmidler og drikkevarer, skipsfart (særlig gjennom Attica Group, som 
eier Superfast Ferries og Blue Star Ferries), lufttransport (gjennom Olympic Air), bakketjenester 
(gjennom Olympic Handling), vedlikeholds-, reparasjons- og overhalingstjenester (gjennom 
Olympic Engineering), helsestell, fast eiendom, IT og telekom, turisme og reisevirksomhet, samt 
finanstjenester

– Laskaridis: investeringer i flydrift (gjennom Aegean Airlines), bakketjenester, skipsfart og 
skipsbygging, turisme og fast eiendom

– Aegean Airlines: flytransport av passasjerer og gods

– Olympic: lufttransport av passasjerer og gods, bakketjenester, vedlikeholds-, reparasjons- og 
overhalingstjenester 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 174 av 1.7.2010. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per 
e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post, med referanse COMP/M.5830 
– Olympic/Aegean Airlines, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

	2010/EØS/34/05
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.5836	–	Bilfinger	Berger/Hertel/Friday	EuroTech)

Sak	som	kan	bli	behandlet	etter	forenklet	framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 18. juni 2010 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks sammenslutning der det nederlandske foretaket BIS Industrial 
Services Nederland B.V. (”BIS”, tilhører Bilfinger Berger AG (”Bilfinger Berger”), Tyskland) og 
Hertel Beheer BV (”Hertel”, tilhører Hertel Holding B.V. (”Hertel Holding”), Nederland) ved kjøp 
av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjons forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 
over det nederlandske foretaket FridayEuro Tech Holding B.V. (”FET”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Bilfinger Berger: bygge- og anleggsvirksomhet, industriprosjekter, industrielle tjenester

– Hertel: bygge- og anleggsvirksomhet, tjenester til forsvaret, industrielle tjenester

– FET: vikartjenester

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 171 av 30.6.2010. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per 
e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post, med referanse COMP/M.5836 
– Bilfinger Berger/Hertel/Friday EuroTech, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

	2010/EØS/34/06
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.5848	–	Delta/Eneco/PvNED)

Sak	som	kan	bli	behandlet	etter	forenklet	framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 25. juni 2010 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks sammenslutning der de nederlandske foretakene Delta 
Energy B.V. (”DE”, tilhører konsernet Delta N.V. (”Delta”), Nederland) og Eneco Energy Trade B.V. 
(”EET”, tilhører konsernet Eneco Holding N.V. (”Eneco”), Nederland) i fellesskap overtar kontroll i 
henhold til fusjons forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det nederlandske foretaket PVNED 
B.V. (”PVNED”) ved å omstrukturere PVNED slik at det blir et fellesforetak med alle funksjoner.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– DE/Delta: diverse forsyningstjenester, bl.a. innenfor elektrisk kraft og naturgass

– EET/Eneco: diverse forsyningstjenester, bl.a. innenfor elektrisk kraft og naturgass

– PVNED: programmer for balansering av energiforsyningen i Nederland og Belgia

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 174 av 1.7.2010. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per 
e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post, med referanse COMP/M.5848 
– Delta/Eneco/PVNED, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

	2010/EØS/34/07
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).

Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.5855	–	Deutsche	Bahn/Arriva)

1. Kommisjonen mottok 22. juni 2010 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks sammenslutning der det tyske foretaket Deutsche Bahn AG 
(”DB”) overtar kontroll i henhold til fusjons forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det 
britiske foretaket Arriva plc (”Arriva”) gjennom et offentlig kjøpstilbud.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– DB: aktive i flere medlemsstater innenfor bl.a. passasjertransport med jernbane og buss, drift 
av jernbaneinfrastruktur og stasjoner, godsekspedisjon og logistikk (deriblant godstransport) og 
tilknyttede tjenester

– Arriva: aktive i flere medlemsstater innenfor transporttjenester med bl.a. buss, tog, pendlerbuss, 
vannbuss og transport i tilknytning til lufthavner, samt salg og leie av busser

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 169 av 29.6.2010. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per 
e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post, med referanse COMP/M.5855 
– Deutsche Bahn/Arriva, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).

	2010/EØS/34/08



1.7.2010 Nr. 34/19EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.5876	–	Turmed/RACC/Jv)

Sak	som	kan	bli	behandlet	etter	forenklet	framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 22. juni 2010 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks sammenslutning der de spanske foretakene Turmed S.L. 
(”Turmed”, driver under handelsnavnet Orizonia og kontrolleres i fellesskap av The Carlyle Group 
(USA) og Vista Desarrollo S.A. (”Vista Desarollo”), Spania) og Real Automovil Club de Catalunya 
(”RACC”) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjons forordningens artikkel 
3 nr. 1 bokstav b) over et nystiftet fellesforetak (”JV”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Turmed: turisttjenester gjennom engros- og direktesalg, flytransport, hoteller og Internett-salg

– The Carlyle Group: investeringskonsern som er aktive innen diverse sektorer som fly og romfart, 
forsvar, transport, energi, fast eiendom og finanstjenester

– Vista Desarrollo: investeringsfond med midlertidige eierandeler i ikke-finansielle aktiviteter

– RACC: spansk bilorganisasjon som yter tjenester til sine medlemmer (deriblant reisebyråer), 
sportsaktiviteter og forsvar av bilistenes rettigheter

– JV: turisttjenester i Spania

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 171 av 30.6.2010. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per 
e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post, med referanse COMP/M.5876 
– Turmed/RACC/JV, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

	2010/EØS/34/09



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/20 1.7.2010

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).

Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.5889	–	United	Air	Lines/Continental	Airlines)

1. Kommisjonen mottok 21. juni 2010 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks sammenslutning der det amerikanske foretaket United 
Air Lines, Inc. (”United”) inngår en sammenslutning med alle funksjoner i henhold til fusjons-
forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) med det amerikanske foretaket Continental Airlines, Inc. 
(”Continental”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– United: lufttransport av passasjerer og gods, samt andre tjenester (vedlikehold, reparasjon og 
overhaling av fly)

– Continental: lufttransport av passasjerer og gods, samt andre tjenester (vedlikehold, reparasjon 
og overhaling av fly)

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 168 av 26.6.2010. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per 
e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post, med referanse COMP/M.5889 
– United Air Lines/Continental Airlines, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

	2010/EØS/34/10



1.7.2010 Nr. 34/21EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.5924	–	Trident/Hellman	&	Friedman/Sedgwick)

Sak	som	kan	bli	behandlet	etter	forenklet	framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 18. juni 2010 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks sammenslutning der det britiske foretaket Hellman & 
Friedman Capital Partners VI, L.P. (”HFCP VI”), som er et av aksjefondene som eies av Hellman 
& Friedman LLC (disse fondene omtales sammen med Hellman & Friedman LLC som ”H&F”, 
USA), og det amerikanske foretaket Trident IV, L.P. (”Trident IV”), som er et av aksjefondene som 
kontrolleres av Stone Point Capital LLC (disse fondene omtales sammen med Stone Point Capital 
LLC som ”Trident”, USA), i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjons forordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over Sedgwick, Inc., inkludert de forskjellige selskapene som foretaket direkte eller 
indirekte kontrollerer (”Sedgwick”, USA). Overtakelsen skjer gjennom forvaltningskontrakt eller på 
annen måte.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– H&F: aksjefond for langsiktige investeringer i bedrifter i vekstmarkeder

– Trident: aksjefond som investerer i forsikring, finanstjenester og fordelsordninger for ansatte

– Sedgwick: behandler skademeldinger på vegne av tredjeparter, særlig innenfor markedet for 
medarbeiderforsikringer, uføreforsikringer, ansvarsforsikringer og lignende markeder, bare i 
USA og Canada

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 168 av 26.6.2010. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per 
e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post, med referanse COMP/M.5924 
– Trident/Hellman & Friedman/Sedgwick, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

	2010/EØS/34/11



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/22 1.7.2010

Statsstøtte	–	Polen

Statsstøtte	C	40/08	(tidl.	N	163/08)	–	Omstruktureringsstøtte	til	PZL	Hydral	S.A.

Innbydelse	til	å	sende	inn	merknader	i	henhold	til	artikkel	88	nr.	2

Kommisjonen har ved brev av 10. september 2008 underrettet Polen om at den har besluttet å innlede 
formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til ovennevnte støtte. Undersøkelsen 
ble ved brev av 12. november 2008 utvidet til å omfatte ytterligere tiltak planlagt med samme 
støttemottaker, se EUT C 158 av 18.6.2010, s. 9.

