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Offentlige fridager i 2014: EØS/EFTA-statene og EØS-institusjonene

Island Liechtenstein Norge
EFTAs 

overvåknings-
organ

EFTA-
domstolen

1 . januar X X X X X

2 . januar X X

3 . januar X

6 . januar X

2 . februar X

4 . mars X

19 . mars X

17 . april X X

18 . april X X X X

21 . april X X X X X

24 . april X

1 . mai X X X X X

17 . mai X

29 . mai X X X X X

30 . mai X

9 . juni X X X X X

17 . juni X

19 . juni X

23 . juni X

4 . august X

15 . august X X

8 . september X

1 . november X X

8 . desember X

22 . desember X

23 . desember X

24 . desember X

25 . desember X X X X X

26 . desember X X X X X

29 . desember X

30 . desember X

31 . desember X X

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

  2014/EØS/5/01
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Informasjon meddelt av EFTA-statene om statsstøtte gitt i henhold til 
rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j (kommisjonsforordning 
(EF) nr. 800/2008 om visse støttekategoriers forenlighet med det felles marked i 

henhold til traktatens artikkel 87 og 88) (forordning om alminnelige gruppeunntak)

DEL I

Støttereferanse GBER 12/2013/R&D

EFTA-stat Norge

Region Regionens navn (NUTS): 
Hattfjelldal kommune

Regionens støttestatus

Bevilgende myndighet Navn Nærings- og handelsdepartementet

Adresse

Nettside

Postboks 8014 Dep. 
NO-0030 Oslo
Norge
www.nhd.no 

Støttetiltakets tittel Næringsfond for Hattfjelldal kommune

Nasjonalt rettsgrunnlag 
(henvisning til nasjonalt offisielt 
kunngjøringsblad)

St. Prp. Nr. 67 (2008–2009) ”Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 
2009”, kap. 932 ”Ekstraordinære næringsutviklingstiltak”, post 70 ”Næringsfond ved vern 
av Vefsnavassdraget”

Lenke til den fullstendige teksten til 
støttetiltaket på Internett

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2013/revidert-
regelverk-for-naringsfond-for-k.html?id=738885 

Type tiltak Støtteordning X

Endring av eksisterende støtteordning

Endring X

Varighet Støtteordning 9.7.2009 – ikke tidsbegrenset

Berørte økonomiske sektorer Alle støtteberettigede økonomiske sektorer X

Type støttemottaker Små og mellomstore bedrifter X

Store foretak X

Budsjett Samlet ekstraordinær støtte til foretaket NOK 60 millioner

Støtteform 
(artikkel 5) Tilskudd X

Rentetilskudd X

Lån X

Garanti/Henvisning til EFTAs overvåkningsorgans vedtak X

DEL II

Generelle mål (liste) Mål (liste) Høyeste støtteandel i % eller 
høyeste støttebeløp i NOK

Bonus i % til 
små og mellomstore 
bedrifter 

Regional investerings- og 
sysselsettingsstøtte 
(artikkel 13)

Støtteordning 15 % 10 % / 20 %

Investerings- og 
sysselsettingsstøtte til små 
og mellomstore bedrifter  
(artikkel 15)

20 % 10 % (små bedrifter) 

Støtte til små bedrifter som 
nylig er opprettet av kvinnelige 
entreprenører   
(artikkel 16)

15 %

Støtte til rådgivning til små og 
mellomstore bedrifter og til 
små og mellomstore bedrifters 
deltaking på messer  
(artikkel 26–27)

Støtte til rådgivning til små og 
mellomstore bedrifter 
(artikkel 26)

50 % 

  2014/EØS/5/02

www.nhd.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2013/revidertregelverk-for naringsfond-for-k.html?id=738885
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Støtte til små og mellomstore bedrifters 
deltaking på messer 
(artikkel 27)

50 % 

Støtte til forskning og 
utvikling og nyskaping 
(artikkel 30–37)

Støtte til 
forsknings- og 
utviklingsprosjekter 
(artikkel 31)

Grunnforskning 
(artikkel 31 nr. 2 
bokstav a))

100 % 

Industriell 
forskning 
(artikkel 31 nr. 2 
bokstav b))

80 % 10 % / 20 %

Eksperimentell 
utvikling 
(artikkel 31 nr. 2 
bokstav c))

60 % 10% / 20%

Støtte til tekniske forundersøkelser 
(artikkel 32)

75 % 10 % 

Støtte til små og mellomstore bedrifters 
kostnader knyttet til industrielle 
eiendomsretter 
(artikkel 33)

75 % 10 % 

Støtte til unge, nyskapende foretak 
(artikkel 35)

1 000 000 euro

Støtte til rådgivnings- og støttetjenester i 
forbindelse med nyskaping 
(artikkel 36)

200 000 euro

Støtte til lån av høyt kvalifisert personale 
(artikkel 37)

50 %

Opplæringsstøtte 
(artikkel 38–39)

Særskilt opplæring 
(artikkel 38 nr. 1)

80 % 10 % / 20 %

Generell opplæring
(artikkel 38 nr. 2)

45 %
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Informasjon meddelt av EFTA-statene om statsstøtte gitt i henhold til  
rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j (kommisjonsforordning  
(EF) nr. 800/2008 om visse støttekategoriers forenlighet med det felles marked i 

henhold til traktatens artikkel 87 og 88) (forordning om alminnelige gruppeunntak)

DEL I

Støttereferanse GBER 13/2013/R&D

EFTA-stat Norge

Region Regionens navn (NUTS): 
Vefsn kommune

Regionens støttestatus 

Bevilgende myndighet Navn Nærings- og 
handelsdepartementet

Adresse 

Nettside

Postboks 8014 Dep. 
NO-0030 Oslo
Norge
www.nhd.no

Støttetiltakets tittel Næringsfond for Vefsn kommune

Nasjonalt rettsgrunnlag 
(henvisning til nasjonalt offisielt 
kunngjøringsblad)

St. Prp nr. 67 (2008–2009) ”Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet for 2009”, kap. 932 ”Ekstraordinære næringsutviklingstiltak”, 
post 70 ”Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget”

Lenke til den fullstendige teksten til 
støttetiltaket på Internett

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2013/
revidert-regelverk-for-naringsfond-for-k.html?id=738885 

Type tiltak Støtteordning X

Endring av eksisterende støtteordning

Endring X

Varighet Støtteordning 9.7.2009 – ikke tidsbegrenset

Berørte økonomiske sektorer Alle støtteberettigede økonomiske sektorer X

Type støttemottaker Små og mellomstore bedrifter X

Store foretak X

Budsjett Samlet ekstraordinær støtte til foretaket NOK 7,5 millioner

Støtteordning 
(artikkel 5) Tilskudd X

Rentetilskudd X

Lån X

Garanti/Henvisning til EFTAs overvåkningsorgans vedtak X

DEL II

Generelle mål (liste) Mål (liste) Høyeste støtteandel i % 
eller høyeste støttebeløp 
i NOK

Bonus i % 
til små og 
mellomstore 
bedrifter

Regional investerings- og 
sysselsettingsstøtte
(artikkel 13)

Støtteordning 15 % 10 % / 20 %

Investerings- og 
sysselsettingsstøtte til små 
og mellomstore bedrifter 
(artikkel 15)

20 % 10 % (små 
bedrifter) 

Støtte til små foretak 
som nylig er opprettet av 
kvinnelige entreprenører  
(artikkel 16)

15 %

  2014/EØS/5/03

www.nhd.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2013/revidertregelverk-for naringsfond-for-k.html?id=738885
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Støtte til rådgivning til små 
og mellomstore bedrifter 
og til små og mellomstore 
bedrifters deltaking på 
messer (artikkel 26–27)

Støtte til rådgivning til små og 
mellomstore bedrifter 
(artikkel 26)

50 % 

Støtte til små og mellomstore bedrifters 
deltaking på messer  
(artikkel 27)

50 % 

Støtte til forskning og 
utvikling og nyskaping 
(artikkel 30–37)

Støtte til 
forsknings- og 
utviklings-
prosjekter 
(artikkel 31)

Grunnforskning 
(artikkel 31 nr. 2 
bokstav a))

100 % 

Industriell 
forskning 
(artikkel 31 nr. 2 
bokstav b))

80 % 10 % / 20 %

Eksperimentell 
utvikling  
(artikkel 31 nr. 2 
bokstav c))

60 % 10 % / 20 %

Støtte til tekniske forundersøkelser 
(artikkel 32)

75 % 10 % 

Støtte til små og mellomstore bedrifters 
kostnader knyttet til industrielle 
eiendomsretter 
(artikkel 33)

75 % 10 % 

Støtte til unge, nyskapende foretak 
(artikkel 35)

1 000 000 euro

Støtte til rådgivnings- og støttetjenester 
i forbindelse med nyskaping 
(artikkel 36)

200 000 euro

Støtte til lån av høyt kvalifisert 
personale 
(artikkel 37)

50 %

Opplæringsstøtte 
(artikkel 38–39)

Særskilt opplæring 
(artikkel 38 nr. 1)

