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EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN
KUNNGJØRING FRA NORGE

2016/EØS/36/01

OM 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
Kunngjøring av innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum på norsk
kontinentalsokkel – Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2016
Det norske olje- og energidepartementet kunngjør med dette en innbydelse til å søke om utvinningstillatelser
for petroleum i samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav a) 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.
Utvinningstillatelser vil bare bli tildelt aksjeselskaper registrert i Norge eller i en annet stat som har sluttet
seg til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), eller til fysiske personer
hjemmehørende i en stat som er part i EØS-avtalen.
Selskaper som i dag ikke er rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, kan tildeles utvinningstillatelse
dersom de er forhåndskvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel.
Individuelle søkere og søkere som søker som gruppe, vil bli behandlet på like vilkår av departementet.
Søkere som leverer individuell søknad, eller som inngår i en gruppe som sammen med andre leverer
felles søknad, er å betrakte som søker av utvinningstillatelse. Departementet kan, på grunnlag av
innsendte gruppesøknader og individuelle søknader, sette sammen grupper av søkere som får tildelt en ny
utvinningstillatelse, herunder fjerne søkere i en gruppesøknad og tilføye individuelle søkere, samt utpeke
operatør for slike grupper.
Mellom de rettighetshavere som blir tildelt andel i samme utvinningstillatelse, vil det bli stilt krav om
inngåelse av en avtale for petroleumsvirksomhet, herunder en samarbeidsavtale og en regnskapsavtale. Er
utvinningstillatelsen stratigrafisk delt, vil det også bli stilt krav om at rettighetshaverne til de to stratigrafisk
delte tillatelsene inngår en samarbeidsavtale som regulerer forholdet mellom partene i så måte.
Avtalepartene danner ved avtaleinngåelsen et interessentskap hvor partenes andeler i avtalene til enhver
tid skal være identiske med partenes andeler i utvinningstillatelsen.
Konsesjonsdokumentene vil i hovedtrekk være basert på de relevante dokumenter fra tildelingen i
forhåndsdefinerte områder 2015. Målet er at hovedtrekkene i eventuelle tilpasninger i rammeverket gjøres
kjent for industrien før søknadsfristen utløper.
Kriterier for tildeling av utvinningstillatelse
For å fremme god ressursforvaltning, rask og effektiv leting etter og utvinning av petroleum på norsk
kontinentalsokkel, herunder en sammensetning av rettighetshavergrupper som sikrer dette, vil følgende
kriterier legges til grunn ved tildeling av andeler i utvinningstillatelser og ved utpeking av operatør:
a) Søkerens forståelse av geologien i det berørte geografiske området og hvordan rettighetshaverne
planlegger å foreta en effektiv undersøkelse etter petroleum der.
b) Søkerens relevante tekniske kompetanse og hvordan denne kompetansen kan bidra aktivt til en
kostnadseffektiv undersøkelse etter, og eventuell utvinning av, petroleum fra det berørte geografiske
området.
c) Søkerens erfaring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring fra andre områder.
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d) At søkeren har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å foreta undersøkelse etter, og eventuell
utvinning av, petroleum fra det berørte geografiske området.
e) Dersom søkeren er eller har vært rettighetshaver i en utvinningstillatelse, kan departementet ta med
i vurderingen enhver form for ineffektivitet eller manglende ansvarlighet som søkeren har vist som
rettighetshaver.
f) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst én rettighetshaver
har boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller har tilsvarende relevant
operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.
g) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til to eller flere rettighetshavere, hvorav minst én
med erfaring som nevnt under f).
h) Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser i Barentshavet, skal selv ha boret minst én
brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring
utenfor norsk kontinentalsokkel.
i) For utvinningstillatelser på dypt hav skal den som utpekes som operatør og minst ytterligere én
rettighetshaver selv ha boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha
tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen
skal én rettighetshaver ha boret på dypt hav som operatør.
j) For utvinningstillatelser som forventes å medføre boring av letebrønner med høyt trykk og/eller
temperatur (HTHT), skal den som utpekes som operatør og minst ytterligere én rettighetshaver
selv ha boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant
operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen skal én rettighetshaver
ha boret en HTHT-brønn som operatør.
Blokker det kan søkes om
Søknader om andeler i utvinningstillatelser kan inngis for blokker som det ikke er bevilget tillatelse for
innenfor det forhåndsdefinerte området som vist på kartene offentliggjort av Oljedirektoratet. Det er også
mulig å søke om arealer innenfor det forhåndsdefinerte området som er levert tilbake etter kunngjøring
i samsvar med oppdaterte kart på oljedirektoratets interaktive Faktakart-side som finnes på det norske
oljedirektoratets nettside.
Hver utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller del(er) av blokk(er). Søkere anmodes om
å begrense søknadsskissene til områder der de har kartlagt prospektering.
Fullstendig utlysningstekst med detaljerte kart over de aktuelle områdene er tilgjengelig på Oljedirektoratets
nettside: www.npd.no/apa2016.
Søknader om utvinningstillatelser for petroleum inngis til:
Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO
NORGE
To kopier sendes til:
Oljedirektoratet
Postboks 600
4003 STAVANGER
NORGE
Søknadsfrist: 6. september 2016 kl. 12.00.
Tildelingen av utvinningstillatelser for petroleum under tildeling fra forhåndsdefinerte områder 2016 for
norsk kontinentalsokkel, vil etter planen finne sted i første kvartal 2017.
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Vedtak nr. 489/15/COL om innledning av formell undersøkelse med hensyn
til unntaksregelen for ambulerende virksomhet i ordningen for differensiert
arbeidsgiveravgift 2014–2020

Nr. 36/3

2016/EØS/36/02

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til overvåknings- og
domstolsavtalens del I artikkel 1 nr. 2 i protokoll 3 med hensyn til statsstøtte
EFTAs overvåkingsorgan har ved ovennevnte vedtak, gjengitt på det opprinnelige språket etter dette
sammendraget, underrettet norske myndigheter om at det har besluttet å innlede undersøkelse av
ovennevnte tiltak i henhold til del I artikkel 1 nr. 2 i protokoll 3 til avtalen mellom EFTA-statene om
opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.
Berørte parter kan sende inn merknader til tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort, til:
EFTAs overvåkingsorgan
Registry
Rue Belliard 35
1040 Brussels
BELGIA
Merknadene vil bli oversendt norske myndigheter. En berørt part som ønsker å få sin identitet holdt
fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.
*****
Sammendrag
Framgangsmåte
Norske myndigheter ga melding om ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift 2014–2020, i henhold
til del I artikkel 1 nr. 3 i protokoll 3 ved brev av 13. mars 2014(1). På bakgrunn av denne melding og
opplysninger framlagt i etterkant(2) godkjente Overvåkningsorganet den meldte støtteordningen ved sitt
vedtak nr. 225/14/COL av 18. juni 2014.
Ved kjennelse av 23. september 2015 i sak E-23/14 Kimek Offshore AS mot ESA(3) annullerte EFTAdomstolen deler av Overvåkningsorganets vedtak.
Ved brev av 15. oktober 2015(4) anmodet Overvåkingsorganet om opplysninger fra norske myndigheter.
Norske myndigheter etterkom denne anmodningen ved brev av 6. november 2015(5).
Beskrivelse av tiltaket
Formålet med den generelle ordningen om differensiert arbeidsgiveravgift er å redusere eller forebygge
avfolking i de minst befolkede regioner i Norge, ved å stimulere sysselsettingen. Driftstøtteordningen
utligner sysselsettingskostnader ved å redusere arbeidsgiveravgiften i enkelte geografiske områder. Som
en hovedregel varierer støtteandelen etter det geografiske området forretningsenheten er registrert i.
Norsk lov krever at foretak registrerer underenheter for hver enkelt virksomhet som utøves(6). Dersom et
foretak utøver ulike typer forretningsvirksomhet, må egne underenheter registreres. Egne enheter må også
registreres dersom virksomhetene utøves på steder med ulik geografiske beliggenhet.
Som unntak fra hovedregelen om registrering gjelder ordningen også for virksomheter som er registrert
utenfor et støtteberettiget område når de leier ut arbeidstakere til støtteberettigede områder, og når deres
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Dokument nr. 702438–702440, 702442 og 702443.
Se nr. 2 i vedtak nr. 225/14/COL, tilgjengelig på Internett på: http://www.eftasurv.int/media/state-aid/Consolidated_version_-_
Decision_225_14_COL__NOR_Social_Security_contributions_2014-2020.pdf.
Ennå ikke offentliggjort.
Dokument nr. 776348.
Dokument nr. 779603 og 779604.
Lov om enhetsregisteret (LOV-1994-06-03-15).
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ansatte er engasjert i mobile aktiviteter innenfor et støtteberettiget område (for dette vedtaks formål
omtales dette som ”ambulerende virksomhet”). Dette er unntaksregelen som undersøkes i dette vedtak.
Nasjonalt rettslig grunnlag for ordningen er Lov om folketrygd kapittel 23-2(7). Nasjonalt rettslig grunnlag
for unntaket er fastsatt i paragraf 1 fjerde ledd i stortingsvedtak nr. 1482 av 5. desember 2013 om
fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2014.
Unntaket gjelder bare når arbeidstakeren tilbringer minst halvparten av arbeidsdagene i det støtteberettigede
området. I tillegg gjelder den reduserte satsen bare for den delen av arbeidet som ble utført der.
Vurdering av ordningen
Overvåkningsorganet skal vurdere om unntaksregelen er forenlig med EØS-avtalens virkemåte på
bakgrunn av avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c), i tråd med Overvåkningsorganets retningslinjer for
regionalstøtte for 2014–2020 (RAG)(8).
Regionalstøtte kan være effektivt for å fremme den økonomiske utviklingen i svakt utviklede områder bare
dersom den gis for å oppmuntre til tilleggsinvestering eller økonomisk virksomhet i disse områdene(9).
Regional driftsstøtte kan falle inn under artikkel 61 nr. 3 bokstav c) i EØS-avtalen bare dersom den tildeles
for å utbedre særlige eller varige ulemper som foretak i svakt utviklede områder står overfor(10).
Det er ikke tvil om at ordningens geografiske virkeområde er begrenset til svakt utviklede regioner. Dette
vedtakets virkeområde begrenser seg til unntaksregelen. Spørsmålet er om nevnte regel, som medfører
at foretak registrert utenfor svakt utviklede regioner som dekkes av ordningen, kan dra fordel av støtte
gjennom ordningen i den grad de utøver økonomiske aktiviteter i de svakt utviklede regionene, er forenlig
med statsstøttereglene. Sagt på en annen måte, utbedrer unntaksregelen særlige eller varige ulemper som
foretak i svakt utviklede regioner står overfor?
Det er opp til norske myndigheter å dokumentere faren for avfolking dersom unntaksregelen ikke
fantes(11). Norske myndigheter har understreket fordelene med unntaksregelen for de lokale foretakene.
De kan få tilgang til spesialisert arbeidskraft, til lavere kostnader, enn det som ellers ville vært tilgjengelig.
Unntaksregelen fører videre til økt konkurranse mellom ambulerende virksomheter i de støtteberettigede
områdene, som igjen er fordelaktig for lokale foretak (andre enn de som leverer ambulerende tjenester)
ettersom lavere kostnader for ambulerende virksomheter gjør det mer attraktivt og lønnsomt å drive
virksomhet i et støtteberettiget område. Bruk av støtte gjennom ordningen er et indirekte verktøy i den
betydning at det brukes til å redusere sysselsettingskostnadene som et tiltak for å redusere eller forebygge
avfolking. Tanken er at arbeidsmarkedet er en avgjørende faktor for hvor mennesker bosetter seg.
Norske myndigheter har videre argumentert med at selskaper som er registrert utenfor støtteberettigede
områder, innimellom vil ansette arbeidstakere i de støtteberettigede områdene. På den måten vil selskapene
tilby arbeidsplasser som, til tross for at de er av midlertidig natur, vil bidra til å øke lønnsinntektene i de
støtteberettigede regionene. Dette stimulerer også til økonomisk aktivitet. Norske myndigheter mener
dessuten at arbeidstakere som bor midlertidig i de støtteberettigede områdene, vil kjøpe lokale varer og
tjenester og dermed bidra til den lokale økonomien. Dette gjelder særlig for arbeidstakere som pendler til
arbeidsplassen spesielt på kort eller mellomlang sikt, ettersom de sannsynligvis vil bo på hotell, spise på
restaurant osv. Norske myndigheter har anslått støttebeløpet som kommer fra unntaksregelen til å være to
prosent av det samlede støttebeløpet for 2015, men understreker at dette er et usikkert anslag. To prosent
utgjør ca. 19 millioner euro(12). Overvåkningsorganet oppfordrer norske myndigheter til å legge fram mer
presise opplysninger om regelens økonomiske virkninger.
Bortsett fra ovenstående merknader av alminnelig karakter har norske myndigheter ikke dokumentert
faren for avfolking i de relevante områdene dersom unntaksregelen ikke fantes. Overvåkningsorganet er
av den oppfatning at for å oppfylle kravene i RAG må et tiltak ha virkninger utover en marginal økning
i midlertidig sysselsettingsmuligheter og forbruk i det støtteberettigede området. På dette grunnlaget
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