Interesserte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 
oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort i EUT (publisert 18. juni 2010), til:

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks: +32 2 296 12 42

Merknadene vil bli oversendt til Polen. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan 
sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

	2010/EØS/34/12

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:158:0009:0011:EN:PDF


1.7.2010 Nr. 34/23EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kommisjonsmelding	 om	gjeldende	 rentesatser	 for	 tilbakebetaling	 av	 statsstøtte	 og	
referanse-/kalkulasjonsrenter	for	27	medlemsland	gjeldende	fra	1.	juli	2010

(Kunngjort i henhold til artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 
2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1))

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 
fastsettelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 
referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 
betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. Kommisjonsforordning (EF) nr. 
271/2008 av 30. januar 2008 om endring av gjennomføringsforskriften (EF) nr. 794/2004 fastsetter at så 
sant ikke annet er fastsatt i egen beslutning, skal renten for tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 
basispoeng til grunnsatsen.

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL

1.1.2010 28.2.2010 1,24 1,24 4,92 1,24 2,39 1,24 1,88 4,73 1,24

1.3.2010 31.3.2010 1,24 1,24 4,92 1,24 2,39 1,24 1,88 6,94 1,24

1.4.2010 30.4.2010 1,24 1,24 4,92 1,24 2,39 1,24 1,88 3,47 1,24

1.5.2010 31.5.2010 1,24 1,24 4,92 1,24 2,03 1,24 1,88 2,77 1,24

1.6.2010 30.6.2010 1,24 1,24 4,92 1,24 2,03 1,24 1,88 2,77 1,24

1.7.2010 1,24 1,24 4,92 1,24 2,03 1,24 1,88 2,27 1,24

Fra Til ES FI FR HU IE IT LT LU LV

1.1.2010 28.2.2010 1,24 1,24 1,24 7,03 1,24 1,24 8,70 1,24 15,11

1.3.2010 31.3.2010 1,24 1,24 1,24 7,03 1,24 1,24 7,17 1,24 11,76

1.4.2010 30.4.2010 1,24 1,24 1,24 5,97 1,24 1,24 5,90 1,24 8,97

1.5.2010 31.5.2010 1,24 1,24 1,24 5,97 1,24 1,24 4,46 1,24 6,47

1.6.2010 30.6.2010 1,24 1,24 1,24 5,97 1,24 1,24 3,45 1,24 4,72

1.7.2010 1,24 1,24 1,24 5,97 1,24 1,24 2,85 1,24 3,99

Fra Til MT NL PL PT RO SE SI SK UK

1.1.2010 28.2.2010 1,24 1,24 4,49 1,24 9,92 1,02 1,24 1,24 1,16

1.3.2010 31.3.2010 1,24 1,24 4,49 1,24 9,92 1,02 1,24 1,24 1,16

1.4.2010 30.4.2010 1,24 1,24 4,49 1,24 9,92 1,02 1,24 1,24 1,16

1.5.2010 31.5.2010 1,24 1,24 4,49 1,24 7,82 1,02 1,24 1,24 1,16

1.6.2010 30.6.2010 1,24 1,24 4,49 1,24 7,82 1,02 1,24 1,24 1,16

1.7.2010 1,24 1,24 4,49 1,24 7,82 1,02 1,24 1,24 1,35

	2010/EØS/34/13



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/24 1.7.2010

(1) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 3.

Melding	fra	den	belgiske	regjering	i	henhold	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	
94/22/EF	om	vilkårene	 for	 tildeling	og	bruk	av	 tillatelser	 til	å	drive	 leting	etter	og	

utvinning	av	hydrokarboner(1)

I henhold til artikkel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene 
for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner gir Kongeriket 
Belgia herved melding til Europakommisjonen om listen over vedkommende myndigheter for søknader i 
forbindelse med områder i regionen Vallonia. 

– I henhold til den vallonske regjeringens dekret av 19. mars 2009 om framgangsmåten og detaljerte 
regler for behandling av søknader om tillatelse til å drive leting etter og utvinning av olje og gass, og 
om endring av den vallonske regjeringens dekret av 4. juli 2002 som oppretter listen over prosjekter 
der det må utføres konsekvensutredninger og over klassifiserte installasjoner og aktiviteter, må 
alle søknader om tillatelse til å drive leting etter og utvinning av olje eller gass sendes til følgende 
myndighet: 

 Région Wallonne 
 Service public de Wallonie – Direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et 

environnement 
 Département des permis et des autorisations 
 Avenue Prince de Liège, 15 
 5100 Jambes 
 BELGIQUE 

– Den vallonske regjeringen vil treffe beslutninger i forbindelse med alle slike søknader.

	2010/EØS/34/14



1.7.2010 Nr. 34/25EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(1) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 3.

Melding	fra	den	franske	regjering	i	henhold	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	
94/22/EF	om	vilkårene	 for	 tildeling	og	bruk	av	 tillatelser	 til	å	drive	 leting	etter	og	

utvinning	av	hydrokarboner(1)

(Kunngjøring i forbindelse med søknader om enerett til leting etter flytende og gassholdige 
hydrokarboner, kalt ”Sens-lisensen” og ”Sergines-lisensen”)

Den 11. desember 2009 søkte foretaket Realm Energy International, som har forretningskontor i 2nd Floor, 
Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J 6BD, United Kingdom, om enerett til leting etter 
olje og gass, kalt ”Sens-lisensen”. 

Den 8. januar 2010 søkte foretaket Concorde Energy LLC, som har forretningskontor i 137 Bull Lea Road, 
Suite 200, Lexington KY 40511, USA, om enerett til leting etter olje og gass, kalt ”Sergines-lisensen”. 

Søknadene gjelder lisenser til utvinning i en periode på fem år i et 775 km2 stort område som omfatter deler 
av departementene Aube, Seine-et-Marne og Yonne. Det aktuelle området ligger innenfor en perimeter 
avgrenset av lengde- og breddegrader som møtes i punktene definert under ved deres geografiske 
koordinater, der basismeridianen går gjennom Paris.

Innsending	av	søknader	og	kriterier	for	tildeling	

Den opprinnelige søkeren og eventuelle andre søkere må dokumentere at de oppfyller kravene for tillatelse 
som fastsatt i artikkel 4 og 5 i dekret 2006-648 av 2. juni 2006 om rettigheter til gruvedrift og underjordisk 
lagring (fransk rettstidende av 3. juni 2006).

Foretak som ønsker det kan sende inn en konkurrerende søknad innen 90 dager etter at denne melding 
ble kunngjort (17.6.2010), etter framgangsmåten beskrevet i en kunngjøring om tildeling av tillatelser 
til utvinning av hydrokarboner i Frankrike, offentliggjort i De europeiske fellesskaps tidende C 374 av 
30.12.1994, s. 11, og fastsatt ved dekret 2006-648 om rettigheter til gruvedrift og underjordisk lagring 
(fransk rettstidende av 3. juni 2006). 

Punkt Lengdegrad °Ø Breddegrad °N

A 0,80 53,90

B 0,83 53,90

C 0,83 53,85

D 0,91 53,85

E 0,91 53,90

F 1,10 53,90

G 1,10 53,80

H 1,30 53,80

I 1,30 53,70

J 1,20 53,70

K 1,20 53,60

L 1,10 53,60

M 1,10 53,50

N 0,90 53,50

O 0,90 53,80

P 0,80 53,80

	2010/EØS/34/15



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/26 1.7.2010

(1) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 3.

Eventuelle konkurrerende søknader må sendes til den ansvarlige ministeren for gruvedrift på adressen 
som er oppgitt nedenfor. Beslutninger om den innledende søknaden og eventuelle konkurrerende søknader 
vil bli truffet innen to år fra datoen der de franske myndigheter mottok den opprinnelige søknaden, dvs. 
senest 11. desember 2011. 

Krav	og	vilkår	i	forbindelse	med	drift	og	opphør	av	drift	

Søkere henvises til den franske gruvelovens artikkel 79 og 79.1 og til dekret 2006-649 av 2. juni 2006 om 
gruvedrift, underjordisk lagring og regler i den forbindelse (fransk rettstidende av 3. juni 2006). 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer: Direction générale de l’énergie et du climat, Direction de l’énergie, 
Sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques Grande Arche/Paroi 
Nord, 92055 La Défense Cedex, France. Tlf. +33 1 408 195 29.

De ovennevnte lover og forskrifter er tilgjengelige på Légifrance: 

http://www.legifrance.gouv.fr/

Melding	fra	den	franske	regjering	i	henhold	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	
94/22/EF	om	vilkårene	 for	 tildeling	og	bruk	av	 tillatelser	 til	å	drive	 leting	etter	og	

utvinning	av	hydrokarboner(1)

(Kunngjøring i forbindelse med søknad om enerett til leting etter olje og gass, kalt 
”Courpalay-lisensen”)

Den 19. november 2009 søkte foretaket Realm Energy International, som har forretningskontor i 2nd 
Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J 6BD, United Kingdom, om enerett til 
leting etter olje og gass, kalt ”Courpalay-lisensen”, i en periode på fem år i et ca. 118 km2 stort område i 
departementet Seine-et-Marne. 