80 % 10 % / 20 %

Generell opplæring 
(artikkel 38 nr. 2)

45 %
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Informasjon meddelt av EFTA-statene om statsstøtte gitt i henhold til  
rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j (kommisjonsforordning  
(EF) nr. 800/2008 om visse støttekategoriers forenlighet med det felles marked i 

henhold til traktatens artikkel 87 og 88) (forordning om alminnelige gruppeunntak)

DEL I

Støttereferanse GBER 14/2013/R&D

EFTA-stat Norge

Region Regionens navn (NUTS): 
Grane kommune

Regionens støttestatus

Bevilgende myndighet Navn Nærings- og handelsdepartementet

Adresse 

Nettside

Postboks 8014 Dep. 
NO-0030 Oslo
Norge
www.nhd.no

Støttetiltakets tittel Næringsfond for Grane kommune

Nasjonalt rettsgrunnlag 
(henvisning til nasjonalt offisielt 
kunngjøringsblad)

St. Prp. nr. 67 (2008–2009) ”Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet for 2009”, kap. 932 ”Ekstraordinære næringsutviklingstiltak”, 
post 70 ”Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget”

Lenke til den fullstendige teksten til 
støttetiltaket på Internett

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/lover-og-regler/
retningslinjer/2013/revidert-regelverk-for-naringsfond-for-k.html?id=738885 

Type tiltak Støtteordning X

Endring av eksisterende støtteordning

Endring X

Varighet Støtteordning 9.7.2009 – ikke tidsbegrenset

Berørte økonomiske sektorer Alle støtteberettigede økonomiske 
sektorer

X

Type støttemottaker Små og mellomstore bedrifter X

Store foretak X

Budsjett Samlet ekstraordinær støtte til 
foretaket 

NOK 60 millioner

Støtteform 
(artikkel 5)

Tilskudd X

Rentetilskudd X

Lån X

Garanti/Henvisning til EFTAs overvåkningsorgans vedtak X

DEL II

Generelle mål (liste) Mål (liste) Høyeste støtteandel i % 
eller høyeste støttebeløp 
i NOK

Bonus i % 
til små og 
mellomstore 
bedrifter

Regioanl investerings- 
og sysselsettingsstøtte 
(artikkel 13) 

Støtteordning 15 % 10 % / 20 %

Investerings- og 
sysselsettingsstøtte til små 
og mellomstore bedrifter 
(artikkel 15)

20 % 10 % (små 
bedrifter) 

Støtte til små bedrifter 
som nylig er opprettet av 
kvinnelige entreprenører 
(artikkel 16)

15 %

  2014/EØS/5/04

www.nhd.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2013/revidertregelverk-for naringsfond-for-k.html?id=738885


30.1.2014 Nr. 5/7EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Støtte til rådgivning til 
små og mellomstore 
bedrifter og til små og 
mellomstore bedrifters 
deltaking på messer 
(artikkel 26–27)

Støtte til rådgivning til små og 
mellomstore bedrifter 
(artikkel 26)

50 % 

Støtte til små og mellomstore bedrifters 
deltaking på messer 
(artikkel 27)

50 % 

Støtte til forskning og 
utvikling og nyskaping 
(artikkel 30–37)

Støtte til 
forsknings- og 
utviklings-
prosjekter 
(artikkel 31)

Grunnforskning 
(artikkel 31 nr. 2 
bokstav a))

100 % 

Industriell 
forskning 
(artikkel 31 nr. 2 
bokstav b))

80 % 10 % / 20 %

Eksperimentell 
utvikling  
(artikkel 31 nr. 2 
bokstav c))

60 % 10 % / 20 %

Støtte til tekniske forundersøkelser 
(artikkel 32)

75 % 10 % 

Støtte til små og mellomstore bedrifters 
kostnader knyttet til industrielle 
eiendomsretter 
(artikkel 33)

75 % 10 % 

Støtte til unge, nyskapende foretak 
(artikkel 35)

1 000 000 euro

Støtte til rådgivnings- og støttetjenester i 
forbindelse med nyskaping 
(artikkel 36)

200 000 euro

Støtte til lån av høyt kvalifisert personale 
(artikkel 37)

50 %

Opplæringsstøtte 
(artikkel 38–39)

Særskilt opplæring 
(artikkel 38 nr. 1)

80 % 10 % / 20 %

Generell opplæring 
(artikkel 38 nr. 2)

45 %
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Informasjon meddelt av EFTA-statene om statsstøtte gitt i henhold til  
rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j (kommisjonsforordning  
(EF) nr. 800/2008 om visse støttekategoriers forenlighet med det felles marked i 

henhold til traktatens artikkel 87 og 88) (forordning om alminnelige gruppeunntak)

DEL I

Støttereferanse GBER 15/2013/R&D

EFTA-stat Norge

Region Regionens navn (NUTS):
Hemnes kommune

Regionalstøttestatus

Bevilgende myndighet Navn Nærings- og handelsdepartementet

Adresse

Nettside

Postboks 8014 Dep. 
NO-0030 Oslo
Norge
www.nhd.no 

Støttetiltakets tittel Næringsfond for Hemnes kommune

Nasjonalt rettsgrunnlag 
(henvisning til nasjonalt offisielt 
kunngjøringsblad)

St. Prp. Nr. 67 (2008-2009) ”Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet for 2009”, kap. 932 ”Ekstraordinære næringsutviklingstiltak”, 
post 70 ”Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget”.

Lenke til den fullstendige teksten til 
støttetiltaket på Internett

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/lover-og-regler/
retningslinjer/2013/revidert-regelverk-for-naringsfond-for-k.html?id=738885 

Type tiltak Støtteordning X

Endring av eksisterende støtteordning

Endring X

Varighet Støtteordning 9.7.2009 – ikke tidsbegrenset

Berørte økonomiske sektorer Alle støtteberettigede økonomiske 
sektorer

X

Type støttemottaker Små og mellomstore bedrifter X

Store foretak X

Budsjett Samlet ekstraordinær støtte til 
foretaket 

NOK 22,5 millioner

Støtteinstrument 
(artikkel 5)

Tilskudd X

Rentetilskudd X

Lån X

Garanti/Henvisning til EFTAs overvåkningsorgans vedtak X

DEL II

Generelle mål (liste) Mål (liste) Høyeste støtteandel 
i % eller høyeste 
støttebeløp i NOK

SMB 
– bonuser i %

Regional investerings- og 
sysselsettingsstøtte  
(artikkel 13)

Støtteordning 15 % 10 % / 20 %

Investerings- og 
sysselsettingsstøtte til små 
og mellomstore bedrifter 
(artikkel 15)

20 % 10 % (små 
bedrifter) 

Støtte til små foretak 
som nylig er opprettet av 
kvinnelige entreprenører 
(artikkel 16)

15 %
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Støtte til rådgivning til små 
og mellomstore bedrifter 
og til små og mellomstore 
bedrifters deltaking på 
messer 
(artikkel 26–27)

Støtte til rådgivning til små og 
mellomstore bedrifter 
(artikkel 26)

50 % 

Støtte til små og mellomstore bedrifters 
deltaking på messer 
(artikkel 27)

50 % 

Støtte til forskning og 
utvikling og nyskaping 
(artikkel 30–37)

Støtte til 
forsknings- og 
utviklings prosjekter 
(artikkel 31)

Grunnforskning 
(artikkel 31 nr. 2 
bokstav a))

100 % 

Industriell 
forskning 
(artikkel 31 nr. 2 
bokstav b))

80 % 10 % / 20 %

Eksperimentell 
utvikling 
(artikkel 31 nr. 2 
bokstav c))

60 % 10% / 20%

Støtte til tekniske forundersøkelser 
(artikkel 32)

75 % 10 % 

Støtte til små og mellomstore bedrifters 
kostnader knyttet til industrielle 
eiendomsretter 
(artikkel 33)

75 % 10 % 

Støtte til unge, nyskapende foretak 
(artikkel 35)

1 000 000 euro

Støtte til rådgivnings- og støttetjenester i 
forbindelse med nyskaping 
(artikkel 36)

200 000 euro

Støtte til lån av høyt kvalifisert personale 
(artikkel 37)

50 %

Opplæringsstøtte 
(artikkel 38–39)

Særskilt opplæring 
(artikkel 38 nr. 1)

80 % 10 % / 20 %

Generell opplæring 
(artikkel 38 nr. 2)

45 %
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7053 – Qatar Petroleum International/GEK TERNA/GDF SUEZ/
Heron II Viotia Thermoelectric Station)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1 . Kommisjonen mottok 20 . januar 2014 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr . 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Qatar Petroleum International Limited 
(”QPI”, Qatar), GEK TERNA S .A . (”GEK TERNA”, Hellas) og GDF Suez S .A . (”GDF SUEZ”, 
Frankrike) i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr . 1 bokstav b) 
over Heron II Viotia Thermoelectric Station S .A . (”Heron II”, Hellas) .