LOV-1997-02-28-19.
EUT L 166 av 5.6.2014, s. 44, og EØS-tillegget til EUT nr. 33 av 5.6.2014, s. 1.
Nr. 6 i RAG.
Nr. 16 i RAG.
Nr. 43 i RAG.
Basert på meldt budsjett for 2013, se nr. 49 i Overvåkningsorganets vedtak nr. 225/14/COL.
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oppfordrer Overvåkningsorganet norske myndigheter til å framlegge ytterligere opplysninger for å
dokumentere faren for avfolking dersom unntaksregelen ikke fantes.
Når det gjelder unntaksregelens virkning på konkurranse og forbruk, hevder norske myndigheter at
unntaksregelen sikrer like vilkår for alle virksomheter i de vanskeligstilte områdene, ettersom den har
samme anvendelse for alle virksomheter i EØS-området. Konsekvensen er at den sørger for at utilbørlige
negative virkninger på konkurranse unngås. Overvåkningsorganet mener at dette er et positiv trekk i lys
av nr. 3 og 53 i RAG. Virksomhetene som er registrert i de støtteberettigede områdene, kan imidlertid
stå overfor mer varige vanskeligheter enn virksomhetene som bare sender sine ansatte for å arbeide
midlertidig i området. Norske myndigheter argumenterer med at virksomheter som er registrert utenfor
det støtteberettigede området, kan ha konkurransemessige ulemper sammenlignet med lokale foretak
på grunn av blant annet transportkostnader og kostnader tilknyttet innkvartering av arbeidstakere.
Norske myndigheter har ikke framlagt opplysninger eller annen begrunnelse for å støtte opp under disse
antakelsene. Overvåkningsorganet oppfordrer norske myndigheter til å ytterligere klargjøre hvorfor
unntaksregelen ikke har utilbørlig negative virkninger på konkurransen, og til å framlegge opplysninger
for å støtte opp under dette.
Norske myndigheter har understreket at det er åpenbart at unntaksregelen har en incentivvirkning. En
støtteordnings incentivvirkning kan ikke bare antas. Selv om det ikke er nødvendig å legge fram individuell
dokumentasjon på at en støtteordning gir hver enkelt mottaker en incentivvirkning, på individuell basis,
til å utøve en virksomhet mottakeren ellers ikke ville ha utøvd, må incentivvirkningen i det minste være
basert på sunn økonomisk teori. Det er ikke tilstrekkelig å bare henvise til antatt evidens. Det er riktig
at unntaksregelen for foretak registrert utenfor støtteberettigede områder reduserer arbeidskraftkostnader
for ambulerende virksomhet i støtteberettigede områder. Norske myndigheter har imidlertid ikke framlagt
dokumentasjon eller argumenter som viser at dersom støtteordningen ikke fantes, ville den økonomiske
aktiviteten i området vært betydelig redusert, på grunn av problemer som støtten er ment å utbedre(13).
Norske myndigheter har forklart at foretak som utfører ambulerende virksomhet, til en viss grad kan
registrere underenheter i de støtteberettigede områdene. De er videre pålagt å gjøre det når minst én ansatt
utfører arbeid for morforetaket i et avgrenset område og foretaket har besøksadresse der.
Norske myndigheter argumenterer med at dersom unntaksregelen for ambulerende virksomhet i det
støtteberettigede området ikke fantes, ville det vært en urettferdig forskjellsbehandling avhengig av om det
tjenesteytende foretaket hadde etablert en underenhet i det støtteberettigede området eller ikke.
For det første er det ikke klart for Overvåkningsorganet hva kravet om ”minst én ansatt utfører arbeid for
morforetaket i et avgrenset område og foretaket har besøksadresse der” medfører. Overvåkningsorganet
oppfordrer derfor norske myndigheter til å klargjøre dette.
For det andre er prinsippet om likebehandling et generelt prinsipp i EØS-retten. Dette kan imidlertid ikke
i seg selv tjene som grunnlag til å rettferdiggjøre unntaksregelen. Unntaksregelen må i seg selv være
forenlig med EØS-avtalens virkemåte.
Mangelen på relevante opplysninger, som beskrevet over, gjør at Overvåkningsorganet konkluderer med
at det er i tvil om unntaksregelen er forenlig med EØS-avtalens virkemåte.

(13) Nr. 71 i RAG.
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EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION
No 489/15/COL
of 9 December 2015
opening a formal investigation into the exemption rule for ambulant services under the scheme on
differentiated social security contributions 2014-2020
(Norway)
The EFTA Surveillance Authority (“the Authority”),
HAVING REGARD to:
the Agreement on the European Economic Area (“the EEA Agreement”), in particular to Article 61,
Protocol 26 to the EEA Agreement,
the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of
Justice (“the Surveillance and Court Agreement”), in particular to Article 24,
Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement (“Protocol 3”), in particular to Article 1(2) of Part I
and Articles 4(4) and 6(1) of Part II,
Whereas:
I. FACTS
1.

Procedure

(1)

The Norwegian authorities notified the regionally differentiated social security contributions
scheme 2014-2020 pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3 by letter of 13 March 2014.(1)
On the basis of that notification and information submitted thereafter,(2) the Authority approved
the notified aid scheme by its Decision No 225/14/COL of 18 June 2014.

(2)

By its judgment of 23 September 2015 in case E-23/14 Kimek Offshore AS v ESA(3) the EFTA
Court annulled, in part, the Authority’s decision.

(3)

By letter dated 15 October 2015,(4) the Authority requested information from the Norwegian
authorities. By letter dated 6 November 2015,(5) the Norwegian authorities replied to the
information request.

2.

The scheme as such is not the subject of the formal investigation

(4)

By its judgment the EFTA Court partly annulled the Authority’s decision approving the aid
scheme. The aid scheme as such is not subject to the renewed scrutiny carried out by the Authority
in the present formal investigation. The subject of this formal investigation is merely the part of
the scheme (an exemption rule for ambulant services) for which the Authority’s approval was
annulled.

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

Documents No 702438-702440, 702442 and 702443.
See paragraph 2 of Decision No 225/14/COL, available online: http://www.eftasurv.int/media/state-aid/Consolidated_version_-_
Decision_225_14_COL__NOR_Social_Security_contributions_2014-2020.pdf.
Not yet reported.
Document No 776348.
Documents No 779603 and 779604.
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3.

The scheme

3.1

Objective

(5)

The objective of the general scheme on differentiated social security contributions as such
is to reduce or prevent depopulation in the least inhabited regions in Norway, by stimulating
employment. The operating aid scheme offsets employment costs by reducing the social security
contribution rates in certain geographical areas. As a main rule, the aid intensitites vary according
to the geographical area in which the business unit is registered. The rules on registration are
explained in greater detail below.

3.2

National legal basis

(6)

The national legal basis for the scheme as such is Section 23-2 of the National Insurance Act.
(6) This provision sets out the employer’s general obligation to pay social security contributions
calculated on the basis of gross salary paid to the employee. According to paragraph 12 of that
section, the Norwegian Parliament may adopt regionally differentiated rates, as well as specific
provisions for undertakings within certain sectors. Thus, it is the National Insurance Act, in
conjunction with the annual decisions of the Norwegian Parliament, that forms the national legal
basis for the scheme.

(7)

For further detail on the aid scheme as such, reference is made to the Authority’s Decision No
225/14/COL.

3.3

Rules on registration

(8)

As a main rule, aid eligibility depends on whether a business is registered in the eligible area. As
noted above, the main rule of the scheme is that aid intensities vary according to the geographical
area in which the business is registered.

(9)

Norwegian law requires undertakings to register sub-units for each separate business activity
performed.(7) If an undertaking performs different kinds of business activities, separate sub-units
must be registered. Moreover, separate units must be registered if the activities are performed in
different geographical locations.

(10)

According to the Norwegian authorities, the “separate business activitiy” criterion is met when at
least one employee carries out work for the parent unit in a separate area, and the undertaking may
be visited there. Each sub-unit forms its own basis for the calculation of the differentiated social
security contribution, depending on their registered location. Thus, an undertaking registered
outside the area eligible for aid under the scheme will be eligible for aid if, and in so far as, its
economic activities are performed within a sub-unit located within the eligible area.

3.4

Ambulant services – the measure under scrutiny

(11)

By way of exemption from the main rule on registration, the scheme also applies to undertakings
registered outside the eligible area where they hire out workers to the eligible area and where
their employees are engaged in mobile activities within the eligible area (for the purposes of this
decision, this is referred to as “ambulant services”). This is the exemption rule under scrutiny in
the decision at hand. The national legal basis for that exemption is provided for by section 1(4) of
the Norwegian Parliament’s Decision No 1482 of 5 December 2013 on determination of the tax
rates etc. under the National Insurance Act for 2014.

(12)

The exemption applies only when the employee spends half or more of his working days in the
eligible area. Further, the reduced rate is only applicable for the part of the work carried out there.
As a principal rule, the tax registration period is one calendar month.

(6)
(7)

LOV-1997-02-28-19.
The Act on the Coordinating Register for Legal Entities (LOV-1994-06-03-15).
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(13)

This entails that if an employee of an Oslo-registered entity (Oslo is in Zone 1, an ineligible zone,
where the rate therefore is the standard 14.1%) completes 60% of his work one calendar month in
Vardø (which is in Zone 5 where the applicable rate is 0%) and the rest in Oslo, the undertaking
will be eligible for the zero-rate on the salary to be paid for the work carried out in Vardø, but not
for the work carried out in Oslo.

4.