Området som dekkes av denne tillatelsen ligger innenfor en perimeter avgrenset av lengde- og 
breddegrader som møtes i punktene definert under ved deres geografiske koordinater, der basismeridianen 
går gjennom Paris.

Punkt Lengdegrad °Ø Breddegrad °N

A 0,72 54,14

B 0,74 54,14

C 0,74 54,13

D 0,80 54,13

E 0,80 54,00

F 0,62 54,00

G 0,62 54,02

H 0,63 54,02

I 0,63 54,04

J 0,64 54,04

K 0,64 54,06

L 0,66 54,06

M 0,66 54,09

N 0,72 54,09

	2010/EØS/34/16



1.7.2010 Nr. 34/27EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Innsending	av	søknader	og	kriterier	for	tildeling	

Den opprinnelige søkeren og eventuelle andre søkere må dokumentere at de oppfyller kravene for tillatelse 
som fastsatt i artikkel 4 og 5 i dekret 2006-648 av 2. juni 2006 om rettigheter til gruvedrift og underjordisk 
lagring (fransk rettstidende av 3. juni 2006). 

Foretak som ønsker det kan sende inn en konkurrerende søknad innen 90 dager etter at denne melding 
ble kunngjort (17.6.2010), etter framgangsmåten beskrevet i en kunngjøring om tildeling av tillatelser 
til utvinning av hydrokarboner i Frankrike, offentliggjort i De europeiske fellesskaps tidende C 374 av 
30.12.1994, s. 11, og fastsatt ved dekret 2006-648 om rettigheter til gruvedrift og underjordisk lagring 
(fransk rettstidende av 3. juni 2006). 

Eventuelle konkurrerende søknader må sendes til den ansvarlige ministeren for gruvedrift på adressen 
som er oppgitt nedenfor. Beslutninger om den innledende søknaden og eventuelle konkurrerende søknader 
vil bli truffet innen to år fra datoen der de franske myndigheter mottok den opprinnelige søknaden, dvs. 
senest 20. november 2011.

Krav	og	vilkår	i	forbindelse	med	drift	og	opphør	av	drift	

Søkere henvises til den franske gruvelovens artikkel 79 og 79.1 og til dekret 2006-649 av 2. juni 2006 om 
gruvedrift, underjordisk lagring og regler i den forbindelse (fransk rettstidende av 3. juni 2006). 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer (Direction générale de l’énergie et du climat, Direction de l’énergie, 
Sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques), Grande Arche/
Paroi Nord, F-92055 La Défense Cedex, France. Tlf. +33 1 408 195 29. 

De ovennevnte lover og forskrifter er tilgjengelige på Légifrance: 

http://www.legifrance.gouv.fr/

Innbydelse	til	å	sende	inn	forslag	–	EACEA/15/10

Programmet	”Aktiv	ungdom”

Tiltaksområde	4.3	–	Ungdomsstøttesystemer	–	Støtte	til	mobilitet	og	utveksling	blant	
ungdomsarbeidere

Hensikten med denne utlysningen er å støtte, på forsøksbasis, mobilitet og utveksling blant 
ungdomsarbeidere med henblikk på å hjelpe dem til å skaffe seg nye ferdigheter og kunnskaper for å 
styrke deres yrkesmessige kompetanse på ungdomsområdet, og å hjelpe dem til å tilpasse seg bedre 
til de unges endrede behov. Den skal også bidra til kapasitetsbygging og utvikling av de nødvendige 
strukturer. Dermed vil innbydelsen bidra til å støtte den politiske prioriteringen om å støtte, anerkjenne og 
profesjonalisere ungdomsarbeid som et tverrsektorielt politisk verktøy i Europa. De forskjellige formålene 
og prosjektene, samt kriteriene for tildeling, er kunngjort i den fullstendige teksten i Den europeiske 
unions tidende C 155 av 15.6.2010, s. 6.

Tidsfrist for innsending av søknad er 22.	oktober	2010. 

Detaljerte retningslinjer for søkere, søknadsskjemaer og de spesifikke reglene for finansiering er 
tilgjengelige på følgende nettside: 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_action_4_3_en.php

	2010/EØS/34/17

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:155:0006:0010:EN:PDF
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Innbydelse	til	å	sende	inn	forslag	–	EACEA/16/10

Programmet	”Aktiv	ungdom”

Tiltaksområde	4.6	–	Samarbeid

Denne innbydelsen gjelder tiltaksområde 4.6 (Samarbeid) innenfor programmet ”Aktiv ungdom”. Den 
er utsendt i samsvar med prosedyrene fastsatt i det årlige arbeidsprogrammet for tilskudd og kontrakter 
innenfor programmet ”Aktiv ungdom”, som Europakommisjonen vedtok 7. oktober 2009. 
 
Hovedformålet med innbydelsen er å støtte samarbeid mellom Kommisjonen – gjennom Forvaltningsorganet 
for undervisning, audiovisuelle medier og kultur – og de regioner, kommuner eller europeiske frivillige 
organisasjoner som har som mål å utvikle eller forsterke deres langsiktige tiltak, strategier og programmer 
på området ikke-formell læring og ungdom.

De forskjellige formålene og prosjektene, samt kriteriene for tildeling, er kunngjort i den fullstendige 
teksten i Den europeiske unions tidende C 164 av 24.6.2010, s. 21.

Tidsfrist for innsending av søknad er 8.	oktober	2010. 

Detaljerte retningslinjer for søkere, søknadsskjemaer og de spesifikke reglene for finansiering er 
tilgjengelige på følgende nettside: 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_action_4_6_en.php

	2010/EØS/34/18

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:164:0021:0024:EN:PDF
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Kommisjonsmelding	 i	 forbindelse	 med	 gjennomføring	 av	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	2004/108/EF	av	15.	desember	2004	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	
lover	om	elektromagnetisk	kompatibilitet	og	om	oppheving	av	direktiv	89/336/EØF

(Offentliggjøring av titler og referanser for harmoniserte standarder i henhold til 
direktivet)

ESO (1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standard

Note 1

CEN EN 617:2001
Utstyr for kontinuerlig transport og systemer – Krav 
til sikkerhet og EMC for utstyr for lagring av løsvarer 
i siloer, lagringslommer, trakter og beholdere

  

CEN EN 618:2002
Utstyr og systemer for kontinuerlig transport – Krav 
til sikkerhet og EMC til utstyr for mekanisk hånd-
tering av bulkmaterialer med unntak av stasjonære 
transportbånd

  

CEN EN 619:2002
Utstyr og systemer for kontinuerlig transport – Krav 
til sikkerhet og EMC til utstyr for mekanisk håndte-
ring av stykkgods

  

CEN EN 620:2002
Utstyr og systemer for kontinuerlig transport – Krav 
til sikkerhet og EMC til stasjonære transportbånd for 
bulkmaterialer

  

CEN EN 1155:1997
Bygningsbeslag – Elektrisk drevne dørholdere for 
sidehengslede dører – Krav og prøvingsmetoder

  

CEN EN 12015:2004
Elektromagnetisk kompatibilitet – Produkt familie-
standard for heiser, rulletrapper og rullende fortau 
– Utstråling

EN 12015:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(30.6.2006) 

CEN EN 12016:2004+A1:2008
Elektromagnetisk kompatibilitet – Produkt familie-
standarder for heiser, rulletrapper og rullende fortau 
– Immunitet

EN 12016:2004

Note 2.1 

Dato utløpt
(28.12.2009) 

CEN EN 12895:2000
Industritrucker – Elektromagnetisk kompatibilitet

  

CEN EN 13241-1:2003
Porter og bommer – Produktstandard – Del 1: 
Produkter uten brannmotstands- og røyktetthets-
egenskaper

  

CEN EN 13309:2000
Byggemaskiner – Elektromagnetisk kompatibilitet for 
maskiner med integrert elektrisk kraftforsyning

  

CEN EN 14010:2003+A1:2009
Maskinsikkerhet – Kraftbetjent utstyr for parkering av 
motorkjøretøyer – Sikkerhets- og EMC-krav til utfor-
ming, produksjon, oppføring og igangkjøringsfase

EN 14010:2003

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.1.2010) 

CEN EN ISO 14982:2009
Jord og skogbruksmaskiner – Elektromagnetisk kom-
patibilitet – Prøvingsmetoder og akseptkriterier (ISO 
14982:1998) 

EN ISO 14982:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(28.12.2009) 

	2010/EØS/34/19
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ESO (1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standard

Note 1

Cenelec EN 50065-1:2001
Signalering i elektriske lavspennings installasjoner i 
frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz – Del 1: 
Generelle krav, frekvensbånd og elektromagnetiske 
forstyrrelser

EN 50065-1:1991
+ A1:1992
+ A2:1995
+ A3:1996

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.4.2003) 