2 . De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– QPI: investering i den globale energisektoren, utenfor Qatar, på oppstrøms- og nedstrøms-
markedet for petrokjemikalier samt innenfor gass- og kraftproduksjon 

– GDF SUEZ: virksomhet i hele energiverdikjeden, innenfor elektrisitet og naturgass, fra 
oppstrøms- og nedstrømsvirksomhet innenfor kjøp, produksjon og markedsføring av naturgass 
og elektrisitet

– GEK TERNA: bygg, industri, konsesjoner, fast eiendom og energi

– Heron II: drift og forvaltning av varmekraftverket Heron II i Hellas 

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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter fusjonsforordningen(2) .

4 . Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 23 av 25 .1 .2014 . Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M .7053 – Qatar 
Petroleum International/GEK TERNA/GDF SUEZ/Heron II Viotia Thermoelectric Station, per faks 
(faksnr . +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu) eller per 
post til følgende adresse:

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

(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”)

EU-ORGANER
KOMMISJONEN

  2014/EØS/5/06

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7104 – Crown Holdings/Mivisa)

1 . Kommisjonen mottok 24 . januar 2014 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr . 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Crown Holdings, Inc . 
(”Crown”, USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3  
nr . 1 bokstav b) over Mivisa Envases, S .A .U . (”Mivisa”, Spania) .

2 . De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Crown: utforming, framstilling og salg av emballeringsprodukter til forbruksvarer, herunder 
hermetikkbokser til næringsmidler samt lokk og lukkeanordninger til hermetikkbokser

– Mivisa: framstilling og salg av hermetikkbokser til næringsmidler samt lokk og lukkeanordninger 
til hermetikkbokser

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 berørte tredjemenn 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 28 av 31 .1 .2014 . Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M .7104 – Crown 
Holdings/Mivisa, per faks (faksnr . +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec .europa .eu) eller per post til følgende adresse:

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

(1) EUT L 24 av 29 .1 .2004, s . 1 (”Fusjonsforordningen”)
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7157 – BPCE/Gimv/Veolia Transport Belgium)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1 . Kommisjonen mottok 22 . januar 2014 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr . 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der European Transport Holding S .à .r .l . 
(”ETH”, Luxemburg), et heleid datterselskap av Cube Transport SCA (”Cube”, Luxemburg), 
som har som komplementar (og forvalter) Natixis Environnement & Infrastructures Luxembourg 
SA (”NEIL”), som tilhører Banques Populaires Caisses d’Epargne group (”BPCE”, Frankrike) 
og Gimv NV (”Gimv”, Belgia) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til 
fusjonsforordningens artikkel 3 nr . 1 bokstav b) over Veolia Transport Belgium NV (”VTB”, Belgia) .

2 . De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– ETH: datterselskap av Cube Infrastructure Fund, som er et investeringsfond spesialisert innenfor 
infrastruktur og offentlige tjenester, særlig på området transport, energiforsyning, kraft og 
kommunikasjonsinfrastruktur

– Gimv: aksjeselskap i Belgia . Investeringsselskap innefor aktiv eierkapital og risikokapital med 
en portefølje på om lag 85 selskaper . Porteføljen er spredt i ulike europeiske land og sektorer

– VTB: VTB og dets datterselskaper har virksomhet på det belgiske markedet for persontransport 
med buss, herunder rutetrafikk, skolebuss, leiebuss samt transport av personale . Selskapet tilbyr 
dessuten reisebyråtjenester

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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter fusjonsforordningen(2) .

4 . Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 27 av 30 .1 .2014 . Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M .7157 – BPCE/
Gimv/Veolia Transport Belgium, per faks (faksnr . +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-
REGISTRY@ec .europa .eu) eller per post til følgende adresse:

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

(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”)

  2014/EØS/5/08

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7173 – Apax Partners/Trader Media Group)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1 . Kommisjonen mottok 21 . januar 2014 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr . 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Apax Partners 
LLP (”AP”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr . 1  
bokstav b) over hele det britiske foretaket Trader Media Group Limited (”Trader Media”) .

2 . De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– AP: investeringsrådgivningstjenester

– Trader Media: tilbyr bilannonser på Internett-plattformer

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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter fusjonsforordningen(2) .

4 . Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 25 av 28 .1 .2014 . Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M .7173 – Apax 
Partners/Trader Media Group, per faks (faksnr . +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-
REGISTRY@ec .europa .eu) eller per post til følgende adresse:

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

(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”)
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6857 – Crane Co./MEI Group)

Kommisjonen vedtok 19 . juli 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr . 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases/) . Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M6857 . EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex .europa .eu/) .

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6924 – Refresco Group/Pride Foods)

Kommisjonen vedtok 4 . oktober 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases/) . Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M6924 . EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex .europa .eu/) .
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6962 – Renova Industries/Schmolz & Bickenbach)

Kommisjonen vedtok 19 . desember 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases/) . Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M6962 . EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex .europa .eu/) .

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7007 – RZB/RBSPK/RWBB)

Kommisjonen vedtok 4 . november 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på tysk, 
og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases/) . Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M7007 . EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex .europa .eu/) .
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7021 – Swissport/Servisair)

Kommisjonen vedtok 18 . desember 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases/) . Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M7021 . EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex .europa .eu/) .

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7035 – Austevoll Seafood/Kvefi/JV)

Kommisjonen vedtok 19 . desember 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases/) . Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M7035 . EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex .europa .eu/) .

  2014/EØS/5/14
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http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7041 – Clariant/Tasnee/JV)

Kommisjonen vedtok 17 . januar 2014 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases/) . Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32014M7041 . EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex .europa .eu/) .

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7050 – Allianz SE/NRF/Kamppi Shopping Center)

Kommisjonen vedtok 21 . januar 2014 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases/) . Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32014M7050 . EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex .europa .eu/) .

  2014/EØS/5/16

  2014/EØS/5/17

http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7058 – EQT VI/Terveystalo Healthcare)

Kommisjonen vedtok 3 . desember 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases/) . Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M7058 . EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex .europa .eu/) .

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7126 – Hellman & Friedman/Scout24)

Kommisjonen vedtok 23 . januar 2014 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases/) . Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32014M7126 . EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex .europa .eu/) .

  2014/EØS/5/18

  2014/EØS/5/19

http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7131 – Compal Electronics/Toshiba Television Central Europe))

Kommisjonen vedtok 22 . januar 2014 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases/) . Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32014M7131 . EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex .europa .eu/) .

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings)

Kommisjonen vedtok 22 . januar 2014 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av 
artikkel 6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases/) . Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32014M7133 . EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex .europa .eu/) .

  2014/EØS/5/20

  2014/EØS/5/21

http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/


EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr . 5/20 30.1.2014

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  
rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk  

i Fellesskapet

Innføring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging

Medlemsstat Storbritannia

Berørte flyruter Dundee – Heathrow Airport 
Dundee – Gatwick Airport 
Dundee – Stansted Airport 
Dundee – Luton Airport 
Dundee – London City Airport 
Dundee – Southend Airport

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 
tjeneste

1 . april 2014

Adresse der den fullstendige teksten til og eventuell 
relevant informasjon og/eller dokumentasjon om den 
endrede forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste kan fås

Dundee City Council 
18 City Square 
Dundee 
UNITED KINGDOM 

Tlf .: +44 1 382 433 860 
E-post: Karen .lawson@dundeecity .gov .uk

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  
rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk  

i Fellesskapet

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  
hensyn til ruteflyging

Medlemsstat Storbritannia

Berørte flyruter Dundee – Heathrow Airport 
Dundee – Gatwick Airport 
Dundee – Stansted Airport 
Dundee – Luton Airport 
Dundee – London City Airport 
Dundee – Southend Airport

Avtalens gyldighetsperiode April 2014 – mars 2018

Frist for innsending av søknader og anbud 61 dager etter at meldingen er kunngjort i EUT 
(25 .1 .2014)

Adresse der teksten til anbudsinnbydelsen og eventuell 
relevant informasjon og/eller dokumentasjon om det  
offentlige anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig 
tjeneste kan fås

Dundee City Council 
18 City Square 
Dundee 
DD1 3BY 
UNITED KINGDOM 

Att .: Chief Executive

  2014/EØS/5/22
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Karen.lawson@dundeecity.gov.uk
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Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføringen av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 97/23/EF av 29. mai 1997 om tilnærming av medlemsstatenes  

lovgivning om trykkutstyr

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

Den følgende listen inneholder referanser til harmoniserte standarder for trykkutstyr og harmoniserte 
støttende standarder for materialer brukt i trykkutstyr . Når det gjelder harmoniserte støttende standarder for 
materialer, er antakelsen om samsvar med grunnleggende sikkerhetskrav begrenset til de tekniske dataene 
for materialer i standarden, og utgjør ikke noen forutsetning om at materialet er egnet til en bestemt type 
utstyr . Følgelig må de tekniske dataene som er oppgitt i materialstandarden vurderes opp mot kravene for 
det aktuelle bruksområdet for å sikre at de grunnleggende sikkerhetskravene i direktivet om trykkutstyr er 
oppfylt .