The judgment of the EFTA Court

(14)

The EFTA Court annulled the Authority’s decision in so far as it closed the preliminary
investigation as regards the aid measure in section 1(4) of the Norwegian Parliament’s Decision
No 1482 of 5 December 2013 on determination of the tax rates etc. under the National Insurance
Act for 2014. Section 1(4) is drafted in such a way as to conflate, together with the exemption rule
(which is the subject of the present decision), an anti-circumvention measure designed to prevent
undertakings from claiming aid under the scheme by virtue of simply registering their business
within an area with a lower rate of social security contributions, even if they then proceed to
conduct ambulatory activities or hire out their employees to work in an area with a higher rate.
The anti-circumvention measure is not subject to the present procedure.(8)

5.

Comments by the Norwegian authorities

(15)

The Norwegian authorities argue that the exemption rule for ambulant services is compatible with
the functioning of the EEA Agreement on the basis of its Article 61(3)(c) and that it is in line with
the Authority’s Guidelines on Regional State Aid for 2014-2020 (the RAG).(9)

(16)

The Norwegian authorities have explained that the exemption rule accounts for about two percent
of the total aid granted under the scheme for 2015. They stress that this calculation is based on
uncertain estimates.

(17)

The Norwegian authorities have explained that in Norway, access to employment is the most
influential factor when it comes to peoples’ choice of residence. The social security contribution
is as a main rule calculated on the basis of the rate applicable in the zone in which the employer is
considered to carry out business activity. This rule is based on the premise that only undertakings
performing economic activity in the eligible area should receive aid, and only to the extent that
they are performing business activities in that area. This is a fundamental premise for the aid
scheme.

(18)

Where a company is registered, is not, and should not be, decisive. There are many sectors that
frequently provide ambulant services. As an example, it would be too burdensome to require
all construction firms to register their activities locally wherever they were to carry out work
in order to be eligible for reduced social security rates. Neither Article 61(3)(c) nor the RAG or
the GBER(10) contain requirements on where regional aid beneficiaries need to be registered. A
formalistic approach where the registered location of the beneficiary is decisive in all cases has
no basis in Article 61(3)(c). To the contrary, it would be difficult to reconcile with the RAG which
focusses on whether the aid promotes economic activity in disadvantaged areas and not whether
beneficiaries are registered within the area covered by the scheme. The underlying realities, i.e.
whether the undertaking carries out economic activity within the eligible area, should be decisive.
Furthermore, undertakings performing ambulant services can to some extent register sub-units in
the eligible area. In the absence of the exemption rule for ambulant serices in the eligible area,
there would be an unjustified difference in treatment depending on whether the service providing
undertaking had established a sub-unit in the eligible area.

(19)

The Norwegian authorities contend that the exemption rule contributes to an objective of common
interest in a number of ways. They firstly note that undertakings in the eligible area can access,

(8) See Order of the EFTA Court of 23.11.2015 in Case E-23/14 INT Kimek Offshore AS v ESA (not yet reported).
(9) OJ L 166, 5.6.2014, p. 44 and EEA Supplement No 33, 5.6.2014, p. 1.
(10) The General Block Exemption Regulation (GBER). Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain
categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ L 187, 26.6.2014,
p. 1), incorporated into the EEA Agreement by EEA Joint Committee Decision No 152/2014 (OJ L 342, 27.11.2014, p. 63 and EEA
Supplement No 71, 27.11.2014, p. 61) at point 1j of Annex XV to the EEA Agreement.
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at a lower cost, specialised labour that would otherwise not be available. Secondly, the rule
leads to increased competition between ambulant services in eligible areas. This is beneficial for
local undertakings, other than those providing ambulant services, as lower costs for ambulant
services make it more attractive and more profitable to run a business in the eligible area. Thirdly,
employees with a temporal stay in the eligible area will buy local goods and services and thereby
contribute to the local economy. This applies in particular to employees commuting to the location
especially in the short or medium term as they are likely to stay in hotels, eat in restaurants etc.
Fourthly, undertakings located in central areas may also hire personnel residing in the area where
the ambulant services are performed. Even if the jobs are temporary in nature, they will contribute
to increased wage income in the eligible regions, which also stimulates economic activity. Finally,
undertakings registered outside the eligible zone may have a competitive disadvantage compared
to local firms due to i.a. costs of transporting and lodging of personnel.
(20)

In the view of the Norwegian authorities, it is evident that the exemption rule has an incentive
effect as it reduces labour costs for ambulant services.

(21)

Finally, the Norwegian authorities stress that the exemption rule creates a level playing field for
all undertakings active in the disadvantages areas. The rule applies equally to any EEA-based
undertaking. This ensures that undue adverse effects on competition are avoided.
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II. ASSESSMENT
1.

The presence of state aid

(22)

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.”

(23)

This implies that a measure constitutes state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA
Agreement if the following conditions are cumulatively fulfilled: (i) there must be an intervention
by the state or through state resources, (ii) that intervention must confer a selective economic
advantage on the recipients, (iii) it must be liable to affect trade between EEA States and (iv) it
must distort or threathen to distort competition.

(24)

In Decision No 225/14/COL, the Authority concluded that the scheme on differentiated social
security contributions 2014-2020 constitutes an aid scheme. The Authority refers to its reasoning
in paragraphs 68-74 of that decision. The exemption rule for ambulant services is part of the
provisions providing for that aid scheme. It increases the scope of the scheme in the sense that it
widens the circle of potential beneficiaries to undertakings that are not registered in the eligible
areas. As with the other aid granted under the scheme, extending the scheme to the undertakings
registered outside of the eligible areas results in state resources conferring selective advantages
on undertakings. These advantages are liable to affect trade and distort competition.

2.

Procedural requirements

(25)

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”.

(26)

The Norwegian authorities implemented the exemption rule after the Authority approved it by
Decision No 225/14/COL. With the annulment of the Authority’s approval of the rule by the
EFTA Court, the aid has become unlawful.

3.

Compatibility of the aid

(27)

The Authority must assess whether the exemption rule is compatible with the functioning of the
EEA Agreement on the basis of its Article 61(3)(c) in line with the RAG.

(28)

The exemption rule for ambulant services entitles undertakings that are not registered in the
eligible area to benefit from reduced social security charges when and to the extent that they carry
out economic activities in the registered area. Neither Article 61(3)(c) EEA nor the RAG (nor the
regional aid rules in the GBER) formally require that regional aid beneficiaries are registered in
the assisted areas.

(29)

Regional aid can be effective in promoting the economic development of disadvantaged areas
only if it is awarded to induce additional investment or economic activity in those areas.(11)
Regional operating aid can only fall under Article 61(3)(c) EEA if it is awarded to tackle specific
or permanent handicaps faced by undertakings in disadvantaged regions.(12)

(11) Para. 6 of the RAG.
(12) Para. 16 of the RAG.
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(30)

There is no question that the geographical scope of the scheme as such is restricted to
disadvantaged regions. The scope of this decision is limited to the exemption rule. The question
is whether that rule, which entails that undertakings registered outside the disadvantaged regions
covered by the scheme can benefit from aid under the scheme to the extent that they carry out
economic activities in the disadvantaged regions is compatible with the state aid rules. In other
words, does the exemption rule tackle specific or permanenet handicaps faced by undertakings in
the disadvantaged regions?

(31)

It is for the Norwegian authorities to demonstrate the risk of depopulation in the absence of the
exemption rule.(13) The Norwegian authorities have underlined the benefits of the exemption rule
for local undertakings. They can access, at a lower cost, specialised labour that would otherwise
not be available. Moreover, the exemption rule leads to increased competition between ambulant
services in the eligible areas, which again is beneficial for local undertakings (other than those
providing ambulant services) since lower costs for ambulant services make it more attractive
and more profitable to run a business in the eligible area. The use of aid under the scheme is an
indirect tool in the sense that it is used to reduce the cost of employing workers as a measure to
reduce or prevent depopulation. The idea is that the labour market is the most important factor
influencing where people live.

(32)

The Norwegian authorities have further argued that the firms registered outside the eligible area
occasionally will hire workers in the eligible areas. Thereby the firms will provide jobs that,
although of a more temporary nature, will nevertheless contribute to increased wage income in the
eligible regions. This also stimulates economic activity. The Norwegian authorities furthermore
argue that employees who temporarily stay in the eligible area will buy local goods and services
and thereby contribute to the local economy. This applies in particular to employees commuting
to the location especially on short or medium term as they are likely to stay in hotels, eat in
restaurants, etc. The Norwegian authorities have estimated the amount of aid resulting from
the exemption rule to be two percent of the total aid for 2015 which they stress is an uncertain
estimate. Two percent amounts to approximately EUR 19 million.(14) The Authority invites the
Norwegian authorities to provide more precise information about the financial effect of the rule.

(33)

Apart from the above remarks of a general nature, the Norwegian authorities have not
demonstrated the risk of depopulation of the relevant area in the absence of the exemtion rule. It
is the view of the Authority that a measure, in order to meet the requirements of the RAG, must
have effects exceeding a marginal increase of temporary employment possibilities and spending
in the eligible area. On this basis, the Authority invites the Norwegian authorities to provide more
information to demonstrate the risk of depopulation in the absence of the exemption rule.

(34)

In terms of effect on competition and trade of the exemption rule, the Norwegian authorities
argue that the exemption rule creates a level playing field for all undertakings active in the
disadvantaged areas as it applies equally to any EEA-based undertaking. The consequence is that
it ensures that undue adverse effects on competition are avoided. It is the view of the Authority
that this is a positive feature in light of paras. 3 and 53 of the RAG. However, the undertakings
registered within the eligible area may, in general, face more permanent difficulties than the
undertakings that merely send their employees to work in the area on a non-permanent basis.
The Norwegian authorities argue that undertakings registered outside the eligible zone may have
a competitive disadvantage compared to local firms due to i.a. costs of transporting and lodging
of personnel. The Norwegian authotities have not presented any data or further reasoning to back
up this assumption. The Authority invites the Norwegian authorities to further clarify why it is
that the exemption rule does not have undue adverse effects on competition and to submit further
information to back this up.

(35)

The Norwegian authorities have stressed that it is evident that the exemption rule has an incentive
effect. Incentive effect of an aid cannot merely be assumed. While it is not necessary to provide
individual evidence that aid under a scheme provides each beneficiary with an incentive, on an
individual basis, to carry out an activity it would not otherwise have carried out, the incentive

(13) Para. 43 of the RAG.
(14) Based on the notified 2013 budget, see para. 49 of the Authority’s Decision No 225/14/COL.
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effect must, at the least, be based on sound economic theory. It is not sufficient merely to refer to
an alleged obviousness. While it is true that the exemption rule for companies registered outside
the eligible areas reduces labour costs for ambulant services in the eligible areas, the Norwegian
authorities have not provided evidence or arguments to the effect that it is likely that, in the
absence of aid, the level of economic activity in the area would be significantly reduced due to
the problems that the aid is intended to address.(15)
(36)

The Norwegian authorities have explained that undertakings performing ambulant services to
some extent can register sub-units in the eligible area. Moreover, they are required to do so when
at least one employee carries out work for the parent unit in a separate area, and the undertaking
may be visited there.

(37)

The Norwegian authorities argue that in the absence of the exemption rule for ambulant services
in the eligible area, there would be an unjustified difference in treatment depending on whether
the service providing undertaking had established a sub-unit in the eligible area.

(38)

Firstly, it is not clear to the Authority what the requirement that “at least one employee carries
out work for the parent unit in a separate area, and the undertaking may be visited there” entails.
The Authority therefore invites the Norwegian authorities to clarify this.