Cenelec EN 50065-2-1:2003
Signalering i elektriske lavspennings installasjoner i 
frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz – Del 2-1: 
Immunitetskrav for nettdrevet kommunikasjonsutstyr 
og systemer som opererer i frekvensområdet 95 kHz 
til 148,5 kHz og som benyttes i bolig, kommersiell 
sektor og lett industri

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.2004) 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005 Note 3  

Cenelec EN 50065-2-2:2003
Signalering i elektriske lavspennings installasjoner i 
frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz – Del 2-2: 
Immunitetskrav for nettdrevet kommunikasjonsutstyr 
og systemer som opererer i frekvensområdet 95 kHz 
til 148,5 kHz og som benyttes i industrielle omgivelser

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.2004) 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005 Note 3  

Cenelec EN 50065-2-3:2003
Signalering i elektriske lavspennings installasjoner i 
frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz – Del 2-3: 
Immunitetskrav for nettdrevet kommunikasjonsutstyr 
og systemer som opererer i frekvensområdet 3 kHz til 
95 kHz og som benyttes av leverandører og distribu-
tører av elektrisitet

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.8.2004) 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005 Note 3  

Cenelec EN 50083-2:2006
Kablede overføringssystemer for fjernsyns-, lyd- og 
interaktive tjenester – Del 2: Elektromagnetisk kom-
patibilitet for utstyr

EN 50083-2:2001
+ A1:2005

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.4.2009) 

Cenelec EN 50090-2-2:1996
Elektronikksystemer for hjem og bygninger (HBES) 
– Del 2-2: Systemoversikt – Generelle tekniske krav

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.1999) 

EN 50090-2-2:1996/A2:2007 Note 3  

Cenelec EN 50121-1:2006
Jernbaneapplikasjoner – Elektromagnetisk kompatibi-
litet – Del 1: Generelt

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2009) 

Cenelec EN 50121-2:2006
Jernbaneapplikasjoner – Elektromagnetisk kompati-
bilitet – Del 2: Emisjon fra hele jernbanesystemet til 
omverdenen

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.07.2009) 

Cenelec EN 50121-3-1:2006
Jernbaneapplikasjoner – Elektromagnetisk kompatibi-
litet – Del 3-1: Rullende materiell – Tog og komplette 
vogner

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.07.2009) 
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ESO (1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standard

Note 1

Cenelec EN 50121-3-2:2006
Jernbaneapplikasjoner – Elektromagnetisk kompatibi-
litet – Del 3-2: Rullende materiell – Apparater

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.07.2009) 

Cenelec EN 50121-4:2006
Jernbaneapplikasjoner – Elektromagnetisk kompati-
bilitet – Del 4: Emisjon og immunitet fra signal- og 
telekommunikasjonsapparater

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.07.2009) 

Cenelec EN 50121-5:2006
Jernbaneapplikasjoner – Elektromagnetisk kompatibi-
litet – Del 5: Emisjon og immunitet fra faste strømfor-
synings- installasjoner og apparater

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.07.2009) 

Cenelec EN 50130-4:1995
Alarmsystemer – Del 4: Elektromagnetisk kompati-
bilitet – Produktfamiliestandard: Immunitetskrav til 
komponenter for brann, innbrudd og sosiale alarm-
systemer

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.1.2001) 

EN 50130-4:1995/A1:1998 Note 3  

EN 50130-4:1995/A2:2003 Note 3  

Cenelec EN 50148:1995
Elektroniske taksametere
BT(IT/NOT)12

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(15.12.1995) 

Cenelec EN 50240:2004
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – 
Produktnorm for sveiseutstyr

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.4.2007) 

Cenelec EN 50263:1999
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – 
Produktnorm for målereleer og beskyttelsesutstyr

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.8.2002) 

Cenelec EN 50270:2006
Elektromagnetisk kompatibilitet – Elektriske appa-
rater for deteksjon og måling av brennbare gasser, 
giftige gasser eller oksygen

EN 50270:1999

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.06.2009) 

Cenelec EN 50293:2000
Elektromagnetisk kompatibilitet – Veitrafikk signal-
systemer – Produktstandard

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.4.2003) 

Cenelec EN 50295:1999
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Grensesnitt 
mellom styrings- og apparatsystemer – Grensesnitt 
mellom aktuator og føler

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.1999) 

Cenelec EN 50370-1:2005
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – 
Produktfamiliestandard for maskinverktøy – Del 1: 
Emisjon

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.2.2008) 

Cenelec EN 50370-2:2003
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – 
Produktfamiliestandard for maskinverktøy – Del 2: 
Immunitet

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.11.2005) 
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ESO (1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standard

Note 1

Cenelec EN 50412-2-1:2005
Apparater og systemer for kraftlinje kommunikasjon 
benyttet i lavspente installasjoner i frekvensområdet 
1,6 MHz til 30 MHz – Del 2-1: Bolig, kommersielt og 
industrielt miljø – Immunitetskrav

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.4.2008) 

Cenelec EN 50428:2005
Brytere for bruk i husholdninger og tilsvarende faste 
elektriske installasjoner – Sidenorm – Brytere og 
beslektet utstyr for bruk i hjemmet og i elektroniske 
bygningssystemer (HBES) 

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.1.2008) 

EN 50428:2005/A1:2007 Note 3  

Cenelec EN 50470-1:2006
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Del 1: 
Generelle krav, prøver og prøvebetingelser – Målere 
(klassene A, B og C) 

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.5.2009) 

Cenelec EN 50490:2008
Elektriske installasjoner til belysning og landingslys 
for flyplasser – Tekniske krav til kontroll og over-
våkningssystemer for bakke belysning – Utstyr for 
enkeltvis kontroll og utkobling, 

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

1.4.2011 

Cenelec EN 55011:1998
Industrielt, vitenskapelig og medisinsk (ISM) radio-
frekvent utstyr – Radiostøy – Grenseverdier og måle-
metoder
CISPR 11:1997 (Modifisert) 

EN 55011:1991
+ A1:1997
+ A2:1996

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.1.2001) 

EN 55011:1998/A1:1999
CISPR 11:1997/A1:1999 

Note 3  

EN 55011:1998/A2:2002
CISPR 11:1999/A2:2002 

Note 3  

Cenelec EN 55011:2007
Industrielt, vitenskaplig og medisinsk (ISM) radio-
frekvent utstyr – Elektromagnetiske støyegenskaper 
– Grenseverdier og målemetoder
CISPR 11:2003 (Modifisert) + A1:2004 (Modifisert) 

EN 55011:1998
og dens endringsblad

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.11.2009) 

EN 55011:2007/A2:2007
CISPR 11:2003/A2:2006 

Note 3  

Cenelec EN 55012:2002
Motorkjøretøyer, båter og utstyr med interne eksplo-
sjonsmotorer – Radiostøyegenskaper – Grenseverdier 
og målemetoder for beskyttelse av mottagere unntatt 
slike som er montert i eget motorkjøretøy, båt eller 
utstyr eller montert i tilstøtende motorkjøretøyer, båter 
eller utstyr
CISPR 12:2001

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.2.2005) 

EN 55012:2002/A1:2005
CISPR 12:2001/A1:2005 

Note 3  

EN 55012 gjelder som antakelse om samsvar med direktiv 2004/108/EF for de motorkjøretøyer, båter og utstyr med 
interne eksplosjonsmotorer som ikke omfattes av omfangene til direktivene 95/54/EF, 97/24/EF, 2000/2/EF eller 
2004/104/EF. 
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ESO (1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standard

Note 1

Cenelec EN 55012:2007
Motorkjøretøyer, båter og utstyr med interne eksplo-
sjonsmotorer – Radiostøyegenskaper – Grenseverdier 
og målemetoder for beskyttelse av mottagere unntatt 
slike som er montert i eget motorkjøretøy, båt eller 
utstyr eller montert i tilstøtende motorkjøretøyer, båter 
eller utstyr
CISPR 12:2007

EN 55012:2002
som endret

Note 2.1

EN 55012 gjelder som antakelse om samsvar med direktiv 2004/108/EF for de motorkjøretøyer, båter og utstyr med 
interne eksplosjonsmotorer som ikke omfattes av omfangene til direktivene 95/54/EF, 97/24/EF, 2000/2/EF eller 
2004/104/EF. 