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

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN 3-8:2006
Brannmateriell – Håndslokkere – Del 8: 
Tilleggsprøvinger til NS-EN 3-7 for konstruksjon, 
trykkmotstand og mekaniske prøvinger for slokkere med 
høyeste tillatte trykk lik eller mindre enn 30 bar

  

EN 3-8:2006/AC:2007   

CEN EN 19:2002
Industriventiler – Merking av metalliske ventiler

  

CEN EN 267:2009+A1:2011 EN 267:2009 Dato utløpt
(3 .8 .2012)

CEN EN 287-1:2011
Godkjenningsprøve for sveisere - Smeltesveising – 
Del 1: Stål

EN 287-1:2004 Dato utløpt
(3 .8 .2012)

CEN EN 334:2005+A1:2009
Trykkregulatorer for gass med innløpstrykk opptil  
100 bar

EN 334:2005

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .7 .2009) 

CEN EN 378-2:2008+A2:2012
Kuldeanlegg og varmepumper – Sikkerhets- og miljøkrav 
– Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og 
dokumentasjon

EN 378-
2:2008+A1:2009

Note 2 .1

Dato utløpt
(30 .11 .2012)

CEN EN 593:2009+A1:2011
Industriventiler – Metalliske dreiespjeld ventiler

EN 593:2009

Note 2 .1 

Dato utløpt
(30 .9 .2011) 

CEN EN 676:2003+A2:2008
Automatiske viftebrennere for gassformig brensel

  

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

CEN EN 764-5:2002
Trykkpåkjent utstyr – Del 5: Samsvars- og 
inspeksjonsdokumentasjon for materialer

  

CEN EN 764-7:2002
Trykkpåkjent utstyr – Del 7: Sikkerhetssystemer for ikke-
fyrte trykkbeholdere 

  

EN 764-7:2002/AC:2006   

CEN EN 1057:2006+A1:2010
Kobber og kobberlegeringer – Sømløse, runde 
kobberrør for vann og gass for bruk i sanitær- og 
oppvarmingsanlegg

EN 1057:2006

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .8 .2010) 

  2014/EØS/5/24
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN 1092-1:2007+A1:2013 
Flenser og forbindelser – Sirkulære flenser for rør, 
ventiler, rørdeler og tilbehør med PN-angivelse – Del 1: 
Stålflenser

EN 1092-1:2007

Note 2 .1

Dato utløpt
(21 .1 .2014)

CEN EN 1092-3:2003
Flenser og forbindelser – Sirkulære flenser for rør, 
ventiler, rørdeler og tilbehør med PN-angivelse – Del 3: 
Flenser i kobberlegeringer 

  

EN 1092-3:2003/AC:2007   

CEN EN 1092-4:2002
Flenser og forbindelser – Sirkulære flenser for rør, 
ventiler, rørdeler og tilbehør med PN-betegnelse – Del 4: 
Flenser i aluminiumslegeringer

  

CEN EN 1171:2002
Industriventiler – Sluseventiler av støpejern

  

CEN EN 1252-1:1998
Kryogeniske beholdere – Materialer – Del 1: Mekaniske 
egenskaper for temperaturer lavere enn -80 ºC

  

EN 1252-1:1998/AC:1998   

CEN EN 1252-2:2001
Kryogeniske beholdere – Materialer – Del 2: Krav til 
seighet for temperaturer mellom -80 ºC og -20 ºC

  

CEN EN 1349:2009
Industrielle prosesskontrollventiler

EN 1349:2000

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .5 .2010) 

CEN EN 1515-4:2009
Flenser og forbindelser – Bolter – Del 4: Valg av bolter 
for utstyr som omfattes av trykkutstyrsdirektivet  
97/23/EF

  

CEN EN 1562:2012
Støperiteknikk – Aduserjern

EN 1562:1997

Note 2 .1

Dato utløpt
(30 .9 .2012)

CEN EN 1563:2011
Støperiteknikk – Kulegrafittjern

EN 1563:1997

Note 2 .1

Dato utløpt
(3 .8 .2012)

CEN EN 1564:2011
Støperiteknikk – Ausferritisk kulegrafitt støpejern

EN 1564:1997

Note 2 .1

Dato utløpt
(3 .8 .2012)

CEN EN 1591-1:2001+A1:2009
Flenser og forbindelser – Konstruksjonsregler for 
sirkulære flensforbindelser med pakning – Del 1: 
Beregningsmetode

EN 1591-1:2001

Note 2 .1 

Dato utløpt
(30 .9 .2009) 

EN 1591-1:2001+A1:2009/AC:2011   

CEN EN 1626:2008
Kryogeniske beholdere – Ventiler for kryogenisk bruk

EN 1626:1999

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .5 .2009) 

CEN EN 1653:1997
Kobber og kobberlegeringer – Plater, bånd og runde 
emner for kjeler, trykkbeholdere og varmtvannsbeholdere

  

EN 1653:1997/A1:2000 Note 3 Dato utløpt
(28 .2 .2001) 
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN 1759-3:2003
Flenser og forbindelser – Sirkulære flenser for rør, 
ventiler, rørdeler og tilbehør med klasseangivelse – 
Del 3: Flenser i kobberlegeringer

  

EN 1759-3:2003/AC:2004   

CEN EN 1759-4:2003
Flenser og forbindelser – Sirkulære flenser for rør, 
ventiler, rørdeler og tilbehør med klasseangivelse – 
Del 4: Flenser i aluminiumlegeringer

  

CEN EN 1797:2001
Kryogeniske beholdere – Kompatibilitet mellom gass og 
materialer

EN 1797-1:1998

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .1 .2002) 

CEN EN 1866-3:2013 
Mobile brannslokkere – Del 3: Krav til montering, 
konstruksjon og trykkmotstand for CO2-slokkere som 
samsvarer med kravene i NS-EN 1866-1

EN 1866-3:2005

Note 2 .1

Dato utløpt
(24 .1 .2014)

CEN EN 1983:2013
Industriventiler – Kuleventiler av stål

EN 1983:2006

Note 2 .1

28 .2 .2014

CEN EN 1984:2010
Industriventiler – Sluseventiler av stål

EN 1984:2000

Note 2 .1 

Dato utløpt
(15 .4 .2011) 

CEN EN ISO 4126-1:2013
Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot høyt trykk – 
Del 1: Sikkerhetsventiler
(ISO 4126-1:2013) 

EN ISO 4126-
1:2004

Note 2 .1

31 .1 .2014

CEN EN ISO 4126-3:2006
Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot for høyt trykk 
– Del 3: Kombinerte sikkerhets ventiler og sprengskiver 
(ISO 4126-3:2006) 

  

CEN EN ISO 4126-4:2013
Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot høyt trykk – 
Del 4: Pilotopererte sikkerhets ventiler (ISO 4126-4:2013) 

EN ISO 4126-
4:2004

Note 2 .1

31 .1 .2014

CEN EN ISO 4126-5:2013
Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot høyt trykk – 
Del 5: Styrte trykkavlastnings systemer (CSPRS)  
(ISO 4126-5:2013) 

EN ISO 4126-
5:2013

Note 2 .1

31 .1 .2014

CEN EN ISO 4126-7:2013 
Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot høyt trykk – 
Del 7: Felles data 
(ISO 4126-7:2013) 

CEN EN ISO 9606-2:2004
Godkjenning av sveisere – Smeltesveising – Del 2: 
Aluminium og aluminiumlegeringer (ISO 9606-2:2004) 

  

CEN EN ISO 9606-3:1999
Godkjenning av sveisere – Smeltesveising – Del 3: 
Kobber og kobberlegeringer 
(ISO 9606-3:1999) 

  

CEN EN ISO 9606-4:1999
Godkjenning av sveisere – Smeltesveising – Del 4: 
Nikkel og nikkellegeringer 
(ISO 9606-4:1999) 
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN ISO 9606-5:2000
Godkjenning av sveisere – Smeltesveising – Del 5: Titan 
og titanlegeringer, zirkonium og zirkoniumlegeringer 
(ISO 9606-5:2000) 

  

CEN EN ISO 9712:2012
Ikke-destruktiv prøving - Kvalifisering og sertifisering av 
NDT-personell 
(ISO 9712:2012)

EN 473:2008

Note 2 .1

Dato utløpt
(31 .12 .2012)

CEN EN 10028-1:2007+A1:2009
Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr – Del 1: 
Generelle krav

EN 10028-1:2007

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .10 .2009) 

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009   

CEN EN 10028-2:2009
Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr – Del 2: 
Ulegerte og legerte stål med spesifiserte egenskaper ved 
forhøyde temperaturer

EN 10028-2:2003

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .12 .2009) 

CEN EN 10028-3:2009
Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr – Del 3: 
Sveisbare finkornstål, normaliserte

EN 10028-3:2003

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .12 .2009) 

CEN EN 10028-4:2009
Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr – Del 4: 
Nikkel legerte stål med spesifiserte egenskaper ved lave 
temperaturer

EN 10028-4:2003

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .12 .2009) 

CEN EN 10028-5:2009
Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr – Del 5: 
Sveisbare finkornstål, termomekanisk valset