(39)

Secondly, the the principle of equal treatment is a general principle of EEA law. However, this
cannot in and of itself serve as a basis to justify the exemption rule. The exemption rule must itself
be compatible with the functioning of the EEA Agreement.

(40)

In conclusion, the absence of the relevant information, as described above, leads the Authority
to have doubts about the compatibility of the exemption rule with the functioning of the EEA
Agreement.

4.

Conclusion

(41)

As set out above, the Authority has doubts as to whether the exemption rule for ambulant services
under the scheme on differentiated social security contributions 2014-2020 is compatible with the
functioning of the EEA Agreement.

(42)

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

(43)

The Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) of Part I of Protocol 3, invites
the Norwegian authorities to submit, by 10 January 2016 their comments and to provide all
documents, information and data needed for the assessment of the compatibility of the measure
in light of the state aid rules.

(44)

The Authority reminds the Norwegian authorities that, according to Article 14 of Part II of
Protocol 3, any incompatible aid unlawfully granted to the beneficiaries will have to be recovered,
unless this recovery would be contrary to a general principle of EEA law, such as the protection
of legitimate expectations.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

(15) Para. 71 of the RAG.
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Article 1
The formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3 is opened into the
exemption rule for ambulant services under the scheme on differentiated social security contributions
2014-2020.
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 by 10 January 2016.
Article 3
The Norwegian authorities are requested to provide by 10 January 2016, 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 language version of this decision is authentic.
Done in Brussels, on 9 December 2015
For the EFTA Surveillance Authority
Sven Erik Svedman

Helga Jónsdóttir

President

College Member
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Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til del I artikkel 1 nr. 2 i protokoll
3 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en
domstol med hensyn til statsstøtte i forbindelse med mulig støtte til Hurtigruten
ASA gjennom avtalen om transporttjenester langs kysten i perioden 2012–2019

30.6.2016

2016/EØS/36/03

EFTAs overvåkingsorgan har ved vedtak 490/15/COL av 9. desember 2015, gjengitt på det opprinnelige
språket etter dette sammendraget, innledet behandling i henhold til del I artikkel 1 nr. 2 i protokoll 3 til
avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol. Norske myndigheter
er underrettet ved en kopi av vedtaket.
EFTAs overvåkingsorgan innbyr med dette EFTA-statene, EU-medlemsstatene og berørte parter til å
sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort, til:
EFTAs overvåkingsorgan
Registry
35, Rue Belliard
B-1040 Brussel
Merknadene vil bli oversendt norske myndigheter. En berørt part som ønsker å få sin identitet holdt
fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.
*****
Sammendrag
Bakgrunn
Hurtigruten ASA (Hurtigruten) utfører transporttjenester som omfatter kombinert person- og godstransport
langs norskekysten fra Bergen til Kirkenes.
Etter en anbudsprosedyre ble en avtale om levering av tjenester for kystlinjen Bergen–Kirkenes for
perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2019 (heretter kalt hurtigruteavtalen) signert med Hurtigruten
13. april 2011. I henhold til denne avtalen skal Hurtigruten gjennomføre daglige seilinger hele året med
anløp i 32 fastsatte havner mellom Bergen og Kirkenes. For rutene Tromsø–Kirkenes og Kirkenes–Tromsø
skal det også tilbys varetransport. Tjenestene skal utføres i tråd med visse kapasitets- og fartøykrav, som
angitt i kontrakten. Fartøy som brukes på kystruten, skal ha en minste passasjerkapasitet på 320 passasjerer,
køyer i kahytt for 120 passasjerer og fraktkapasitet på 150 europaller i lasterom med vanlig lastehøyde. De
skal også oppfylle de juridiske og tekniske kravene som er angitt i avsnitt 4.4 i anbudsgrunnlaget.
For tjenestene som omfattes av hurtigruteavtalen skal norske myndigheter betale en samlet godtgjøring på
5120 millioner kroner for de åtte årene avtalen er gyldig.
Vurdering av statsstøtte for den tildelte godtgjøringen
Det eneste kriteriet for begrepet statsstøtte som er til vurdering, er om kontrakten har gitt Hurtigruten en
selektiv utilbørlig økonomisk fordel eller ikke.
Selektiv utilbørlig økonomisk fordel for Hurtigruten
Overvåkningsorganet vurderte de fire vilkårene i Altmark-saken(1) og fant at ingen av dem synes å være
innfridd på dette tidspunkt. Hurtigruten er dermed gitt en selektiv fordel i betydning av EØS-avtalens
artikkel 61 nr. 1.
Med hensyn til det første vilkåret om en klar definisjon av forpliktelsen til offentlig tjenesteyting, er
Overvåkningsorganet i tvil om kravet til reservering av kapasitet i avsnitt 4-2 i hurtigruteavtalen kan
regnes som en tjeneste av allmenn økonomisk betydning av norske myndigheter, og oppfordrer dem til å
framlegge en objektiv begrunnelse med hensyn til behovet for forpliktelse til offentlig tjenesteyting, idet
det tas hensyn til de sesongmessige variasjonene i kommersiell passasjertransport.
(1)

Kjennelse i saken Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mot Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH
(Altmark), C-280/00, EU:C:2003:415, nr. 87-93.
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Når det gjelder det andre vilkåret og det faktum at parametrene som ligger til grunn for beregning av
godtgjøringen skal være fastsatt på forhånd på en objektiv og åpen måte, er Overvåkningsorganet på
dette tidspunkt i tvil om kravet til reservert kapasitet er knyttet til faktiske passasjertall for forpliktelsen
til offentlig tjenesteyting. Det har for eksempel ikke vært brukt en objektiv og åpen metode for
forhåndsberegning av kostnadene per passasjer/kilometer. Hurtigruten har utformet et eget budsjett som
omfatter alle kostnader og inntekter knyttet til rutene som inngår i forpliktelsen til offentlig tjenesteyting.
Denne atskilte regnskapsførselen gjøres imidlertid ikke for å forhåndsfastsette parametrene for godtgjøring,
som skal være direkte knyttet til de faktiske tap og kostnader (kapasitets- og passasjerkostnader) som er
påført Hurtigruten.
I forbindelse med det tredje vilkåret uttrykker Overvåkningsorganet tvil om norske myndigheter har
forsikret seg om at den tildelte godtgjøringen ikke overstiger det som er nødvendig for å dekke alle eller
deler av kostnadene for å utføre forpliktelsen til offentlig tjenesteyting, idet det tas hensyn til relevant
dokumentasjon og en rimelig fortjeneste for å utføre disse forpliktelsene.
Overvåkningsorganet kan ikke på dette tidspunkt utelukke at Hurtigruten har blitt overkompensert for
levering av offentlige tjenester. Før Overvåkningsorganet kom til denne foreløpige konklusjonen, vurderte
det følgende:
i)
ii)
iii)
iv)

Hurtigruten reserverer ikke kapasitet til passasjerer for offentlig transport men selger kapasiteten
til cruise-passasjerer, samtidig som godtgjøringen for offentlige tjenester beholdes på samme nivå.
Godtgjøring for offentlig tjenesteyting har økt betydelig sammenlignet med foregående
kontraktsperiode.
Hurtigruten mottar fortsatt godtgjøring for tjenester som ikke leveres.
Hurtigruten forsøker videre å reduserer havneavgiftene, samtidig som godtgjøringen for offentlig
tjenesteyting opprettholdes på samme nivå.

Til slutt, med hensyn til det fjerde vilkåret, der det kreves at det åpnes for en anbudsprosedyre eller en
referansemåling med et veldrevet foretak: Med henvisning til at anbudsprosedyren som ble gjennomført
bare resulterte i ett tilbud, fra Hurtigruten, er Overvåkningsorganet på dette tidspunkt i tvil om en
anbudsprosedyre som den som ble gjennomført, kan anses å være tilstrekkelig for å sørge for ”den laveste
kostnad for samfunnet”. Dette særlig fordi Hurtigruten hadde en betydelig konkurransefordel som styrket
Hurtigrutens posisjon i anbudsprosedyren, ettersom Hurtigruten allerede eide fartøyer som var tilpasset
kravene i anbudsgrunnlaget.
I henhold til anbudsgrunnlaget ble oppdraget om å utføre offentlig tjenesteyting i tillegg annonsert
som tre alternativer. Dette burde bety at det fantes mer informasjon og/eller vektleggingskriterier blant
disse alternativene. I lys av det faktum at slik informasjon ikke var inkludert i anbudsdokumentene, er
Overvåkningsorganet i tvil om anbudet, slik det var utformet, ga et incentiv til andre mulige tilbydere enn
Hurtigruten. Tilbydere som kunne ha vært villige til å by i samsvar med kravene i de tre ulike alternativene
og på et annet alternativ enn det som faktisk ble valgt.
Norske myndigheter har ikke framlagt opplysninger om referansemålinger med et veldrevet foretak.
Vurdering av forenlighet
Forenligheten til godtgjøring for offentlig tjenesteyting av sjøtransport er vurdert på grunnlag av EØSavtalens artikkel 59 nr. 2 sammenholdt med Overvåkningsorganets rammeregler for statsstøtte i form av
godtgjørelse for offentlig tjenesteyting (Rammereglene)(2).
Prinsippene fastsatt i Rammereglene får anvendelse for godtgjøringen for offentlig tjenesteyting bare i
den grad de utgjør statsstøtte som ikke dekkes av kommisjonsbeslutning 2012/21/EU om anvendelsen av
artikkel 106 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på statsstøtte i form av godtgjøring for
offentlig tjenesteyting til visse foretak som er tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk
betydning(3).

(2)
(3)

Finnes på http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VI---Framework-for-state-aid-in-the-form-of-public-servicecompensation.pdf.
EUT L 7 av 11.1.2012, s. 3, innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XV nr 1h.
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Overvåkningsorganet har ikke mottatt opplysninger fra norske myndigheter med hensyn til vurdering av
forenlighet og er på dette tidspunkt i tvil om hurtigruteavtalen er forenlig med EØS-avtalens virkemåte.
Konklusjon
I lys av ovennevnte betraktninger har Overvåkingsorganet besluttet å innlede formell undersøkelse i
samsvar med del 1 artikkel 1 nr. 2 i protokoll 3 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et
overvåkingsorgan og en domstol. Berørte parter innbys til å sende inn sine merknader innen en måned
etter at denne kunngjøringen ble offentliggjort i Den europeiske unions tidende og EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende.

30.6.2016

30.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION
No 490/15/COL
of 9 December 2015
opening the formal investigation procedure on the Coastal Agreement for Hurtigruten Maritime
Services 2012-2019
(Norway)
[NON-CONFIDENTIAL VERSION]
The EFTA Surveillance Authority (“the Authority”),
HAVING REGARD to:
the Agreement on the European Economic Area (“the EEA Agreement”), in particular to Articles 59(2)
and 61,
Protocol 26 to the EEA Agreement,
the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of
Justice (“the Surveillance and Court Agreement”), in particular to Article 24,
Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement (“Protocol 3”), in particular to Article 1 of Part I and
Articles 4(4), 6 and 13 of Part II,
Whereas:
I. FACTS
1.

Procedure

(1)

On 28 April 2014 the Authority received by email a complaint about alleged incompatible aid to
Hurtigruten ASA (“Hurtigruten”) under the Coastal Agreement for the Bergen – Kirkenes route
(“Hurtigruten Agreement” or “HA”) for the period 1 January 2012 to 31 December 2019.