Cenelec EN 55013:2001
Kringkastingsmottakere for lyd og bilde og tilhørende 
utstyr – Radiostøykarakteristikker – Grenseverdier og 
målemetoder
CISPR 13:2001 (Modifisert) 

EN 55013:1990
+ A12:1994
+ A13:1996
+ A14:1999

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2004) 

EN 55013:2001/A1:2003
CISPR 13:2001/A1:2003 

Note 3  

EN 55013:2001/A2:2006
CISPR 13:2001/A2:2006 

Note 3  

Cenelec EN 55014-1:2000
Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til hushold-
ningsapparater, elektrisk verktøy og lignende appara-
ter – Del 1: Emisjon
CISPR 14-1:2000

EN 55014-1:1993
+ A1:1997
+ A2:1999

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.8.2003) 

EN 55014-1:2000/A1:2001
CISPR 14-1:2000/A1:2001 

Note 3  

EN 55014-1:2000/A2:2002
CISPR 14-1:2000/A2:2002 

Note 3  

Cenelec EN 55014-1:2006
Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til 
husholdnings apparater, elektrisk verktøy og lignende 
apparater – Del 1: Emisjon
CISPR 14-1:2005

EN 55014-1:2000
og dens endringsblad

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2009) 

Cenelec EN 55014-2:1997
Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til hushold-
ningsapparater, elektrisk verktøy og lignende appara-
ter – Del 2:Immunitet – Produktfamiliestandard
CISPR 14-2:1997

EN 55104:1995

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.1.2001) 

EN 55014-2:1997/A1:2001
CISPR 14-2:1997/A1:2001 

Note 3  

EN 55014-2:1997/A2:2008
CISPR 14-2:1997/A2:2008 

Note 3 1.9.2011 
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ESO (1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standard

Note 1

Cenelec EN 55015:2000
Grenseverdier og målemetoder for radiostøy fra elek-
trisk belysnings- og lignende utstyr
CISPR 15:2000

EN 55015:1996
+ A1:1997
+ A2:1999

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.8.2003) 

EN 55015:2000/A1:2001
CISPR 15:2000/A1:2001 

Note 3  

EN 55015:2000/A2:2002
CISPR 15:2000/A2:2002 

Note 3  

Cenelec EN 55015:2006
Grenseverdier og målemetoder for radiostøy fra elek-
trisk belysnings- og lignende utstyr
CISPR 15:2005

EN 55015:2000
og dens endringsblad

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2009) 

EN 55015:2006/A1:2007
CISPR 15:2005/A1:2006 

Note 3  

EN 55015:2006/A2:2009
CISPR 15:2005/A2:2008 

Note 3 1.03.2012 

Cenelec EN 55020:2002
Kringkastingsmottagere for lyd og bilde og tilhørende 
utstyr – Immunitetskarakteristikker – Grenser og 
målemetoder
CISPR 20:2002

EN 55020:1994
+ A11:1996
+ A12:1999
+ A13:1999
+ A14:1999

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2006) 

EN 55020:2002/A1:2003
CISPR 20:2002/A1:2002 

Note 3  

EN 55020:2002/A2:2005
CISPR 20:2002/A2:2004 

Note 3  

Cenelec EN 55020:2007
Kringkastingsmottagere for lyd og bilde og tilhørende 
utstyr – Immunitetskarakteristikker – Grenser og 
målemetoder
CISPR 20:2006

EN 55020:2002
og dens endringsblad

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2009) 

Cenelec EN 55022:1998
Informasjonsteknologisk utstyr – Radiostøy-
egenskaper – Grenseverdier og målemetoder
CISPR 22:1997 (Modifisert) 

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

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.8.2007) 

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

Note 3  

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

Note 3  

Hver av de fire følgende standardene gir antakelse om samsvar inntil 1.10.2011: EN 5022:1988, EN 55022:1998 + 
A1:2000, EN 55022:1998 + A2:2003, EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003

Cenelec EN 55022:2006
Informasjonsteknologisk utstyr – Radiostøy-
egenskaper – Grenseverdier og målemetoder
CISPR 22:2005 (Modifisert) 

EN 55022:1998
og dens endringsblad

Note 2.1 

1.10.2011 

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

Note 3 1.10.2011 
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ESO (1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standard

Note 1

Cenelec EN 55024:1998
Informasjonsteknologisk utstyr – Immunitets-
egenskaper – Grenseverdier og målemetoder
CISPR 24:1997 (Modifisert) 

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.07.2001) 

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

Note 3  

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

Note 3  

Cenelec EN 55103-1:1996
Elektromagnetisk kompatibilitet – Produkt-
familiestandard for audio, video, audiovisuelle og 
underholdnings-lyskontrollapparater for profesjonelt 
bruk – Del 1: Emisjon

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.1999) 

Cenelec EN 55103-2:1996
Elektromagnetisk kompatibilitet – Produkt-
familiestandard for audio,video, audiovisuelle og 
underholdnings-lyskontrollapparater for profesjonelt 
bruk – Del 2: Immunitet

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.1999) 

Cenelec EN 60204-31:1998
Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr i maskiner – Del 
31: Spesielle sikkerhets- og EMC-krav til symaskiner, 
enheter og systemer
IEC 60204-31:1996 (Modifisert) 

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.6.2002) 

Cenelec EN 60439-1:1999
Lavspennings koblings- og kontrollanlegg – Del 1: 
Krav til typeprøvet og delvis typeprøvet utstyr
IEC 60439-1:1999

EN 60439-1:1994
+ A11:1996

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.8.2002) 

Cenelec EN 60669-2-1:2004
Brytere for husholdnings og lignende faste elektriske 
installasjoner – Del 2-1: Spesielle krav til elektroniske 
brytere
IEC 60669-2-1:2002 (Modifisert) 

EN 60669-2-1:2000
+ A2:2001

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2009) 

Cenelec EN 60669-2-2:1997
Brytere for husholdnings- og lignende faste elektriske 
installasjoner – Del 2: Spesielle krav til elektromagne-
tiske brytere med fjernkontroll (RCS)
IEC 60669-2-2:1996

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.6.1999) 

Cenelec EN 60669-2-3:1997
Brytere for husholdnings og lignende faste elektriske 
installasjoner – Del 2-3: Spesielle krav – Brytere med 
tidsforsinkelse
IEC 60669-2-3:1997

EN 60669-2-3:1996

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.6.1999) 

Cenelec EN 60730-1:1995
Automatiske, elektriske kontrollorganer for hushold-
nings- og lignende bruk – Del 1: Generelle sikker-
hetskrav
IEC 60730-1:1993 (Modifisert) 

  

EN 60730-1:1995/A11:1996 Note 3  

EN 60730-1:1995/A17:2000 Note 3  
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ESO (1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standard

Note 1

Cenelec EN 60730-1:2000
Automatiske, elektriske kontrollorganer for hushold-
nings- og lignende bruk – Del 1: Generelle sikker-
hetskrav
IEC 60730-1:1999 (Modifisert) 

EN 60730-1:1995
og dens endringsblad

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.6.1999) 

EN 60730-1:2000/A1:2004
IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Endret) 

Note 3  

EN 60730-1:2000/A16:2007 Note 3  

EN 60730-1:2000/A2:2008
IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Endret) 

Note 3 1.6.2011 

Cenelec EN 60730-2-5:2002
Automatiske, elektriske kontrollorganer for hushold-
nings- og lignende bruk – Del 2-5: Spesielle krav til 
automatiske elektriske brenner-kontrollsystemer
IEC 60730-2-5:2000 (Modifisert) 

  

EN 60730-2-5:2002/A1:2004
IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Endret) 

Note 3  

EN 60730-2-5:2002/A11:2005 Note 3  

Cenelec EN 60730-2-6:1995
Automatiske, elektriske kontrollorganer for hushold-
nings og liknende bruk– Del 2-6: Spesielle krav til 
trykkfølsomme kontrollorganer, inkludert mekaniske 
krav
IEC 60730-2-6:1991 (Modifisert) 

  

EN 60730-2-6:1995/A1:1997
IEC 60730-2-6:1991/A1:1994 (Endret) 

Note 3  

Cenelec EN 60730-2-6:2008
Automatiske, elektriske kontrollorganer for hushold-
nings og lignende bruk – Del 2-6: Spesielle krav til 
trykkfølende kontrollorganer, inkludert mekaniske 
krav
IEC 60730-2-6:2007 (Modifisert) 

EN 60730-2-6:1995
som endret

Note 2.1 

1.7.2011 

Cenelec EN 60730-2-7:1991
Automatiske, elektriske kontrollorganer for hushold-
nings- og lignende bruk – Del 2-7: Spesielle krav til 
tidsur og tidsbrytere
IEC 60730-2-7:1990 (Modifisert) 

  

EN 60730-2-7:1991/A1:1997
IEC 60730-2-7:1990/A1:1994 (Endret) 

Note 3  

Cenelec EN 60730-2-8:2002
Automatiske, elektriske kontrollorganer for hushold-
nings- og lignende bruk – Del 2-8: Spesielle krav til 
elektrisk drevne vannventiler, inkludert mekaniske 
krav
IEC 60730-2-8:2000 (Modifisert) 

EN 60730-2-8:1995
+ A1:1997
+ A2:1997

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2008) 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003
IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Endret) 

Note 3  
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ESO (1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standard