EN 10028-5:2003

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .12 .2009) 

CEN EN 10028-6:2009
Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr – Del 6: 
Sveisbare finkornstål, seigherdet

EN 10028-6:2003

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .12 .2009) 

CEN EN 10028-7:2007
Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr – Del 7: 
Rustfrie stål

EN 10028-7:2000

Note 2 .1 

Dato utløpt
(30 .6 .2008) 

CEN EN 10204:2004
Metalliske materialer – Typer av inspeksjonsdokumenter

  

CEN EN 10213:2007
Støpestål for trykkpåkjent utstyr

EN 10213-3:1995
EN 10213-4:1995
EN 10213-2:1995
EN 10213-1:1995

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .5 .2008) 

EN 10213:2007/AC:2008   

CEN EN 10216-1:2002
Sømløse stålrør for trykkpåkjent utstyr – Tekniske 
leverings betingelser – Del 1: Ulegerte stålrør med 
spesifiserte egenskaper ved romtemperatur

  

EN 10216-1:2002/A1:2004 Note 3 Dato utløpt
(30 .9 .2004) 

CEN EN 10216-2:2002+A2:2007
Sømløse stålrør for trykkpåkjent utstyr – Tekniske 
leverings betingelser – Del 2: Ulegerte og legerte stålrør 
med spesifiserte egenskaper ved høye temperaturer

EN 10216-2:2002

Note 2 .1 

Dato utløpt
(29 .2 .2008) 
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN 10216-3:2002
Sømløse stålrør for trykkpåkjent utstyr – Tekniske 
leverings betingelser – Del 3: Legerte finkornstålrør

  

EN 10216-3:2002/A1:2004 Note 3 Dato utløpt
(30 .9 .2004) 

CEN EN 10216-4:2002
Sømløse stålrør for trykkpåkjent utstyr – Tekniske 
leverings betingelser – Del 4: Ulegerte og legerte stålrør 
med spesifiserte egenskaper ved lave temperaturer

  

EN 10216-4:2002/A1:2004 Note 3 Dato utløpt
(30 .9 .2004) 

CEN EN 10216-5:2004
Sømløse stålrør for trykkpåkjent utstyr – Tekniske 
leverings betingelser – Del 5: Rustfrie stålrør

  

EN 10216-5:2004/AC:2008   

CEN EN 10217-1:2002
Sveiste stålrør for trykkpåkjent utstyr – Tekniske 
leverings betingelser – Del 1: Ulegerte stålrør med 
spesifiserte egenskaper ved romtemperatur

  

EN 10217-1:2002/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(31 .7 .2005) 

CEN EN 10217-2:2002
Sveiste stålrør for trykkpåkjent utstyr – Tekniske 
leverings betingelser – Del 2: Elektrisk sveiste ulegerte 
og legerte stålrør med spesifiserte egenskaper ved høye 
temperaturer

  

EN 10217-2:2002/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(31 .7 .2005) 

CEN EN 10217-3:2002
Sveiste stålrør for trykkpåkjent utstyr – Tekniske 
leverings betingelser – Del 3: Legerte finkornstålrør

  

EN 10217-3:2002/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(31 .7 .2005) 

CEN EN 10217-4:2002
Sveiste stålrør for trykkpåkjent utstyr – Tekniske 
leverings betingelser – Del 4: Elektrisk sveiste ulegerte 
stålrør med spesifiserte egenskaper ved lave temperaturer

  

EN 10217-4:2002/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(31 .7 .2005) 

CEN EN 10217-5:2002
Sveiste stålrør for trykkpåkjent utstyr – Tekniske 
leverings betingelser – Del 5: Pulverbuesveiste ulegerte 
og legerte stålrør med spesifiserte egenskaper ved høye 
temperaturer

  

EN 10217-5:2002/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(31 .7 .2005) 

CEN EN 10217-6:2002
Sveiste stålrør for trykkpåkjent utstyr – Tekniske 
leverings betingelser – Del 6: Pulverbuesveiste ulegerte 
stålrør med spesifiserte egenskaper ved lave temperaturer

  

EN 10217-6:2002/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(31 .7 .2005) 
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN 10217-7:2005
Sveiste stålrør for trykkpåkjent utstyr – Tekniske 
leverings betingelser – Del 7: Rustfrie rør

  

CEN EN 10222-1:1998
Smigods for trykkpåkjent utstyr – Del 1: Generelle krav 
til smigods framstilt ved senkesmiing

  

EN 10222-1:1998/A1:2002 Note 3 Dato utløpt
(31 .10 .2002) 

CEN EN 10222-2:1999
Smigods for trykkpåkjent utstyr – Del 2: 
Ferittiske og martensittiske stål med spesifiserte 
høytemperaturegenskaper

  

EN 10222-2:1999/AC:2000   

CEN EN 10222-3:1998
Smigods for trykkpåkjent utstyr – Del 3: Nikkelstål med 
spesifiserte egenskaper ved lave temperaturer

  

CEN EN 10222-4:1998
Smigods for trykkpåkjent utstyr – Del 4: Sveisbart 
finkornstål med høy flytegrense

  

EN 10222-4:1998/A1:2001 Note 3 Dato utløpt
(31 .1 .2002) 

CEN EN 10222-5:1999
Smigods for trykkpåkjent utstyr – Del 5: Martensittiske, 
austenittiske og austenittisk-ferittiske rustfrie stål

  

EN 10222-5:1999/AC:2000   

CEN EN 10253-2:2007
Rørdeler for buttsveising – Del 2: Ulegerte og legerte 
ferrittiske stål med spesifikke kontrollkrav

  

CEN EN 10253-4:2008
Rørdeler for buttsveising – Del 4: Plastisk bearbeidet 
austenittisk og austenittisk-ferrittisk (duplex) rustfritt stål 
med bestemte kontrollkrav

  

EN 10253-4:2008/AC:2009   

CEN EN 10269:1999
Stål og nikkellegeringer for festeelementer med 
spesifiserte egenskaper ved forhøyde og/eller lave 
temperaturer

  

EN 10269:1999/A1:2006 Note 3 Dato utløpt
(31 .10 .2006) 

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2008   

CEN EN 10272:2007
Rustfrie stålstenger for trykkpåkjent utstyr

EN 10272:2000

Note 2 .1 

Dato utløpt
(30 .4 .2008) 

CEN EN 10273:2007
Varmvalsede sveisbare stålstenger for trykkpåkjent utstyr 
med spesifiserte høytemperaturegenskaper

EN 10273:2000

Note 2 .1 

Dato utløpt
(30 .6 .2008) 

CEN EN 10305-4:2011
Presisjonsstålrør – Tekniske leveringsbetingelser – Del 4: 
Sømløse kaldtrukne rør for hydrauliske og pneumatiske 
systemer

EN 10305-4:2003

Note 2 .1 

Dato utløpt
(9 .9 .2011)
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN 10305-6:2005
Stålrør for presisjonsbruk – Tekniske leveringsbetingelser 
– Del 6: Sveiste og kaldtrukne rør for hydrauliske og 
pneumatiske kraftsystemer

  

CEN EN ISO 10931:2005
Rørledningssystemer av plast til industriell bruk – 
Polyvinyliden fluorid (PVDF) – Krav til komponenter og 
systemet (ISO 10931:2005) 

  

CEN EN 12178:2003
Kjølesystemer og varmepumper – Utstyr for angivelse av 
væskenivå – Krav, prøving og merking

  

CEN EN 12263:1998
Kuldeanlegg og varmepumper – Sikkerhetsbrytere for 
trykkbegrensning – Krav og prøving

  

CEN EN 12266-1:2012
Industriventiler – Prøving av metalliske ventiler – Del 1: 
Trykkprøvinger, prøvingsprosedyrer og akseptkriterier – 
Obligatoriske krav

EN 12266-1:2003

Note 2 .1

Dato utløpt
(31 .10 .2012)

CEN EN 12284:2003
Kjølesystemer og varmepumper – Ventiler – Krav, 
prøving og merking

  

CEN EN 12288:2010
Industriventiler – Sluseventiler av kobberlegering

EN 12288:2003

Note 2 .1 

Dato utløpt
(3 .8 .2012)

CEN EN 12334:2001
Industriventiler – Tilbakeslagsventiler av støpejern 

  

EN 12334:2001/A1:2004 Note 3 Dato utløpt
(28 .2 .2005) 

EN 12334:2001/AC:2002   

CEN EN 12392:2000
Aluminium og aluminiumlegeringer – Plastisk 
bearbeidede produkter – Spesielle krav til produkter 
beregnet for produksjon av trykkutstyr

  

CEN EN 12420:1999
Kobber og kobberlegeringer – Smigods

  

CEN EN 12434:2000
Kryogeniske beholdere – Fleksible slanger for 
kryogenisk bruk 

  

EN 12434:2000/AC:2001   

CEN EN 12451:2012
Kobber og kobberlegeringer – Sømløse, runde rør for 
varmevekslere

EN 12451:1999

Note 2 .1

Dato utløpt
(30 .11 .2012)