(2)

A second complaint referring to the same Coastal Agreement was received on 9 July 2014.
The two complaints are independent, but there are certain overlapping issues. Given that both
complaints refer to the same HA, the present decision will treat them jointly and refer to them as
“the complaints” (reference will also be made to “the complainants”) throughout the text.

(3)

By letter dated 13 June 2014 (supplemented by a subsequent letter of 10 July 2014), the Authority
requested information from the Norwegian authorities. By letter dated 22 September 2014, the
Norwegian authorities replied to the information request. An additional request for information
was sent to the Norwegian authorities on 21 November 2014, to which the Norwegian authorities
replied by letter dated 16 January 2015.

2.

Background – the Hurtigruten Agreement

(4)

Hurtigruten operates transport services consisting of the combined transport of persons and goods
along the Norwegian coast from Bergen to Kirkenes, as illustrated in the diagram below:
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Diagram 1 – The Bergen – Kirkenes coastal route

(5)

The operation of the service for parts of the period 1 January 2005 to 31 December 2012 was the
subject of the Authority’s Decision No 205/11/COL.(1) In that Decision the Authority concluded
that the measures involved entailed state aid that was incompatible with the functioning of the
EEA Agreement in so far as they constituted a form of overcompensation for a public service
obligation, and ordered the recovery of the aid.

(6)

The operation of the service for the period 1 January 2012 to 31 December 2019 was the subject
of a tender procedure initiated on 30 June 2010, when the tender specifications were published
on Doffin (online database for public procurement).(2)

(7)

Following this tender procedure, and on the basis of a bid submitted on 8 November 2010, a
contract for the procurement of services for the Bergen – Kirkenes coastal route for the period
1 January 2012 to 31 December 2019 was signed with Hurtigruten on 13 April 2011. Under this
contract, Hurtigruten shall perform daily sailings throughout the year with calls at 32 intermediate
defined ports between Bergen and Kirkenes. For the Tromsø – Kirkenes and Kirkenes – Tromsø
routes, freight transport shall also be provided. The services shall be operated in line with certain
capacity and vessel requirements, as stipulated in the contract. Vessels used on the coastal route
shall as a minimum have a passenger capacity for 320 passengers, berth capacity in cabins for
120 passengers and freight capacity for 150 euro pallets in a cargo hold with a normal load height.
They shall also meet legal and technical requirements as indicated in section 4.4 of the tender
specifications.

(8)

The maritime services for the Bergen – Kirkenes route are based on maximum fares as regards
port-to-port passengers (i.e. public service passengers), which must be approved by the
Norwegian authorities. According to the HA, “‘[p]ort-to-port passengers’ are passengers who
purchase tickets for travelling on a chosen route in accordance with the normal tariff, with any

(1)
(2)

OJ L 175, 5.7.2012, p. 19 and EEA Supplement No 37, 5.7.2012, p. 1. See also Joined Cases E-10/11 and E-11/11 Hurtigruten
[2012] EFTA Ct. Rep. 758, upholding the Authority’s Decision.
See www.doffin.no.
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supplement for cabins and/or meals at their option. Prices for supplementary services must
correspond to published prices for the selected standard of cabin and meal. The overall price must
in such cases equal the sum of the ticket price and individual prices of the selected supplementary
services.” An approved fare is taken to mean the normal fares tariff that applied on this route on
1 October 2004, adjusted in line with the Consumer Price Index. Any subsequent changes to the
normal tariff must be approved by the Norwegian authorities.
(9)

For other passengers, Hurtigruten is free to set its prices. According to the HA, “‘[o]ther
passenger’ are those who are not ‘port-to-port passengers’. In other words, they are passengers
who purchase travel products for specific routes, defined by the supplier, and which include at
least one overnight cabin stay and at least one meal on board, where the supplier has published
a combined price for the items included and which cannot be broken down into the individual
published prices for the same items, including that the passengers will not be entitled to defined
discounts on the travel component of the product. Other passengers also include those purchasing
a travel product, defined by the supplier, with at least the above-mentioned supplementary
services at a combined price, specified per day, but where the passengers themselves select the
route where these conditions apply.” The same applies to cabin and meal prices, as well as to
freight transport.

(10)

For the services covered by the HA, the Norwegian authorities pay a total compensation of
NOK 5120 million for the eight years’ duration of the agreement, expressed in 2011 prices, in
accordance with Statistics Norway’s cost index for domestic sea transport.(3) The compensation
allocation for each individual year is as follows:
Table 1 – Annual Compensation under the HA
2012

NOK 700 million

2013

NOK 683 million

2014

NOK 666 million

2015

NOK 649 million

2016

NOK 631 million

2017

NOK 614 million

2018

NOK 597 million

2019

NOK 580 million

(11)

According to the HA, Hurtigruten is obliged to keep separate accounts for the activities on
the Bergen – Kirkenes route and other activities and routes outside the scope of the HA.(4) In
addition, Hurtigruten is obliged to keep separate accounts for the public service obligation routes
(“PSO routes”) of the Bergen – Kirkenes main coastal route and the commercial part of the same
route.

3.

The complaints(5)

(12)

Both complainants have requested confidential treatment.

(13)

The complainants’ argument that Hurtigruten receives state aid in the form of overcompensation,
violating thus Articles 61 and 59 of the EEA Agreement, is centred around the following
allegations:
1. The compensation for providing the PSO routes has increased substantially as compared to
the previous contract period.

(3)
(4)

If Statistics Norway’s cost index is unavailable, Statistics Norway’s Consumer Price Index would be used.
As mentioned in the Authority’s Decision No 205/11/COL “[i]n addition to the service covered by the Hurtigruten Agreement,
Hurtigruten is a commercial operator and offers round trips, excursions, and catering on the route Bergen – Kirkenes. Moreover, in
connection with this route, Hurtigruten also provides transport services in the Geiranger fjord, outside the scope of the Hurtigruten
Agreement. Furthermore, Hurtigruten operates a number of different cruises in different European states, Russia, Antarctica,
Spitsbergen and Greenland”, section 1.2.
(5) Doc Nos 748323 and 715314.
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2. Hurtigruten continues to receive compensation for services that are not rendered:
a. Hurtigruten has cancelled all sailings to and from the port of Mehamn from 6 January
2014 onwards without any objective justification or professional verification, after
having itself partially demolished the terminal quay in April 2012, which Hurtigruten
was actually using to dock for over 20 months. At the same time, the corresponding
compensation granted by the Norwegian authorities has not been reduced, enabling
Hurtigruten to receive monthly cost savings amounting to NOK 314 500. As a result, both
the second and third Altmark conditions would not be fulfilled. The second condition is
not fulfilled because the Norwegian authorities have not established a framework or policy
for objectively and professionally evaluating loss of service after technical or operational
claims by the company, and have not engaged any agency to verify the contested claims.
The third condition would not be fulfilled, according to the complainants, because
Hurtigruten is paid full compensation for PSO routes where it enjoys a substantial cost
reduction as a result of the interruption of the services.
b. Numerous complaints from several ports and regional authorities regarding frequent and
arbitrary Hurtigruten cancellations have been dismissed by the Norwegian authorities and
have not resulted in any reduction of the compensation. According to the complainants,
certain ports are especially plagued by cancellations due to low passenger numbers and
low profitability, especially during the winter season.
The complainants particularly question the force majeure definition of section 8 of the HA
referring to “extreme weather conditions” without the use of objective criteria.(6) They also
refer to such conditions as not constituting force majeure in line with section 8 of the HA,
which particularly states that “[o]bstacles that the contracting party should have considered
upon entering into the agreement, or could reasonably be expected to avoid or circumvent,
shall not be considered to constitute force majeure”. At the same time, the complainants
question Hurtigruten’s discretion to abuse the absolute sovereignty of the master of the ship,
when justifying cancellations that are not due to scheduled maintenance or technical reasons
pursuant to section 4-1(3) of the HA.
In conclusion, the complainants submit that the cancellations that do not result in any
reduction of the compensation have an adverse effect on the performance of the PSO routes
and do not fulfil the second and third Altmark conditions.
3. Hurtigruten has shown reluctance to pay port fees, rent and service charges. It stopped
paying from January 2014 until May 2014. Furthermore, it attempts to secure special price
agreements and seeks repayments of such costs from all relevant ports going back to 2011,
while maintaining the public service compensation at the same level.
4. Hurtigruten does not reserve capacity for public service passengers, but rather sells the berth
capacity to cruise passengers. Hence, Hurtigruten is paid twice for the same capacity, which
provides it with an advantage of NOK 50 to 100 million per year.
4.

Comments by the Norwegian authorities(7)

(14)

On the allegation that the compensation for the PSO routes under the HA is much higher than
under the former agreement of 2005-2012, the Norwegian authorities submit that this reflects
the actual costs of running the service with the conditions set in the tender specifications. In this
regard, it is also submitted that Hurtigruten suffered considerable losses in the period 2005-2010
while running its PSO routes.

(6) The complainants point to the fact that in the call for tender for the 2005-2012 contract period force majeure as a result of extreme
weather conditions was defined as wind speeds over 25 m/s (full storm). However, in the current HA, “extreme weather conditions”
are defined as “conditions where ocean and/or wind conditions are such that the ship’s captain judges it to be unsafe to continue the
sailing and/or arrive at a specific port”. This, according to the complainants, has resulted in the majority of the cancellations during
the period 2012-2013 in select ports to have occurred at wind conditions below 15 m/s.
(7) Doc Nos 723002 and 742652.
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(15)

Nevertheless, as there was only one bid after the call for tenders, the Norwegian authorities
made use of their right to initiate subsequent negotiations, resulting in the reduction of the
compensation by NOK [400 - 1200] million in relation to the initial offer, i.e. from NOK [6320
– 5520] million to NOK 5120 million.

(16)

Concerning the allegations regarding Hurtigruten cancellations not resulting in any reduction
of the compensation, the Norwegian authorities submit that the HA indeed foresees, in section
3, cancellations within the agreed quotas for technical reasons or cultural events, or due to
extraordinary weather conditions in line with the force majeure clause of section 8, which do
not lead to reductions in the compensation nor to liquidated damages.(8) It is submitted that the
benefit gained by Hurtigruten in 2012 and 2013 by not having the compensation reduced in case
of extreme weather conditions is significantly lower than a proportional part of the reduction in
compensation of NOK [400 – 1200] million so far (i.e. the benefit was NOK [14 – 19] million in
2012 and around NOK [16 – 22] million in 2013).

(17)

As regards in particular the cancellations due to extreme weather conditions, the Norwegian
authorities note that the guiding principle is the safety of the passengers, the crew and the ship,
irrespective of whether such conditions are expected. Moreover, also in accordance with section
135 of the Norwegian Maritime Act of 24 June 1994 no. 39, the master of the vessel has the sole
responsibility and absolute sovereignty when deciding to avoid servicing ports of call due to
extreme weather conditions.

(18)

Nevertheless, the HA also provides in section 9.2 that cancellations for other reasons, including
cancelled calls at ports, will result in reduced compensation and possible liquidated damages (or
claim for compensation in cases of negligence or intent).(9)

(19)

In any case, according to the Norwegian authorities, the cancellations do not represent savings for
the company as such cancellations involve several additional costs in changing the passengers’
bookings, and finding alternative transportation of passengers and cargo.