Note 1

Cenelec EN 60730-2-9:2002
Automatiske, elektriske kontrollorganer for hushold-
nings- og lignende bruk – Del 2-9: Spesielle krav til 
temperaturfølsomme kontrollorganer
IEC 60730-2-9:2000 (Modifisert) 

EN 60730-2-9:1995
+ A1:1996
+ A2:1997

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2008) 

EN 60730-2-9:2002/A1:2003
IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Endret) 

Note 3  

EN 60730-2-9:2002/A2:2005
IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Endret) 

Note 3  

Cenelec EN 60730-2-11:1993
Automatiske, elektriske kontrollorganer for hushold-
nings- og lignende bruk – Del 2-11: Spesielle krav til 
energi-regulatorer
IEC 60730-2-11:1993

  

EN 60730-2-11:1993/A1:1997
IEC 60730-2-11:1993/A1:1994 (Endret) 

Note 3  

EN 60730-2-11:1993/A11:2005 Note 3  

Cenelec EN 60730-2-13:1998
Automatiske, elektriske kontrollorganer for hushold-
nings- og lignende bruk – Del 2-13: Spesielle krav til 
fuktighetsfølsomme kontrollorganer
IEC 60730-2-13:1995 (Modifisert) 

EN 60730-1:1995
og dens endringsblad

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.8.2001) 

EN 60730-2-13:1998/A11:2005 Note 3  

Cenelec EN 60730-2-14:1997
Automatiske, elektriske kontrollorganer for hushold-
nings og lignende bruk – Del 2-14: Spesielle krav til 
elektriske manøverorgan
IEC 60730-2-14:1995 (Modifisert) 

EN 60730-1:1995
og dens endringsblad

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.6.2004) 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001
IEC 60730-2-14:1995/A1:2001 

Note 3  

Cenelec EN 60730-2-18:1999
Automatiske, elektriske kontrollorganer for hushold-
nings- og lignende bruk – Del 2-18: Spesielle krav til 
automatiske elektriske kontrollorganer for vann- og 
luftstrømning, inklusive mekaniske krav
IEC 60730-2-18:1997 (Modifisert) 

EN 60730-1:1995
og dens endringsblad

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.4.2002) 

Cenelec EN 60870-2-1:1996
Telekontroll utstyr og systemer – Del 2: 
Bruksbetingelser – Seksjon 1: Strømforsyning og 
elektromagnetisk kompatibilitet
IEC 60870-2-1:1995

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.1996) 

Cenelec EN 60945:2002
Maritimt navigerings- og radio kommunikasjons utstyr 
og -systemer – Generelle krav, prøvemetoder og krav 
til prøveresultater
IEC 60945:2002

EN 60945:1997

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.2005) 

Cenelec EN 60947-1:2004
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 1: 
Generelle regler
IEC 60947-1:2004

EN 60947-1:1999
+ A2:2001

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.4.2007) 

EN 60947-1:1999 gir ingen antakelse om samsvar uten at den er sammenholdt med en annen del i standard-serien. 
EN 60947-1:2004 gir ingen antakelse om samsvar uten at den er sammenholdt med en annen del i standard-serien. 
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Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standard

Note 1

Cenelec EN 60947-1:2007
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 1: 
Generelle regler
IEC 60947-1:2007

EN 60947-1:2004

Note 2.1 

1.7.2010 

EN 60947-1:1999 gir ingen antakelse om samsvar uten at den er sammenholdt med en annen del i standard-serien. 
EN 60947-1:2004 gir ingen antakelse om samsvar uten at den er sammenholdt med en annen del i standard-serien. 

Cenelec EN 60947-2:2006
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 2: 
Effektbrytere
IEC 60947-2:2006

EN 60947-2:2003

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2009) 

Cenelec EN 60947-3:1999
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 3: 
Brytere, skillebrytere, lastskillebrytere og sikrings-
kombinasjons enheter
IEC 60947-3:1999

EN 60947-3:1992
+ A1:1995

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.1.2002) 

EN 60947-3:1999/A1:2001
IEC 60947-3:1999/A1:2001 

Note 3  

Cenelec EN 60947-4-1:2001
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 4-1: 
Kontaktorer og motorvernbrytere – Elektromekaniske 
kontaktorer og motorvern brytere
IEC 60947-4-1:2000

  

EN 60947-4-1:2001/A1:2002
IEC 60947-4-1:2000/A1:2002 

Note 3  

EN 60947-4-1:2001/A2:2005
IEC 60947-4-1:2000/A2:2005 

Note 3  

Cenelec EN 60947-4-2:2000
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 4-2: 
Kontaktorer og motorvernbrytere – Vekselstrøms 
halvleder motorkontrollere og startere
IEC 60947-4-2:1999

EN 60947-4-2:1996
+ A2:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2002) 

EN 60947-4-2:2000/A1:2002
IEC 60947-4-2:1999/A1:2001 

Note 3  

EN 60947-4-2:2000/A2:2006
IEC 60947-4-2:1999/A2:2006 

Note 3  

Cenelec EN 60947-4-3:2000
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 4-3: 
Kontaktorer og motorvernbrytere – Vekselstrøms 
halvleder kontrollere og kontaktorer for ikke-motor 
belastninger
IEC 60947-4-3:1999

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2002) 

EN 60947-4-3:2000/A1:2006
IEC 60947-4-3:1999/A1:2006 

Note 3  

Cenelec EN 60947-5-1:2004
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – 
Del 5-1: Kontrollkretsutstyr og bryterelementer – 
Elektromekanisk kontrollkretsutstyr
IEC 60947-5-1:2003

EN 60947-5-1:1997
+ A12:1999

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.5.2007) 
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Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standard

Note 1

Cenelec EN 60947-5-2:1998
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – 
Del 5-2: Kontrollkretsutstyr og bryterelementer – 
Nærhetsbrytere
IEC 60947-5-2:1997 (Modifisert) 

EN 60947-5-2:1997

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.2001) 

EN 60947-5-2:1998/A2:2004
IEC 60947-5-2:1997/A2:2003 

Note 3  

Cenelec EN 60947-5-2:2007
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – 
Del 5-2: Kontrollkretsutstyr og bryterelementer – 
Nærhetsbrytere
IEC 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2:1998
som endret

Note 2.1 

1.11.2010 

Cenelec EN 60947-5-3:1999
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 5-3: 
Kontrollkretsutstyr og bryterelementer – Krav til 
nærhetsbrytere med definerte virkninger under feil-
forhold (PDF)
IEC 60947-5-3:1999

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.5.2002) 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005
IEC 60947-5-3:1999/A1:2005 

Note 3  

Cenelec EN 60947-5-6:2000
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 5-6: 
Styrekretsutstyr og koblingselementer – Likestrøms 
grenseskille for avstandsfølere og brytningsforsterkere 
(NAMUR)
IEC 60947-5-6:1999

EN 50227:1997

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.1.2003) 

Cenelec EN 60947-5-7:2003
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 5-7: 
Kontrollkretsutstyr og bryterelementer – Krav til 
avstandsfølende brytere med analog utgang
IEC 60947-5-7:2003

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2006) 

Cenelec EN 60947-5-9:2007
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – 
Del 5-2: Kontrollkretsutstyr og bryterelementer – 
Gjennomstrømmingsbrytere
IEC 60947-5-9:2006

  

Cenelec EN 60947-6-1:2005
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 6-1: 
Flerfunksjons utstyr – Omkobler (eks. nødstrømsfor-
syning)
IEC 60947-6-1:2005

EN 60947-6-1:1991
+ A2:1997

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.2008) 

Cenelec EN 60947-6-2:2003
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 6: 
Flerfunksjonsutstyr – Seksjon 2: Bryterutstyr (eller 
innretninger) for kontroll og beskyttelse (CPS)
IEC 60947-6-2:2002

EN 60947-6-2:1993
+ A1:1997

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2005) 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007
IEC 60947-6-2:2002/A1:2007 

Note 3  
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Referanse til den erstattede 
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om samsvar 

med den 
erstattede 
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Note 1

Cenelec EN 60947-8:2003
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 8: 
Kontrollenheter, for innbygning, for termisk beskyt-
telse (PTC) av roterende elektriske maskiner
IEC 60947-8:2003

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2006) 

EN 60947-8:2003/A1:2006
IEC 60947-8:2003/A1:2006 

Note 3  

Cenelec EN 60974-10:2003
Utstyr til buesveising – Del 10: Krav til elektromagne-
tisk kompatibilitet (EMC)
IEC 60974-10:2002 (Modifisert) 

EN 50199:1995

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.3.2006) 

Cenelec EN 60974-10:2007
Utstyr til buesveising – Del 10: Krav til elektromagne-
tisk kompatibilitet (EMC)
IEC 60974-10:2007