CEN EN 12452:2012
Kobber og kobberlegeringer – Valsede, ribbede, sømløse 
rør for varmevekslere

EN 12452:1999

Note 2 .1

Dato utløpt
(30 .11 .2012)

CEN EN 12516-1:2005
Ventiler – Beregnet styrke i skallet – Del 1: 
Tabuleringsmetode for skall i stålventiler

  

EN 12516-1:2005/AC:2007   

CEN EN 12516-2:2004
Ventiler – Beregnet styrke i skallet – Del 2: 
Beregningsmetode for skall i stålventiler
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN 12516-3:2002
Ventiler – Beregnet styrke i skallet – Del 3: 
Eksperimentell metode

  

EN 12516-3:2002/AC:2003   

CEN EN 12516-4:2008
Ventiler – Beregnet styrke i skallet – Del 4: 
Beregningsmetode for skall i andre metalliske materialer 
enn stål

  

CEN EN 12542:2010
LPG-utstyr og tilbehør – Statiske sveiste sylindriske 
ståltanker, serieprodusert for lagring av flytende 
petroleumsgass (LPG), med volum ikke større enn 13 m3 
– Konstruksjon og produksjon

EN 12542:2002
EN 14075:2002

Note 2 .1 

Dato utløpt
(15 .4 .2011)

CEN EN 12735-1:2010
Kobber og kobberlegeringer – Sømløse, runde kobberrør 
for luftkondisjonering og kjøling – Del 1: Rør for 
rørsystemer

EN 12735-1:2001

Note 2 .1 

Dato utløpt
(15 .4 .2011)

CEN EN 12735-2:2010
Kobber og kobberlegeringer – Sømløse, runde kobberrør 
for luftkondisjonering og kjøling – Del 2: Rør for utstyr

EN 12735-2:2001

Note 2 .1 

Dato utløpt
(15 .4 .2011)

CEN EN 12778:2002
Kokeapparater – Trykkokere til bruk i husholdninger

  

EN 12778:2002/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(31 .12 .2005) 

EN 12778:2002/AC:2003   

CEN EN 12952-1:2001
Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner – Del 1: Generelt

  

CEN EN 12952-2:2011
Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner – Del 2: Materialer 
for trykkpåkjente deler i kjeler og tilbehør

EN 12952-2:2001

Note 2 .1

Dato utløpt
(3 .8 .2012)

CEN EN 12952-3:2011
Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner – Del 3: 
Konstruksjon og beregning av trykkpåkjente deler

EN 12952-3:2001

Note 2 .1

Dato utløpt
(3 .8 .2012)

CEN EN 12952-5:2011
Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner – Del 5: Utførelse 
og produksjon av trykkpåkjente deler i kjelen

EN 12952-5:2001

Note 2 .1

Dato utløpt
(3 .8 .2012)

CEN EN 12952-6:2011
Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner – Del 6: Inspeksjon 
under bygging, dokumentasjon og merking av 
trykkpåkjente deler

EN 12952-6:2001

Note 2 .1

Dato utløpt
(3 .8 .2012)

CEN EN 12952-7:2012
Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner – Del 7: Krav til 
utstyr for kjeler

EN 12952-7:2002

Note 2 .1

Dato utløpt
(30 .4 .2013)

CEN EN 12952-8:2002
Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner – Del 8: Krav til 
fyringssystemer for flytende og gassformige brennstoffer

  

CEN EN 12952-9:2002
Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner – Del 9: Krav til 
fyrings systemer for pulveriserte faste brennstoffer

  

CEN EN 12952-10:2002
Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner – Del 10: Krav til 
sikkerhets innretninger mot trykkoverskridelser
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN 12952-11:2007
Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner – Del 11: Krav til 
begrensnings innretninger på beholdere og tilbehør

  

CEN EN 12952-14:2004
Vannrørskjeler og hjelpeinstallasjoner – Del 14: Krav 
til DENOX-systemer for røykgass ved bruk av flytende 
ammoniakk og ammoniakk-vannoppløsninger

  

CEN EN 12952-16:2002
Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner – Del 16: Krav til 
rist- og virvelsjikt fyrings systemer for faste brennstoffer

  

CEN EN 12952-18-2012
Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner – 
Del 18: Bruksanvisning

CEN EN 12953-1:2012
Røykrørkjeler – Del 1: Generelt

EN 12953-1:2002

Note 2 .1 

Dato utløpt
(30 .9 .2012)

CEN EN 12953-2:2012
Røykrørkjeler – Del 2: Materialer for trykkpåkjente deler 
i kjeler og tilbehør

EN 12953-2:2002

Note 2 .1 

Dato utløpt
(30 .9 .2012)

CEN EN 12953-3:2002
Røykrørkjeler – Del 3: Konstruksjon og beregning av 
trykkpåkjente deler

  

CEN EN 12953-4:2002
Røykrørkjeler – Del 4: Utførelse og bygging av 
trykkpåkjente deler

  

CEN EN 12953-5:2002
Røykrørkjeler – Del 5: Inspeksjon under bygging, 
dokumentasjon og merking av trykkpåkjente deler

  

CEN EN 12953-6:2011
Røykrørkjeler – Del 6: Krav til kjelutstyr

EN 12953-6:2002

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .8 .2011)

CEN EN 12953-7:2002
Røykrørkjeler – Del 7: Krav til fyrings systemer for 
flytende og gassformige brennstoffer

  

CEN EN 12953-8:2001
Røykrørkjeler – Del 8: Krav til vern mot for høyt trykk 

  

EN 12953-8:2001/AC:2002   

CEN EN 12953-9:2007
Røykrørkjeler – Del 9: Krav til begrensningsinntretninger 
på beholdere og tilbehør

  

CEN EN 12953-12:2003
Røykrørkjeler – Del 12: Krav til fyrristsystemer for fast 
brensel

  

CEN EN 12953-13:2012
Røykrørkjeler – Del 13: Driftsinstrukser

CEN EN 13121-1:2003
Glassfiberarmerte tanker og beholdere for bruk 
over bakken – Del 1: Råmaterialer – Betingelser for 
spesifikasjon og aksept

  

CEN EN 13121-2:2003
GRP-tanker og beholdere til bruk over grunnen – Del 2: 
Kompositt materialer – Kjemisk motstand
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN 13121-3:2008+A1:2010
GRP-tanker og beholdere til bruk over grunnen – Del 3: 
Konstruksjon og faglig utførelse

EN 13121-3:2008

Note 2 .1

Dato utløpt
(31 .8 .2011)

EN 13121-3:2008+A1:2010/AC:2011

CEN EN 13134:2000
Hardlodding – Prosedyregodkjenning

  

CEN EN 13136:2001
Kuldeanlegg og varmepumper – 
Trykkavlastningsanordninger med tilhørende 
rørledninger – Beregningsmetoder

  

EN 13136:2001/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(31 .12 .2005) 

CEN EN 13175:2003+A2:2007
LPG-utstyr og tilbehør – Spesifikasjon og prøving av 
tankventiler og utstyrsdeler for flytende petroleumsgass 
(LPG) 

EN 13175:2003

Note 2 .1 

Dato utløpt
(30 .9 .2007) 

CEN EN 13348:2008
Kobber og kobberlegeringer – Sømløse, runde kobberrør 
for medisinske gasser eller vakuum

EN 13348:2001

Note 2 .1 

Dato utløpt
(28 .2 .2009) 

CEN EN 13371:2001
Kryogeniske beholdere – Koplinger for kryogenisk bruk

  

CEN EN 13397:2001
Industriventiler – Membranventiler av metalliske 
materialer

  

CEN EN 13445-1:2009
Ikke-fyrte trykkbeholdere – Del 1: Generelt

EN 13445-1:2002

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .12 .2009) 

CEN EN 13445-2:2009
Ikke-fyrte trykkbeholdere – Del 2: Materialer

EN 13445-2:2002

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .12 .2009) 

EN 13445-2:2009/A1:2012 Note 3 Dato utløpt
(31 .12 .2012)

EN 13445-2:2009/A2:2012 Note 3 Dato utløpt
(31 .12 .2012)

CEN EN 13445-3:2009
Ikke-fyrte trykkbeholdere – Del 3: Konstruksjon

EN 13445-3:2002

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .12 .2009) 

EN 13445-3:2009/A1:2012 Note 3 Dato utløpt
(31 .12 .2012)

CEN EN 13445-4:2009
Ikke-fyrte trykkbeholdere – Del 4: Produksjon

EN 13445-4:2002

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .12 .2009) 

EN 13445-4:2009/A1:2011 Note 3 Dato utløpt
(3 .8 .2012)
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN 13445-5:2009
Ikke-fyrte trykkbeholdere – Del 5: Inspeksjon og prøving

EN 13445-5:2002

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .12 .2009) 

EN 13445-5:2009/A2:2011 Note 3 Dato utløpt
(3 .8 .2012)

EN 13445-5:2009/A3:2011 Note 3 Dato utløpt
(3 .8 .2012)