(20)

In reference to the cancellation of services to the port of Mehamn, the Norwegian authorities
consider that the decision to leave out the port of Mehamn as from January 2014 and until the
port was repaired, was a result of a risk assessment made by Hurtigruten, taking into account
the challenging port and weather conditions in line with the force majeure provision of section
8 of the HA. The passengers were informed in advance and a land-based transport of cargo was
also established between Mehamn and Kjøllefjord. The question of reduction of compensation
must be assessed in line with the force majeure provision of section 8 of the HA, pursuant to the
accounting and other reporting requirements of section 4-4 of the HA. The repairs of the port of
Mehamn were completed on 9 September 2014, and Hurtigruten has resumed its sailing.

(21)

As far as the allegations regarding the port fees, rent and service charges are concerned, the
Norwegian authorities state that their level is based on the new Norwegian Ports Act (NPA) in
force as from 1 January 2012 for most ports, replacing the previous NPA of 1984.(10) As from
that date onwards, the ports can sell services at fair and non-discriminatory prices on a normal
contractual basis.

(22)

The Norwegian authorities acknowledge that Hurtigruten has indeed approached some of the
ports arguing that it is overcharged. This is because, as explained, some ports have conceived the
new NPA as giving them the legal basis to increase radically their prices.

(8)

The Norwegian authorities submit that according to Hurtigruten’s reports, ships were out of production for 171 operating days in
2012 and 186.7 operating days in 2013 due to maintenance and unforeseen operational disturbances, for 5 operating days in 2012
and 12.8 operating days in 2013 due to the ships being used for cultural or similar activities, and finally for 87 operating days in
2012 and 99.8 operating days in 2013 due to extraordinary weather conditions.
9
( ) On 12 December 2014, Hurtigruten paid back to the Norwegian authorities the amount of NOK [24 – 32] million due to
cancellations in 2012 and 2013.
(10) The previous NPA of 1984 distinguished between port fees and service charges. There were several different port fees, e.g. quay
fees covering quay costs, approach fees covering costs of keeping the fairway and port approach open and safe, passenger fees
covering costs of special passenger facilities etc. Ports could additionally levy service charges for services they sold, which were
not covered by the port fees.
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(23)

It is further stressed that the HA is a net contract, which means that Hurtigruten has the risk for
costs and revenues during the period of the agreement and is therefore free to influence its costs,
including the port fees, in such a way as to operate the service in the most cost efficient manner.
The price adjustment clause of section 5-2 of the HA covers only the compensation under the HA.
Any amendments of the port fees and charges to Hurtigruten do not thus lead to compensation
reduction.

(24)

In this context, the Norwegian authorities point to the mechanism provided in section 7 of the
HA for avoiding overcompensation under particular circumstances. This mechanism ensures
that each of the parties may demand renegotiations concerning extraordinary adjustment of the
compensation, a change in production or other measures, in the event of amendments to acts,
regulations or statutory orders, which the parties could not have reasonably foreseen when
signing the contract and which entail material extra costs or savings for the contract procuring
the service.

(25)

The Norwegian authorities submit that the requirement of section 4-2, paragraph 1 of the HA for
a minimum capacity is understood to mean that Hurtigruten is obliged to have sufficient capacity
available for the public service passengers up to the set capacity requirements. On the other hand,
Hurtigruten is allowed to sell tickets to other passengers e.g. cruise passengers, in order to avoid
sailing with empty berths and to the extent that this does not prejudge the rights of the public
service passengers. In any case, as submitted, it has seldom occurred that there is not enough
capacity for the public service passengers as the vessels’ capacity for other passengers is higher
than the actual demand.

(26)

For the contingency, when access is denied to public service passengers, Hurtigruten has
introduced a travel guarantee to ensure that these passengers may require either a free travel
without berth on the planned journey or a travel with berth on the next scheduled ship, or
alternative transport free of charge.

4.1

The BDO report(11)

(27)

The Norwegian authorities commissioned a report from the consultancy BDO, which looked
at Hurtigruten’s budgeted and actual financial performance in 2012 and 2013, for, separately:
a) the services purchased by the government on the Bergen-Kirkenes route and, b) the totality
of services provided by Hurtigruten on the same route (i.e. including both commercial and
government-procured services).

(28)

In this exercise, BDO distinguished between capacity costs, passenger costs, and costs relating
to marketing and sales activities. Capacity costs were then allocated to the government-procured
services on the basis of the share of capacity reserved by the government compared to the total
capacity of the fleet, whereas passenger costs were allocated on the basis of actual passenger
kilometres sailed by distance travellers over the total number of passenger kilometres for all
travellers on the fleet. The marketing and sales costs were allocated to the government-procured
services on the basis of the share of actual net passenger revenue relating to the PSO passengers
compared to the total number of travellers.

(29)

[…]

(11) BDO Memo, “An assessment of Hurtigruten’s reported income statements”, Oslo 14 January 2015, p. 7.
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II. ASSESSMENT
1.

The presence of state aid

1.1

The concept of state aid

(30)

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.”

(31)

This implies that a measure constitutes state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA
Agreement if the following conditions are cumulatively fulfilled. The measure: (i) is granted
by the State or through state resources; (ii) confers a selective economic advantage on the
beneficiary; (iii) is liable to have an impact on trade between Contracting Parties and to distort
competition.

1.2

State resources

(32)

The Norwegian authorities, following a tender procedure, concluded a contract with Hurtigruten
for the performance of maritime services over the period 2012–2019 against remuneration, as
stipulated in detail in the HA. It is thus not disputed that the aid measure has been granted by the
State or through state resources.

1.3

Impact on trade and distortion of competition

(33)

The measure in question must be liable to have an impact on trade between the Contracting
Parties and to distort competition.

(34)

According to established case law, when the financial support granted by a Member State
strengthens the position of an undertaking compared to other undertakings competing in intraEEA trade, then there is at least a potential effect on trade between Contracting Parties and on
competition.(12) In this regard, the Authority is of the view that any potential economic advantage
granted to Hurtigruten through state resources would fulfil this condition. As the Authority
stated in its Decision No 205/11/COL the market for domestic maritime services (maritime
cabotage),(13) within which Hurtigruten operates, was opened to EEA-wide competition in 1998.
(14) Moreover, Hurtigruten is also engaged in the tourism sector, in particular through the offer of
cruises/round trips along the Norwegian coast. Other operators offer cruises along the same parts
of the Norwegian coast.(15) Moreover, Hurtigruten also operates a number of cruises in various
European States.

(35)

The only criterion of the notion of state aid that is thus in question is whether the HA has
conferred a selective undue economic advantage on Hurtigruten.

1.4

Selective economic advantage on Hurtigruten

(36)

The aid measure must confer on Hurtigruten an advantage that relieves it of charges that are
normally borne from its budget.

(12) Judgment in Philip Morris Holland BV v Commission, 730/79, EU:C:1980:209, paragraph 11; judgment in Regione Friuli Venezia
Giulia v Commission, T-288/97, EU:T:2001:115, paragraph 41; and judgment in Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium
Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark), C-280/00, EU:C:2003:415, paragraph 75.
(13) Council Regulation (EEC) No 3577/92 of 7 December 1992 applying the principle of freedom to provide services to maritime
transport within Member States (maritime cabotage), OJ L 364, 12.12.1992, p. 7.
(14) The maritime cabotage regulation was incorporated at point 53a in Annex XIII to the EEA Agreement, OJ L 30, 5.2.1998, p. 42.
(15) Norwegian Cruise Line, MSC Cruises, Royal Caribbean, Holland America Line, etc.
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(37)

It follows from the Altmark judgment that where a State measure must be regarded as compensation for services provided by the recipient undertakings in order to discharge public service
obligations, such a measure is not caught by Article 61(1) of the EEA Agreement. In the Altmark
judgment, the Court of Justice held that compensation for public service obligations does not
constitute state aid when four cumulative criteria are met:
i.

“First, the recipient undertaking must actually have public service obligations to discharge
and such obligations must be clearly defined;

ii. Second, the parameters on the basis of which the compensation is calculated must be
established in advance in an objective and transparent manner […];
iii. Third, the compensation cannot exceed what is necessary to cover all or part of the costs
incurred in the discharge of the public service obligations, taking into account the relevant
receipts and a reasonable profit for discharging those obligations;
iv. Fourth, where the undertaking which is to discharge public service obligations is not chosen
pursuant to a public procurement procedure which would allow for the selection of the
tenderer capable of providing those services at the least cost to the community, the level of
compensation needed must be determined on the basis of an analysis of the costs which a
typical undertaking, well run and adequately provided with means of transport so as to be
able to meet the necessary public service requirements, would have incurred in discharging
those obligations, taking into account the relevant receipts and a reasonable profit for
discharging the obligations.”(16)
1.4.1

The first Altmark condition

(38)

The fulfilment of the first Altmark condition must be assessed with regard to Article 4, paragraph
2 of the Maritime Cabotage Regulation, which sets out the specifications that should be part of
the definition of a public service obligation, namely: ports to be served, regularity, continuity,
frequency, capacity to provide the service, rates to be charged and manning of the vessel.

(39)

Further, in accordance with section 9 of the Authority’s Maritime Guidelines, “[p]ublic service
obligations may be imposed or public service contracts may be concluded for the services
indicated in Article 4 of Regulation (EEC) No 3577/92”.(17)

(40)

In the absence of specific EEA rules defining the scope of the existence of a service of general
economic interest (SGEI), the Norwegian authorities have a wide margin of discretion in defining
a given service as an SGEI and in granting compensation to the service provider. The Authority’s
competence in this respect is limited to checking whether Norway has made a manifest error
when defining the service as an SGEI.(18)

(41)

However, according to the case law, PSOs may only be imposed if justified by the need to ensure
adequate regular maritime transport services, which cannot be ensured by market forces alone.
It is important for the national authorities therefore to demonstrate that there is a real public
service need.(19) The Communication on the interpretation of the Maritime Cabotage Regulation
confirms that “[i]t is for the Member States […] to determine which routes require public service
obligations. In particular, public service obligations may be envisaged for regular (scheduled)
island cabotage services in the event of market failure to provide adequate services”.(20)

(16) Paragraphs 87-93.
(17) Available at http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15132&1=1.
(18) Available at http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VI---Compensation-granted-for-the-provision-of-services-ofgeneral-economic-interest.pdf.
(19) Judgment in Alanir and others, C-205/1999, EU:C:2001:107, paragraph 34.
(20) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions updating and rectifying the Communication on the interpretation of Council Regulation (EEC) No
3577/92 applying the principle of freedom to provide services to maritime transport within Member States (maritime cabotage),
COM(2003) 595 final, 22.12.2003, section 5.2.
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(42)

The Norwegian authorities submit that the public service pursuant to the HA relates to the
capacity reserve requirement as defined in section 4-2, and that the public service should not be
assessed at the level of the actual use of the service.

(43)

Based on the information provided to the Authority,(21) it appears however that in both 2012 and
2013, less than [10 – 30] per cent of the passenger capacity reserved for public service passengers
was utilised. This would indicate that the compensation received by Hurtigruten for reserving
capacity for PSO passengers in those two years vastly exceeded actual demand for PSO passenger
services. Moreover, the BDO report shows that the capacity utilisation for commercial passengers
amounted to [35 – 65] per cent and [35 – 65] per cent in 2012 and 2013 respectively. Given this
level of spare capacity for commercial passengers (and the low level of capacity utilisation for
PSO passengers), the Authority cannot exclude that a capacity reservation provision for PSO
passengers may be unnecessary, especially during the winter season, where the utilisation by
commercial passengers would naturally be much lower.