EN 60974-10:2003

Note 2.1 

1.12.2010 

Cenelec EN 61000-3-2:2006
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: 
Grenseverdier – Grenseverdier for utsendelse av har-
moniske strømmer (utstyr med inngangsstrøm opp til 
og med 16 A per fase)
IEC 61000-3-2:2005

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

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.2.2009) 

Cenelec EN 61000-3-3:1995
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 
3-3: Grenseverdier – Grenseverdier for spennings-
variasjoner, spenningsfluktuasjoner og flimmer i lav-
spennings tilførselssystemer, for utstyr med inngangs-
strømmer <= 16 A per fase og ikke gjenstand for 
betinget tilkopling
IEC 61000-3-3:1994

EN 60555-3:1987
+ A1:1991

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.1.2001) 

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

Note 3  

EN 61000-3-3:1995/A2:2005
IEC 61000-3-3:1994/A2:2005 

Note 3  

Cenelec EN 61000-3-3:2008
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 
3-3: Grenseverdier – Grenseverdier for spennings-
variasjoner, fluktuasjoner og flimmer i lavspennings 
tilførselssystemer, for utstyr med inngangsstrøm opp 
til og med 16 A per fase og uten hensyn til tilkop-
lingsbetingelser
IEC 61000-3-3:2008

EN 61000-3-3:1995
og dens endringsblad

Note 2.1 

1.9.2011 

Cenelec EN 61000-3-11:2000
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-11: 
Grenseverdier – Grenseverdier for spenningsendrin-
ger, spenningsfluktuasjoner og flimmer i lavspennings 
tilførselssystemer for utstyr med inngangsstrøm ikke 
overskridende 75A og gjenstand for tilkoplingsbe-
tingelser
IEC 61000-3-11:2000

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.11.2003) 
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Note 1

Cenelec EN 61000-3-12:2005
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-12: 
Grenseverdier for harmoniske strømmer produsert av 
utstyr tilkoplet i lavspennings tilførselssystemer med 
inngangsstrøm over 16 A opp til og med 75 A per fase
IEC 61000-3-12:2004

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.2.2008) 

Cenelec EN 61000-6-1:2001
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6: 
Felles standarder – Seksjon 1: Immunitet for bolig, 
kontor og lette industrimiljøer
IEC 61000-6-1:1997 (Modifisert) 

EN 50082-1:1997

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2004) 

Cenelec EN 61000-6-1:2007
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-1: 
Generisk norm – Immunitet for boliger, handels- og 
lette industrimiljøer
IEC 61000-6-1:2005

EN 61000-6-1:2001

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2009) 

Cenelec EN 61000-6-2:2005
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-2: 
Generisk norm – Immunitet for industrimiljø
IEC 61000-6-2:2005

EN 61000-6-2:2001

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.6.2008) 

Cenelec EN 61000-6-3:2001
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-2: 
Generisk norm – Emisjonsnorm for bolig, kontor og 
lette industrimiljøer
CISPR/IEC 61000-6-3:1996 (Modifisert) 

EN 50081-1:1992

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2004) 

EN 61000-6-3:2001/A11:2004 Note 3  

Cenelec EN 61000-6-3:2007
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-3: 
Generisk norm – Emisjonsnorm for boliger, handels- 
og lette industrimiljøer
IEC 61000-6-3:2006

EN 61000-6-3:2001
som endret

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2009) 

Cenelec EN 61000-6-4:2001
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6: 
Felles standarder – Seksjon 4: Emisjonsstandard for 
industrimiljøer
IEC 61000-6-4:1997 (Modifisert) 

EN 50081-2:1993

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2004) 

Cenelec EN 61000-6-4:2007
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-4: 
Generisk norm – Emisjonsnorm for industri miljøer
IEC 61000-6-4:2006

EN 61000-6-4:2001

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.12.2009) 

Cenelec EN 61008-1:2004
Reststrømsopererte effektbrytere (jordfeil brytere), 
uten innebygget overstrømsbeskyttelse, for hushold-
nings- og liknende bruk (RCCB‘s) – Del 1: Generelle 
sikkerhetskrav
IEC 61008-1:1996 (Modifisert) + A1:2002 
(Modifisert) 

EN 61008-1:1994
+ A2:1995
+ A14:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.4.2009) 

EN 61008-1:2004/A12:2009 Note 3 1.12.2011 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/42 1.7.2010

ESO (1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standard

Note 1

Cenelec EN 61009-1:2004
Reststrømsopererte effektbrytere (jordfeil brytere), 
med innebygget overstrøms beskyttelse, for hushold-
nings- og liknende bruk (RCBO‘s) – Del 1: Generelle 
sikkerhetskrav
IEC 61009-1:1996 (Modifisert) + A1:2002 
(Modifisert) 

EN 61009-1:1994
+ A1:1995
+ A14:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.4.2009) 

EN 61009-1:2004/A13:2009 Note 3 1.12.2011 

EN 61009-1:2004/A12:2009 Note 3 1.12.2011 

Cenelec EN 61131-2:2003
Programmerbare logiske styrninger (PLS) – Del 2: 
Utstyrskrav og prøving
IEC 61131-2:2003

EN 61131-2:1994
+ A11:1996
+ A12:2000

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.5.2006) 

Cenelec EN 61131-2:2007
Programmerbare logiske styringer – Del 2: Utstyrskrav 
og prøving
IEC 61131-2:2007

EN 61131-2:2003

Note 2.1 

1.8.2010 

Cenelec EN 61204-3:2000
Lavspennings strømforsyningsapparater med like-
strømsutgang – Del 3: Elektromagnetisk kompatibi-
litet (EMC)
IEC 61204-3:2000

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.11.2003) 

Cenelec EN 61326:1997
Elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratori-
ebruk – EMC-krav
IEC 61326:1997

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2001) 

EN 61326:1997/A1:1998
IEC 61326:1997/A1:1998 

Note 3  

EN 61326:1997/A2:2001
IEC 61326:1997/A2:2000 

Note 3  

EN 61326:1997/A3:2003
IEC 61326:2002 (kun vedlegg E og F) + IEC 

Note 3  

Cenelec EN 61326-1:2006
Elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratori-
ebruk – EMC-krav – Del 1: Generelle krav
IEC 61326-1:2005

EN 61326:1997
og dens endringsblad

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.2.2009) 

Cenelec EN 61326-2-1:2006
Elektrisk utstyr for måling, kontroll og laborato-
riebruk – EMC-krav – Del 2-1: Spesielle krav – 
Prøveutrustning, driftsforhold og ytelseskriterier for 
sensitive prøver og måleutstyr for EMC-ubeskyttede 
applikasjoner
IEC 61326-2-1:2005

EN 61326:1997
og dens endringsblad

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.2.2009) 

Cenelec EN 61326-2-2:2006
Elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratorie-
bruk – EMC-krav – Del 2-2: Spesielle krav – 
Prøveutrustning, driftsforhold og ytelseskriterier for 
portabelt utstyr, måling og overvåkningsutstyr benyt-
tet i lavspente distribusjonssystemer
IEC 61326-2-2:2005

EN 61326:1997
og dens endringsblad

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.2.2009) 
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(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato 
for antakelse 
om samsvar 

med den 
erstattede 
standard

Note 1

Cenelec EN 61326-2-3:2006
Elektrisk utstyr for måling, kontroll og laborato-
riebruk – EMC-krav – Del 2-3: Spesielle krav – 
Prøveutrustning, driftsforhold og ytelseskriterier for 
signalgivere med integrert eller fjernstyrt signalbe-
handling
IEC 61326-2-3:2006

EN 61326:1997
og dens endringsblad

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.8.2009) 

Cenelec EN 61326-2-4:2006
Elektrisk utstyr for måling, kontroll og laborato-
riebruk – EMC-krav – Del 2-4: Spesielle krav – 
Prøveutrustning, driftsforhold og ytelseskriterier for 
isolasjons overvåkningsutstyr i henhold til IEC 61557-
8 og for utstyr for isolasjons feillokalisering i henhold 
til IEC 61557-9
IEC 61326-2-4:2006

EN 61326:1997
og dens endringsblad

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.11.2009) 

Cenelec EN 61326-2-5:2006
Elektrisk utstyr for måling, kontroll og laborato-
riebruk – EMC-krav – Del 2-5: Spesielle krav – 
Prøveutrustning, driftsforhold og ytelseskriterier for 
feltutstyr med grensesnitt i henhold til IEC 61784-1, 
CP 3/2
IEC 61326-2-5:2006

EN 61326:1997
og dens endringsblad

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2009) 

Cenelec EN 61543:1995
Reststrømsopererte effektbrytere (jordfeilbrytere) for 
husholdnings- og lignende bruk – Elektromagnetisk 
kompatibilitet
IEC 61543:1995

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(4.7.1998) 