EN 13445-5:2009/A1:2011 Note 3 Dato utløpt
(3 .8 .2012)

EN 13445-5:2009/A4:2013 Note 3 31 .1 .2014

CEN EN 13445-6:2009
Ikke-fyrte trykkbeholdere – Del 6: Krav til konstruksjon 
og produksjon av trykkbeholdere og trykkpåkjente deler 
laget av kulegrafittjern

EN 13445-6:2002

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .12 .2009) 

CEN EN 13445-8:2009
Ikke-fyrte trykkbeholdere – Del 8: Tilleggskrav til 
trykkbeholdere av aluminium og aluminiumslegeringer

EN 13445-8:2006

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .12 .2009) 

CEN EN 13458-1:2002
Kryogeniske beholdere – Stasjonære vakuum isolerte 
beholdere – Del 1: Grunnleggende krav

  

CEN EN 13458-2:2002
Kryogeniske beholdere – Stasjonære vakuumisolerte 
beholdere – Del 2: Konstruksjon, produksjon, kontroll 
og prøving  

  

EN 13458-2:2002/AC:2006   

CEN EN 13458-3:2003
Kryogeniske beholdere – Stasjonære vakuumisolerte 
beholdere – Del 3: Driftskrav

  

EN 13458-3:2003/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(31 .12 .2005) 

CEN EN 13480-1:2012
Metalliske industrielle rørsystemer – Del 1: Generelt

EN 13480-1:2002

Note 2 .1

Dato utløpt
(31 .12 .2012)

CEN EN 13480-2:2012
Metalliske industrielle rørsystemer – Del 2: Materialer

EN 13480-2:2002

Note 2 .1

Dato utløpt
(31 .12 .2012)

EN 13480-2:2012/A1:2013 Note 3 28 .2 .2014

CEN EN 13480-3:2012
Metalliske industrielle rørsystemer – Del 3: Konstruksjon 
og beregning

EN 13480-3:2002

Note 2 .1

Dato utløpt
(31 .12 .2012)

CEN EN 13480-4:2012
Metalliske industrielle rørsystemer – Del 4: Produksjon 
og installasjon

EN 13480-4:2002

Note 2 .1

Dato utløpt
(31 .12 .2012)

EN 13480-4:2012/A1:2013 Note 3 28 .2 .2014

CEN EN 13480-5:2012
Metalliske industrielle rørsystemer – Del 5: Inspeksjon 
og prøving

EN 13480-5:2002

Note 2 .1

Dato utløpt
(31 .12 .2012)

EN 13480-5:2012/A1:2013 Note 3 28 .2 .2014

CEN EN 13480-6:2012
Metalliske industrielle rørsystemer – Del 6: Tilleggskrav 
til nedgravde rørledninger

EN 13480-6:2004

Note 2 .1

Dato utløpt
(31 .12 .2012)
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN 13480-8:2012
Metalliske industrielle rørsystemer – Del 8: Tilleggskrav 
til aluminiumsrør og aluminiumslegerte rør

EN 13480-8:2007

Note 2 .1

Dato utløpt
(31 .12 .2012)

CEN EN ISO 13585:2012
Hardlodding - godkjenning av loddere 
(ISO 13585:2012)

EN 13133:2000
Note 2 .1

Dato utløpt
(31 .12 .2012)

CEN EN 13611:2007+A2:2011
Sikkerhets- og kontrollanordninger for gassbrennere og 
apparater for gassformig brensel – Generelle krav

EN 13611:2007

Note 2 .1

Dato utløpt
(3 .8 .2012)

CEN EN 13648-1:2008
Kryogeniske beholdere – Sikkerhetsutstyr for beskyttelse 
mot overtrykk – Del 1: Sikkerhetsventiler for kryogenisk 
bruk

EN 13648-1:2002

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .5 .2009) 

CEN EN 13648-2:2002
Kryogeniske beholdere – Sikkerhetsutstyr for beskyttelse 
mot overtrykk – Del 2: Sprengskiver for kryogenisk bruk

  

CEN EN 13648-3:2002
Kryogeniske beholdere – Sikkerhetsutstyr for beskyttelse 
mot overtrykk – Del 3: Bestemmelse av nødvendig 
avblåsning – Kapasitet og dimensjoner

  

CEN EN 13709:2010
Industriventiler – Stengeventiler og stengbare 
tilbakeslagsventiler i stål

EN 13709:2002

Note 2 .1 

Dato utløpt
(15 .4 .2011)

CEN EN 13789:2010
Industriventiler – Stengeventiler av støpejern

EN 13789:2002

Note 2 .1 

Dato utløpt
(15 .4 .2011)

CEN EN 13831:2007
Lukkede ekspansjonsbeholdere med innebygget 
membran for installasjon i vannsystemer

  

CEN EN 13835:2012
Støperiteknikk – Austenittisk støpejern

EN 13835:2002

Note 2 .1

Dato utløpt
(31 .7 .2012)

CEN EN 13923:2005
Trykkbeholdere av plast med fiberforsterkning – 
Materialer, konstruksjon, tilvirkning og prøving

  

CEN EN 14071:2004
Sikkerhetsventiler for LPG-beholdere – Tilbehør

  

CEN EN 14129:2004
Sikkerhetsventiler for LPG-tanker

  

CEN EN 14197-1:2003
Kryogeniske beholdere – Stasjonære beholdere uten 
vakuumisolering – Del 1: Grunnleggende krav

  

CEN EN 14197-2:2003
Kryogeniske beholdere – Stasjonære beholdere uten 
vakuumisolasjon – Del 2: Konstruksjon, fabrikasjon, 
inspeksjon og prøving  

  

EN 14197-2:2003/A1:2006 Note 3 Dato utløpt
(28 .2 .2007) 

EN 14197-2:2003/AC:2006   
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN 14197-3:2004
Kryogeniske beholdere – Stasjonære beholdere uten 
vakuumisolasjon – Del 3: Driftskrav 

  

EN 14197-3:2004/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(31 .12 .2005) 

EN 14197-3:2004/AC:2004   

CEN EN 14222:2003
Elektriske dampkjeler av rustfritt stål

  

CEN EN 14276-1:2006+A1:2011
Trykkpåkjent utstyr i kuldeanlegg og varmepumper – 
Del 1: Trykkbeholdere – Generelle krav

EN 14276-2:2006

Note 2 .1

Dato utløpt
(31 .8 .2011)

CEN EN 14276-2:2007+A1:2011
Trykkpåkjent utstyr for kjølesystemer og varmepumper – 
Del 2: Rør – Generelle krav

EN 14276-2:2007

Note 2 .1 

Dato utløpt
(31 .8 .2011)

CEN EN 14341:2006
Industriventiler – Tilbakeslagsventiler av stål

  

CEN EN 14359:2006+A1:2010
Gassladede akkumulatorer til hydraulikk formål

EN 14359:2006

Note 2 .1 

Dato utløpt 
(30 .6 .2011)

CEN EN 14382:2005+A1:2009
Sikkerhetsinnretninger for gasstrykkreguleringsanlegg 
og -installasjoner – Sikkerhetsstengeinnretninger for gass 
med arbeidstrykk opptil 100 bar

EN 14382:2005

Note 2 .1 

Dato utløpt
(30 .9 .2009) 

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009   

CEN EN 14394:2005+A1:2008
Varmekjeler – Varmekjeler med trykkluftbrennere – 
Nominell varmeavgivelse mindre enn eller lik 10 MW og 
høyeste driftstemperatur lik 110 °C

  

CEN EN 14570:2005
Utstyr på LPG-tanker over og i grunnen

  

EN 14570:2005/A1:2006 Note 3 Dato utløpt
(31 .8 .2006) 

CEN EN 14585-1:2006
Korrugerte metallslangekoplinger for trykkpåkjent utstyr 
– Del 1: Krav

  

CEN EN 14917:2009+A1:2012
Metallbelg-ekspansjonsskjøter for trykkpåkjent utstyr

EN 14917:2009

Note 2 .1

Dato utløpt
(30 .9 .2012)

CEN EN 15001-1:2009
Gassforsyningssystemer – Gass installasjons rørledninger 
med et driftstrykk større enn 0,5 bar for industrielle og 
ikke-industrielle gassinstallasjoner – Del 1: Detaljerte 
funksjonskrav til utførelse, materialer, konstruksjon, 
inspeksjon og prøving

  

CEN EN ISO 15493:2003
Rørledninger av plast til industriell bruk – ABS, 
PVC-U og PVC-C – Krav til komponenter og 
rørledningssystemer – Del 1: Metrisk serie 
(ISO 15493:2003) 
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN ISO 15494:2003
Rørledning av plast til industriell bruk – Polybuten 
(PB), polyetylen (PE) og polypropylen (PP) – Krav til 
komponenter og rørledningssystemer – Metrisk serie 
(ISO 15494:2003) 

  

CEN EN ISO 15613:2004
Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer 
for metalliske materialer – Godkjenning ved en før-
produksjonsprøving (ISO 15613:2004) 

  