(44)

For these reasons, the Authority doubts whether the reserve capacity requirement of section 4-2
of the HA can be classified by Norway as an SGEI and invites the Norwegian authorities to
provide objective justification regarding the need for such a PSO, taking into account the seasonal
fluctuations of commercial passengers transportation.

(45)

The Authority has not received any information on berth utilisation. As regards the cargo
transportation for the Tromsø – Kirkenes – Tromsø route, this is not price regulated and according
to section 4-3 of the HA, Hurtigruten has full freedom to set the fares. It is doubtful therefore
whether the cargo transportation is in compliance with Article 4(2) of the Maritime Cabotage
Regulation, which explicitly mentions the elements needed for an adequate definition of a PSO,
i.e. among others the rates to be charged.

(46)

In light of the above, the Authority doubts whether the PSO for cargo transportation has been
clearly defined under the HA.

(47)

The Authority however, does not doubt that other obligations are clearly defined in section 4-1 of
the HA, as regards the supplier obligations in terms of route production requirements, in section
4-2 of the HA, as regards the vessel requirements and in section 4-3 of the HA, as regards fare
and discount requirements, with the exception of cargo transportation.

(48)

In view of the above, the Authority doubts that the first Altmark condition is met.

1.4.2

The second Altmark condition

(49)

The Norwegian authorities must define ex ante the methodology to calculate the compensation
for discharging the PSO obligations.

(50)

Pursuant to section 4-2 of the HA “[v]essels used on the coastal route shall as a minimum have
a passenger capacity for 320 passengers, berth capacity in cabins for 120 passengers and freight
capacity for 150 euro pallets (in cargo hold with a normal load height)”.

(51)

It is the view of the Norwegian authorities that this condition has been satisfied given that the
compensation is calculated on the basis of the elements specified in Annex D to the tender
specification, which provides the following:

(21) BDO Memo, page 7.
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Table 2 – The elements in the budget scheme for the public service
A: Total revenues distance passengers
B: Passengers cost distance passengers
C: Net passenger revenues (A+B)
D: Revenues from on board sales
E: Net revenues from goods and cars
F: Other revenues
G : Total own revenues (C+D+E+F)
H: Government procurement of service
I : Total revenue (G+H)
J: Safety crew
K: Oil and fuel
L: Repairs and maintenance
M: Port costs
N: Insurance costs
O: Depreciation own vessels/bareboat
P: Net financial costs
Q: Total capacity costs (J+K+L+M+N+P)
R: Cost of goods sold
S: Crew not included in the safety crew
T: Marketing costs and sales provision
U: Administration costs
V: Other costs
W: Total passenger costs (R+S+T+U+V)
X: Total costs public service (Q+W)
Y: Net result before taxes (I-X)

(52)

In concluding that the parameters were established in advance in an objective and transparent
manner, the Norwegian authorities asked the independent consultant BDO to study Hurtigruten’s
financial accounts for 2012-2013 and compare the accounts for the public service and the total
accounts.

(53)

According to the Norwegian authorities, it is thus ensured that the PSO passengers do indeed
receive their transport within the capacities set by the HA and that that capacity should be
available to the extent that there is actual demand from PSO passengers.

(54)

At this stage, it is not clear to the Authority whether the capacity reserve requirement is linked
to actual PSO passenger numbers. For example, there seems to be no objective and transparent
methodology to calculate in advance the cost per passenger/kilometre.

(55)

Hurtigruten, in compliance with the tender specifications, has established a separate budget
incorporating all costs and revenues attributed to the PSO routes. According to section 4.9.2 of
the tender specifications, this separate accounting aims at ensuring predictability of which cost
additions/savings/extra revenues/shortfalls form the basis of any renegotiation, as provided for
in sections 6 and 7 of the HA. A further aim is to document that the public procurement process
does not entail any unlawful cross-subsidisation. The separate accounting however does not aim
at establishing in advance the parameters of the compensation, which shall be directly linked to
the actual losses and costs (capacity and passenger costs) incurred by Hurtigruten.(22) Instead,
the HA has only fixed the annual compensation to be paid for the maritime services for each
individual year from 2012 to 2019 based on a minimum commitment for passengers/kilometres
per year, without this having any link to the fixed costs (i.e. the capacity costs).

(22) Joined Cases E-10/11 and E-11/11 Hurtigruten [2012] EFTA Ct. Rep. 758, paragraph 117.
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(56)

In addition, although the compensation is based on the elements stipulated in table 2, as
mentioned above, the Authority has not received any information as to how these costs have been
calculated. For instance, sections 6 and 7 of the HA contain certain provisions on the adjustment
of compensation in case of changes in production or in case of unforeseen events. Even though
certain indications are provided, i.e. a calculation based on the costs and revenues ensuing from
the changes in production or an aggregated calculation in the case of unforeseen events, the exact
parameters of these adjustments are not known in advance and there are no limitations on how
much extra compensation can be granted.(23)

(57)

In this context, as the EFTA Court pointed out in the Hurtigruten case, the principle of transparency
could have been observed: “[…] Norway could, if necessary, have made provision, in the notice
of invitation to tender, for the possibility of amending the conditions for payment of the successful
tenderers in certain circumstances by laying down in particular the precise arrangements for any
supplementary compensation intended to cover unforeseen losses and costs”.(24)

(58)

In addition, section 4-1, item 3 of the HA, provides that “[o]mission of up to 10 days of operation
in agreed production per ship per annum due to planned maintenance and unforeseen operational
disruption linked to agreed production (off-hire) is considered to be proper fulfilment and shall
not entail a deduction in the agreed remuneration in accordance with section 9-2”. The Authority
fails to see how this loss in production is calculated and certified in advance in a transparent and
objective manner. The 10 days ceiling appears arbitrary and as such does not appear to qualify as
an objective estimate of provable loss (e.g. cancellations of service to the port of Mehamn).

(59)

The Authority notes that neither HA nor the tender specifications specify whether the compensation
awarded includes any profit margin for Hurtigruten, and if so, what the methodology used
to calculate this profit margin is, taking into account the risks incurred by the operator in the
provision of the service.

(60)

Lastly, concerning Hurtigruten’s attempts to negotiate lower port fees whilst the Norwegian
authorities maintain the compensation at the same level, the Authority underlines that the amount
of compensation awarded should be fully reflected in the parameters established in advance
including a reasonable profit. As mentioned above, the Authority is of the preliminary view
that no parameters have been established to calculate a reasonable profit margin. Therefore, any
attempts by Hurtigruten to get lower prices on the port fees while maintaining the compensation
at the same level would seem not to satisfy the second Altmark condition.

(61)

As a result, in view of the above, it is the Authority’s preliminary opinion that the second Altmark
condition is not fulfilled.

1.4.3

The third Altmark condition

(62)

When granting compensation, the Norwegian authorities should ensure that it does not exceed
what is necessary to cover all or part of the costs incurred in discharging the PSO, taking into
account relevant receipts and a reasonable profit.

(63)

In this regard, the EFTA Court already held in the Hurtigruten case:
“If it is shown that the compensation paid to the undertakings operating the public service does
not reflect the costs actually incurred by that undertaking for the purposes of that service, such
a system does not satisfy the requirement that compensation cannot exceed what is necessary to
cover all or part of the costs incurred in the discharge of public services obligations, taking into
account the relevant receipts and a reasonable profit for discharging those obligations”.(25)

(64)

Briefly, according to the complainants’ arguments, presented in further detail in paragraph (13)
above:

(23) Ibid, paragraphs 128-129.
(24) Ibid, paragraph 127.
(25) Paragraph 170. See for comparison, judgment in Enirisorse, C-34/01 to C-38/01, EU:C:2003:640, paragraphs 37-40.
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i) Hurtigruten does not reserve capacity for public service passengers, but rather sells the
capacity to cruise passengers, while maintaining the public service compensation at the same
level;
ii) The compensation for providing the public service has increased substantially as compared to
the previous contract period;
iii) Hurtigruten continues to receive compensation for services that are not rendered; and, lastly
iv) Hurtigruten further attempts to get lower prices for the harbour fees, while maintaining the
public service compensation at the same level;
(65)

As regards the first point, the Authority reminds the Norwegian authorities that under the
third Altmark condition, only the costs incurred in discharging the PSO shall be covered. Any
compensation granted to cover costs outside the public service remit cannot be held to constitute
compensation for PSO. Therefore, when the capacity (passengers and berth) for PSO passengers
is sold to commercial cruise passengers, and given that the BDO report does not provide any
information on the capacity utilisation to justify the opposite, it appears that Hurtigruten is paid
twice for the same service, which would in principle constitute a form of overcompensation.

(66)

The Authority is conscious that the figures presented in the BDO report are annual figures and
therefore correspond to average capacity utilisation throughout the year. Accordingly, there may
be periods of the year where capacity utilisation for public service passengers is higher, and where
it is indeed also necessary to have in place a capacity reservation mechanism. The Authority,
however, cannot rule out that the mechanism used in the HA overcompensates Hurtigruten in that
it does not take into account different (e.g. seasonal) levels of capacity utilisation during the year.

(67)

The Authority takes note of the travel guarantee subsequently introduced, as mentioned above in
paragraph (26), to “compensate” the public service passengers for their lost travel and correct any
alleged overcompensation. However, until the introduction of that travel guarantee, public service
passengers appear at times to have been unable to benefit from the public service, although the
costs were evidently covered by the compensation already granted to Hurtigruten. Also, at this
stage it is not clear to the Authority whether the cost of providing a free travel without berth on
the planned journey or a travel with berth on the next scheduled ship or alternative transport
free of charge equals the compensation that Hurtigruten has received to cover the cost of public
service berth capacity, which is sold to commercial cruise passengers. It appears therefore that
such a mechanism, due to the limited (on average) capacity utilisation in both the PSO and cruise
segment, is an ineffective and relatively costless service for Hurtigruten that does not offset
the advantage gained through the excess capacity reservation, which is freely sold to cruise
passengers.

(68)

Concerning the second point, as noted above in paragraph (13), and as evident from the
Authority’s Decision No 205/11/COL, the Norwegian authorities paid Hurtigruten a total
compensation of NOK 1 899.7 million to carry out the same PSO routes during the period 20052012. More specifically, the annual compensation for the year 2011 amounted to NOK 236.8
million.(26) Taking into account that the compensation for 2012 under the current HA amounted to
NOK 700 million, the Authority expresses its doubts as to whether the increase in compensation is
justified under the HA. The Norwegian authorities claim that there have been considerable losses
for Hurtigruten in the period 2005-2012 to justify the increase of the compensation. However, the
Authority is of the preliminary view that due to the fact that the previous HA had not envisaged
separation of accounts, it is not possible to determine whether these losses were caused by
commercial or PSO activities. In any case, it is questionable how such a higher compensation can
be justified, when the scope of the PSO remains the same as in the previous contract period (in
terms of sailing frequency and number of ports served) and the capacity reservation has decreased
from 400 passengers to 320 and from 150 berths to 120.

(69)

In relation to the third point, the Authority notes that when Hurtigruten keeps on its books
compensation that has been granted to cover the costs of transporting PSO passengers, without
however rendering the service to them (or when the service is not required), overcompensation
cannot be excluded.

(26) Section 2.
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(70)

Particularly, section 8 of the HA provides for the operator to keep the compensation granted
in case of interruptions of sailings due to events that constitute force majeure. It is generally
accepted that the decision to avoid servicing ports of call due to extreme weather conditions
lies with the master of the vessel. However, the Authority questions at this stage the fact that, as
provided for in section 8 of the HA, “[…] any cancelled production ensuing from force majeure
shall not be considered as a non-conformity in the production under section 4-1, item 3” and thus
not lead to any reduction in the compensation.