EN 61543:1995/A11:2003 Note 3  

EN 61543:1995/A12:2005 Note 3  

EN 61543:1995/A2:2006
IEC 61543:1995/A2:2005 

Note 3  

Cenelec EN 61547:1995
Utstyr for generell belysning – EMC immunitetskrav 
IEC 61547:1995
IEC 61547:1995

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.1996) 

EN 61547:1995/A1:2000
IEC 61547:1995/A1:2000 

Note 3  

Cenelec EN 61557-12:2008
Elektrisk sikkerhet i lavspente forsynings systemer 
med vekselspenninger opp til 1 kV og likespenninger 
opp til 1,5 kV – Utstyr for prøving, måling og over-
våking av beskyttelses metoder – Del 12: Utstyr for 
måling og overvåkning
IEC 61557-12:2007

  

Cenelec EN 61800-3:2004
Elektriske motordrifter for variabelt turtall – Del 3: 
EMC-krav og spesifikke prøvingsmetoder
IEC 61800-3:2004

EN 61800-3:1996
+ A11:2000

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.2007) 

Cenelec EN 61812-1:1996
Spesifiserte tidsreleer for industrielt bruk – Del 1: 
Krav og prøvinger
IEC 61812-1:1996

  

EN 61812-1:1996/A11:1999 Note 3  
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Note 1

Cenelec EN 62020:1998
Elektrisk utstyr – Reststrømstyrte isolasjons overvåkere 
for husholdnings- og liknende bruk (RCMs)
IEC 62020:1998

  

EN 62020:1998/A1:2005
IEC 62020:1998/A1:2003 (Endret) 

Note 3  

Cenelec EN 62026-1:2007
Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Grensesnitt 
for kontrollutstyr (CDIs) – Del 1: Generelle regler
IEC 62026-1:2007

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

1.9.2010 

EN 62026-1:2007 gir ingen antakelse om samsvar uten at den er sammenholdt med en annen del i standard-serien. 

Cenelec EN 62040-2:2006
Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) – Del 2: Krav 
til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
IEC 62040-2:2005

EN 50091-2:1995

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.10.2008) 

Cenelec EN 62052-11:2003
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Generelle krav, 
prøver og prøvebetingelser – Del 11: Målerutstyr
IEC 62052-11:2003

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.3.2006) 

EN 62052-11:2003 gir ingen antakelse om samsvar uten at en del av EN 62053-serien benyttes. 

Cenelec EN 62052-21:2004
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Generelle krav, 
prøver og prøveforhold – Del 21: Tariff- og laststy-
ringsutstyr
IEC 62052-21:2004

EN 61037:1992
+ A1:1996
+ A2:1998

+ EN 61038:1992
+ A1:1996
+ A2:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2007) 

EN 62052-21:2004 gir ingen antakelse om samsvar uten at en del av EN 62054-serien benyttes. 

Cenelec EN 62053-11:2003
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Spesielle krav 
– Del 11: Elektromekaniske målere for aktiv energi 
(klassene 0,5, 1 og 2)
IEC 62053-11:2003

EN 60521:1995

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.3.2006) 

Cenelec EN 62053-21:2003
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Spesielle krav 
– Del 21: Statiske målere for aktiv energi (klassene 
1 og 2)
IEC 62053-21:2003

EN 61036:1996
+ A1:2000

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.3.2006) 

Cenelec EN 62053-22:2003
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Spesielle krav 
– Del 22: Statiske målere for aktiv energi (klassene 
0,2 S og 0,5 S)
IEC 62053-22:2003

EN 60687:1992

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.3.2006) 

Cenelec EN 62053-23:2003
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Spesielle krav 
– Del 23: Statiske målere for reaktiv energi (klassene 
2 og 3)
IEC 62053-23:2003

EN 61268:1996

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.3.2006) 
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Note 1

Cenelec EN 62054-11:2004
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Tariff- og 
belastningskontroll – Del 11: Spesielle krav til elek-
troniske rippelkontroll-mottagere
IEC 62054-11:2004

EN 61037:1992
+ A1:1996
+ A2:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2007) 

Cenelec EN 62054-21:2004
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Tariff- og 
belastningskontroll – Del 21: Spesielle krav til tids-
brytere
IEC 62054-21:2004

EN 61038:1992
+ A1:1996
+ A2:1998

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.7.2007) 

Cenelec EN 62135-2:2008
Utstyr for motstandssveising – Del 2 Krav til elektro-
magnetisk kompatibilitet (EMC)
IEC 62135-2:2007

EN 50240:2004

Note 2.1 

1.2.2011 

Cenelec EN 62310-2:2007
Statiske overføringssystemer (STS) – Del 2: Krav til 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
IEC 62310-2:2006 (Modifisert) 

Relevant(e) generisk(e) 
norm(er)

Note 2.1 

Dato utløpt
(1.9.2009) 

ETSI EN 300 386 V1.2.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum-
spørsmål (ERM); Telekommunikasjons nettverkutstyr; 
Krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

EN 300 386-2 V1.1.3

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.8.2007) 

ETSI EN 300 386 V1.3.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum-
spørsmål (ERM); Telekommunikasjons nettverkutstyr; 
Krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

EN 300 386-2 V1.1.3

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.8.2007) 

ETSI EN 300 386 V1.3.2
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum-
spørsmål (ERM); Telekommunikasjons nettverkutstyr; 
Krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

EN 300 386-2 V1.1.3

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.8.2007) 

ETSI EN 300 386 V1.3.3
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum-
spørsmål (ERM); Telekommunikasjons nettverkutstyr; 
Krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

EN 300 386-2 V1.1.3

Note 2.1 

Dato utløpt
(31.8.2007) 

ETSI EN 300 386 V1.4.1
Elektromagnetisk kompatibilitet og radio spektrum-
spørsmål (ERM); Telekommunikasjon nettverkutstyr; 
Krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

EN 300 386 V1.3.3

Note 2.1 

31.7.2011 

(1) ESO (europeisk standardiseringsorgan):
 CEN: 17, avenue Marnix, B-1000 Brussel, tlf. +32 2 550 08 11, faks +32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)
 CENELEC: 17, avenue Marnix, B-1000 Brussel, tlf. +32 2 519 68 71, faks +32 2 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)
 ETSI: 650 route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tlf. +33 4 92 94 42 00, faks +33 4 93 65 47 16 (http://www.etsi.eu)
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Note 1: Generelt vil opphørsdatoen for antakelse om samsvar være datoen for tilbaketrekking (”dow”) 
fastsatt av det europeiske standardiseringsorgan, men brukere av disse standardene gjøres 
oppmerksom på at det i visse unntakstilfeller kan være en annen dato.

Note 2.1: Den nye (eller endrede) standard har samme omfang som den erstattede standard. På den 
angitte dato opphører den erstattede standard å gi antagelse om samsvar med de grunnleggende 
krav i direktivet.

Note 2.2: Den nye standard har et videre omfang enn den erstattede standard. På den angitte dato 
opphører den erstattede standard å gi antakelse om samsvar med de grunnleggende krav i 
direktivet.

Note 2.3: Den nye standard har et snevrere omfang enn den erstattede standard. På den angitte dato 
opphører den (delvis) erstattede standard å gi antakelse om samsvar med de grunnleggende 
krav i direktivet, for de produkter som omfattes av den nye standarden. Antakelse om samsvar 
med de grunnleggende krav i direktivet for produkter som fortsatt omfattes av den (delvis) 
erstattede standard, men som ikke omfattes av den nye standard, er ikke berørt.

Note 3: Når det gjelder endringsblad, er referansestandarden EN CCCCC:YYYY samt dens eventuelle 
tidligere endringsblad og et eventuelt nytt, angitt endringsblad. Den erstattede standard 
(kolonne 3) består derfor av EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere endringsblad, 
men uten det nye angitte endringsblad. På den angitte dato opphører den erstattede standard å 
gi antakelse om samsvar med de grunnleggende krav i direktivet.

Merk:

– Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske 
standardiseringsorganene eller de nasjonale standardiseringsorganene som er oppført på en liste i 
vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/(1), endret ved direktiv 98/48/EF(2).

– Harmoniserte standarder vedtas av de europeiske standardiseringsorganisasjonene på engelsk (CEN 
og CENELEC publiserer også på fransk og tysk). Deretter oversetter de nasjonale standardiserings-
organene titlene på de harmoniserte standardene til alle de påkrevde språkene i Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde. Europakommisjonen påtar seg intet ansvar for at titlene som er blitt 
framlagt for publisering i Den europeiske unions tidende, er korrekte.

– Offentliggjøring av referansene i Den europeiske unions tidende og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende betyr ikke at standardene foreligger på alle EØS-språk.

– Denne listen erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den europeiske unions tidende og EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende. Kommisjonen sørger for ajourføring av listen. 

Ytterligere opplysninger om harmoniserte standarder finnes på Internett på adressen http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.
(2) EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18.