CEN EN ISO 15614-1:2004
Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for 
metalliske materialer – Sveiseprosedyreprøving – Del 1: 
Bue- og gassveising av stål og buesveising av nikkel og 
nikkellegeringer (ISO 15614-1:2004) 

  

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 Note 3 Dato utløpt
(31 .8 .2008) 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 Note 3 Dato utløpt
(31 .8 .2012)

CEN EN ISO 15614-2:2005
Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for 
metalliske materialer – Sveiseprosedyreprøving – Del 2: 
Buesveising av aluminium og aluminiumslegeringer
(ISO 15614-2:2005) 

  

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009   

CEN EN ISO 15614-4:2005
Spesifisering og kvalifisering av sveise prosedyrer for 
metalliske materialer – Sveiseprosedyreprøving – Del 4: 
Utbedring av støpegods i aluminium ved sveising 
(ISO 15614-4:2005) 

  

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007   

CEN EN ISO 15614-5:2004
Spesifisering og godkjenning av sveise prosedyrer for 
metalliske materialer – Sveise prosedyreprøving – Del 5: 
Buesveising av titan, zirconium og deres legeringer 
(ISO 15614-5:2004) 

  

CEN EN ISO 15614-6:2006
Spesifisering og godkjenning av sveise prosedyrer for 
metalliske materialer – Sveiseprosedyreprøving – Del 6: 
Buesveising av kopper og kopperlegeringer 
(ISO 15614-6:2006) 

  

CEN EN ISO 15614-7:2007
Spesifisering og godkjenning av sveise prosedyrer for 
metalliske materialer – Sveiseprosedyreprøving – Del 7: 
Pålegg sveising (ISO 15614-7:2007) 

  

CEN EN ISO 15614-8:2002
Spesifisering og godkjenning av sveise prosedyrer for 
metalliske materialer – Sveise prosedyreprøving – Del 8: 
Sveising av rør til rørplater (ISO 15614-8:2002) 

  

CEN EN ISO 15614-11:2002
Spesifisering og godkjenning av sveise prosedyrer for 
metalliske materialer – Sveise prosedyreprøving – Del 11: 
Elektronstråle- og lasersveising (ISO 15614-11:2002) 

  

CEN EN ISO 15620:2000
Sveising – Friksjonssveising av metalliske materialer 
(ISO 15620:2000) 
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standarden

Note 1

CEN EN 15776:2011
Ikke-fyrte trykkbeholdere – Krav til konstruksjon og 
tilvirkning av trykkbeholdere og trykkpåkjente deler 
konstruert av støpejern med en forlengelse etter brudd lik 
eller mindre enn 15 %

CEN EN ISO 16135:2006
Industriventiler – Kuleventiler av termoplastiske 
materialer (ISO 16135:2006) 

  

CEN EN ISO 16136:2006
Industriventiler – Spjeldventiler av termoplastiske 
materialer (ISO 16136:2006) 

  

CEN EN ISO 16137:2006
Industriventiler – Tilbakeslagsventiler av termoplastiske 
materialer (ISO 16137:2006) 

  

CEN EN ISO 16138:2006
Industriventiler – Membranventiler av termoplastiske 
materialer (ISO 16138:2006) 

  

CEN EN ISO 16139:2006
Industriventiler – Sluseventiler av termoplastiske 
materialer (ISO 16139:2006) 

  

CEN EN ISO 21787:2006
Industriventiler – Stengeventiler av termoplastiske 
materialer (ISO 21787:2006) 

  

(1) ESO (europeisk standardiseringsorgan):
–   CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tlf . +32 2 550 08 11, faks +32 2 550 08 19 (http://www .cen .eu)
–   CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, 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)

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) standarden har samme omfang som den erstattede standarden . På den angitte 
datoen opphører den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav 
i relevante deler av Unionens regelverk .

Note 2 .2: Den nye standarden har et videre omfang enn den erstattede standarden . På den angitte datoen opphører 
den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav i Unionens 
regelverk .

Note 2 .3: Den nye standarden har et snevrere omfang enn den erstattede standarden . På den angitte datoen opphører 
den (delvis) erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav i 
Unionens regelverk, for de produkter som omfattes av den nye standarden . Antakelse om samsvar med 
grunnleggende eller andre krav i Unionens regelverk for produkter som fortsatt omfattes av den (delvis) 
erstattede standarden, men som ikke omfattes av den nye standarden, er ikke berørt .

Note 3: Når det gjelder endringsblader, er referansestandarden EN CCCCC:YYYY samt dens eventuelle tidligere 
endringsblader og et eventuelt nytt, angitt endringsblad . Den erstattede standarden (kolonne 3) består 
derfor av EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere endringsblader, men uten det nye, angitte 
endringsbladet . På den angitte datoen opphører den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med 
grunnleggende eller andre krav i relevante deler av Unionens regelverk .

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

– Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske standardiserings-
organene eller de nasjonale standardiseringsorganene som er oppført på en liste som er offentliggjort i Den 
europeiske unions tidende i samsvar med artikkel 27 i forordning (EU) nr . 1025/2012(1) .

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

– Henvisninger til rettelser ”… /AC:YYYY” offentliggjøres bare som informasjon . En rettelse fjerner trykkfeil og 
språkfeil eller lignende feil fra teksten i en standard og kan dreie seg om en eller flere språkutgaver (engelsk, fransk 
og/eller tysk) av en standard som et europeisk standardiseringsorgan har vedtatt .

– 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 og andre europeiske standarder finnes på Internett på 
adressen http://ec .europa .eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en .htm

(1) EUT L 316 av 14 .11 .2012, s . 12 .

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføring av kommisjonsforordning 
(EF) nr. 643/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og 
fryseapparater til husholdningsbruk og av delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1060/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av kjøleapparat til 

hushaldsbruk 

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

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

Referanse til den 
erstattede standarden

Opphørsdato for antakelse om samsvar 
med den erstattede standarden 

Note 1

Første 
publisering i 

EUT

CENELEC EN 62552:2013 
Kjøleapparater til 
husholdningsbruk – 
Karakteristikker og prøvemetoder 
IEC 62552:2007 (Endret)  

    24 .1 .2014  

Klausuler om toleranser og kontrollprosedyrer (vedlegg E) inngår ikke i dette sitatet .

(1) ESO (europeisk standardiseringsorgan):
–  CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tlf . +32 2 550 08 11, faks +32 2 550 08 19 (http://www .cen .eu)
–  CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, 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)

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) standarden har samme omfang som den erstattede standarden . På den angitte 
datoen opphører den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav 
i relevante deler av Unionens regelverk .

Note 2 .2: Den nye standarden har et videre omfang enn den erstattede standarden . På den angitte datoen opphører 
den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav i Unionens 
regelverk .

Note 2 .3: Den nye standarden har et snevrere omfang enn den erstattede standarden . På den angitte datoen opphører 
den (delvis) erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav i 
Unionens regelverk, for de produkter som omfattes av den nye standarden . Antakelse om samsvar med 
grunnleggende eller andre krav i Unionens regelverk for produkter som fortsatt omfattes av den (delvis) 
erstattede standarden, men som ikke omfattes av den nye standarden, er ikke berørt .

Note 3: Når det gjelder endringsblader, er referansestandarden EN CCCCC:YYYY samt dens eventuelle tidligere 
endringsblader og et eventuelt nytt, angitt endringsblad . Den erstattede standarden (kolonne 3) består 
derfor av EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere endringsblader, men uten det nye, angitte 
endringsbladet . På den angitte datoen opphører den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med 
grunnleggende eller andre krav i relevante deler av Unionens regelverk .

Note 4: Datoen for opphør av overgangsperioden er den samme som datoen for tilbaketrekking av motstridende 
nasjonale tekniske spesifikasjoner. Etter denne datoen må antakelse om samsvar være basert på harmoniserte 
europeiske spesifikasjoner (harmoniserte standarder eller europeiske tekniske godkjenninger), som er 
tilgjengelige på nettsiden http://ec .europa .eu/enterprise/newapproach/nando/index .cfm?fuseaction=cp . 
hs&cpr=Y for Europakommisjonens informasjonssystem NANDO . Når en harmonisert standard erstattes 
med en ny utgave, kan begge utgavene av standarden benyttes med henblikk på påføring av CE-merket 
inntil utløpsdatoen for overgangsperioden .

  2014/EØS/5/25

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

– Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske standardiserings-
organene eller de nasjonale standardiseringsorganene som er oppført på en liste som er offentliggjort i Den 
europeiske unions tidende i samsvar med artikkel 27 i forordning (EU) nr . 1025/2012(1) .

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

– Henvisninger til rettelser ”… /AC:YYYY” offentliggjøres bare som informasjon . En rettelse fjerner trykkfeil og 
språkfeil eller lignende feil fra teksten i en standard og kan dreie seg om en eller flere språkutgaver (engelsk, fransk 
og/eller tysk) av en standard som et europeisk standardiseringsorgan har vedtatt .

– 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 og andre europeiske standarder finnes på Internett på 
adressen http://ec .europa .eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en .htm

(1) EUT L 316 av 14 .11 .2012, s . 12 .

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