(71)

On the basis of the information provided,(27) it appears to the Authority that the phenomenon of
extreme weather condition constitutes a normality in the maritime business along the Norwegian
coast. It might thus be considered as a foreseen event. However, it is not reflected as such in the
compensation calculations. The compensation has been calculated as a lump sum ex ante for the
whole contract period, without taking into account an objective estimate of a provable loss due to
foreseen extreme weather conditions.

(72)

In reference to the cancellation of services to the port of Mehamn, which, according to the
complainant, resulted in Hurtigruten receiving monthly cost savings at the amount of NOK
314 500 over a period of around 8 months, the Authority is not at this stage convinced by the
Norwegian authorities’ suggestion that this situation should be assessed in the context of the force
majeure provision of the HA. According to the information provided by the complainants, the
port was damaged in 2012 by Hurtigruten itself, which nevertheless continued serving the port
until January 2014. Therefore, the Authority cannot see at this stage how this cancellation could
be held to have taken place due to unforeseen events, which would entitle the operator to keep
the compensation granted.

(73)

Finally, concerning the last point and Hurtigruten’s attempts to negotiate lower port fees whilst
the Norwegian authorities maintain the compensation at the same level, it should be noted that
there should not be any overcompensation above the level of a reasonable profit. Therefore,
a reduction in port fees should result in lower compensation, whereas higher port fees would
respectively mean a higher compensation. In light of this, at this stage the Authority is of the
opinion that any attempts by Hurtigruten to get better prices of the port fees while maintaining
the compensation at the same level, would not ensure that overcompensation is excluded.

(74)

The Norwegian authorities point to section 7 of the HA as establishing a mechanism to avoid
overcompensation. Section 7, however, refers to unforeseen costs resulting from events that are
independent of Hurtigruten’s management decisions, such as amendments to acts, regulations
or statutory orders. To claim compensation for such costs, it must be proved by the operator
that those costs are genuinely incurred in the discharge of the PSO, and the costs must be well
documented, so as to ensure that the ultimate compensation received by Hurtigruten does not
exceed its actual costs. The Authority at this stage cannot see how section 7 of the HA can ensure
that overcompensation is avoided.

(75)

Lastly, the contract does not contain any claw back clause such that if any agreed profit margin
is exceeded, the surplus must be returned to the State or deducted from the compensation paid in
the next year or perhaps over the contract period.

(76)

In view of the above, the Authority cannot exclude that Hurtigruten has been overcompensated
for the provision of the public service. As a result, the Authority doubts whether the third Altmark
condition has been fulfilled.

1.4.4

The fourth Altmark condition

(77)

Referring to the tender procedure carried out which resulted in only one bid, Hurtigruten’s,
the Norwegian authorities argue that the tender was designed in such a way as to attract more
bidders. In this respect, it is argued that the tender was widened to include maritime services that
would not run on a daily basis throughout the year and that the required minimum capacity was

(27) See footnote 11.
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reduced from 400 to 320 passengers and from 150 to 120 berth bunks. Additionally, the deadline
for submitting the bids was extended from 30 September until 8 November 2010 on request from
an interested operator, whereas overall there was sufficient time allowed from the deadline for
submitting bids (8 November 2010) until the date of commencement of the services (1 January
2013).
(78)

Despite the above arguments as well as the fact that subsequent negotiations took place between
the Norwegian authorities and Hurtigruten, which resulted in a reduction of the compensation for
the whole contract period in relation to the initial offer, see paragraph (15), the Authority at this
stage doubts whether a tender procedure such as the one at issue, where only one bid is submitted,
can be deemed sufficient to ensure “the least cost to the community”,(28) for the reasons listed
below.

(79)

Hurtigruten had already run this particular maritime service consisting of the combined transport
of persons and goods along the Norwegian coast from Bergen to Kirkenes for years.(29) As the
incumbent operator, Hurtigruten thus had a significant competitive advantage that reinforced its
position in the tender procedure, given that it had already in its possession vessels adapted to the
requirements of the tender specifications.

(80)

Furthermore, according to the tender specifications, the assignment for carrying out the PSO was
advertised as three alternatives:
i. Alternative 1: Daily sailing throughout the year to 34 ports;
ii. Alternative 2: Sailings 7 days a week in summer (8 months), 5 days a week in winter
(4 months), to 34 ports; and
iii. Alternative 3: Sailings 5 days a week throughout the year to 34 ports.

(81)

However, the tender specifications do not provide any clarifications as to the criteria used to
award the service. The Procurement Notice refers to the lowest price as the sole award criterion
used for the service in question. Although, in itself the “lowest price” criterion could satisfy
the fourth Altmark condition, nevertheless in the case at hand, this reference is very abstract
and cannot be assessed in isolation. The fact that there were three alternatives would indicate
the existence of further information and/or weighting criteria among those alternatives. In
view of the fact that such information was not included in the tender documents, the Authority
doubts whether the tender as designed has provided incentives to potential bidders, apart from
Hurtigruten, that would have been willing to bid in accordance with the requirements of the three
different alternatives and for a different alternative than the one actually chosen (i.e. alternative
1).

(82)

The Norwegian authorities have not submitted any information on the second leg of the fourth
Altmark condition, concerning whether the level of compensation needed is determined on the
basis of an analysis of the costs of a typical undertaking, well run and adequately equipped.

(83)

In view of the above, the Authority doubts that the fourth Altmark condition is met.

1.4.5

Conclusion on the Altmark conditions

(84)

Based on the information submitted, the Authority cannot, at this stage, conclude that the
compensation awarded under the Coastal Agreement for Hurtigruten Maritime Services for the
period 2012-2019 complies with all the four conditions in the Altmark judgement. The Authority
thus cannot exclude the presence of an advantage within the meaning of Article 61(1) EEA,
granted to an undertaking for performing public service obligations.

(28) Paragraph 68, http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VI---Compensation-granted-for-the-provision-of-servicesof-general-economic-interest.pdf.
(29) For background information on the Hurtigruten Agreement, see Decision No 205/11/COL on the Supplementary Agreement on the
Hurtigruten service, section 2, OJ L175, 5.7.2012, p. 19 and EEA Supplement No 37, 5.7.2012, p. 1.
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2

Conclusion on the presence of aid

(85)

The Authority takes the preliminary view that the compensation awarded under the Coastal
Agreement for Hurtigruten Maritime Services for the period 2012-2019 may entail state aid
within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

3

Procedural requirements

(86)

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”.

(87)

The Norwegian authorities did not notify the HA to the Authority. Should the Authority therefore
conclude that the Norwegian authorities have not respected their obligations pursuant to Article
1(3) of Part I of Protocol 3, there would be a breach of the standstill obligation, without prejudice
to the application of the SGEI Decision as below mentioned.

4

Compatibility of the aid

4.1

The legal framework

(88)

The compatibility of public service compensation for maritime transport is assessed on the basis
of Article 59(2) of the EEA Agreement in conjunction with the Authority’s Framework for state
aid in the form of public service compensation (“the Framework”).(30)

(89)

The principles set out in the Framework apply to public service compensation only in so far as
it constitutes state aid not covered by Commission Decision 2012/21/EU on the application of
Article 106(2) of the Treaty of the Functioning of the European Union to state aid in the form
of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of
services of general economic interest (“SGEI Decision”).(31)

(90)

According to the case-law of the Court of Justice, it is up to the Member State to invoke possible
grounds for compatibility and to demonstrate that the conditions of compatibility are met.(32) The
Norwegian authorities consider that the measure at hand does not constitute state aid pursuant to
the Altmark jurisprudence, and therefore has not provided any grounds for compatibility.

4.2

Applicability of Decision 2012/21/EU

(91)

The SGEI Decision lays down the conditions under which certain types of public service
compensation are to be regarded as compatible with the functioning of the EEA Agreement
pursuant to its Article 59(2) and exempt from the requirement of prior notification under Article
1(3) of Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.

(92)

There is one exception from the notification requirement of Article 2 of the SGEI Decision, which
might be relevant in the present case:
“(d) compensation for the provision of services of general economic interest as regards air or
maritime links to islands on which the average annual traffic during the 2 financial years
preceding that in which the service of general economic interest was assigned does not
exceed 300 000 passengers”;

(93)

The Authority has not received any information from the Norwegian authorities as regards the
applicability of the said exception. The Authority therefore doubts whether the Bergen – Kirkenes
public service route concern an annual traffic not exceeding the threshold of 300 000 passengers.

(30) Available at http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VI---Framework-for-state-aid-in-the-form-of-public-servicecompensation.pdf.
(31) OJ L 7, 11.1.2012, p. 3, incorporated at point 1h of Annex XV of the EEA Agreement.
(32) Judgment in Italy v Commission, C-364/90, EU:C:1993:157, paragraph 20.
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(94)

In light of the doubts expressed above under paragraphs (49) to (85) on alleged overcompensation,
the Authority further doubts whether the Norwegian authorities have ensured, pursuant to Article
5 of the SGEI decision, that Hurtigruten does not receive compensation in excess of the amount
needed to cover the net cost incurred in discharging the public service obligations, including a
reasonable profit.

(95)

The Authority additionally invites the Norwegian authorities, in the event of the measure falling
under the above exception, to justify whether the provisions of Article 4 (entrustment), Article 6
(control of overcompensation) and Article 7 (transparency) of the SGEI Decision are complied
with.

4.3

Applicability of the Framework

(96)

On the basis of the provisions of the Framework, one of the compatibility conditions that must
be fulfilled is that the entrustment act which specifies the public service obligation, in this case
the HA, shall include “[a] description of the compensation mechanism and the parameters for
calculating, monitoring and reviewing the compensation”.

(97)

Further, according to the Framework, “[t]he amount of compensation must not exceed what
is necessary to cover the net cost of discharging the public service obligations, including a
reasonable profit”. The Framework also clarifies that “[t]he net cost necessary, or expected to be
necessary, to discharge the public service obligations should be calculated using the net avoided
cost methodology […]”.33

(98)

On the basis of the considerations in paragraphs (49) to (85), at this stage the Authority considers
that Hurtigruten may have been overcompensated for the provision of the public service.

(99)

The compatibility of the HA shall also be assessed against the following conditions as provided
for by the Framework:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Paragraph 14: proper consideration to the public service needs;
Paragraph 19: compliance with EEA public procurement rules;
Paragraph 20: absence of discrimination;
Paragraph 24 to 38: calculation of the net cost necessary to discharge the PSO;
Paragraphs 39 to 50: efficiency incentives;
Paragraphs 51 to 59: no affectation of trade development to an extent contrary to the interests
of the EEA;
g. Paragraph 60: transparency.
(100)

The Norwegian authorities have not put forward any compatibility considerations. Therefore at
this stage, the Authority raises doubts as to whether the compensation awarded under the Coastal
Agreement for Hurtigruten Maritime Services for the period 2012-2019 is compatible with the
functioning of the EEA Agreement.

5

Conclusion

(101)

As set out above, the Authority has doubts as to whether the HA entails state aid within the
meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

(102)

The Authority also has doubts as to whether the HA is compatible with the functioning of the EEA
Agreement.

(103)

Consequently, and in accordance with Article 4(4) of Part II of Protocol 3, the Authority is obliged
to open the formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3. The
decision to open a formal investigation procedure is without prejudice to the final decision of the
Authority, which may conclude that the HA does not constitute aid or that it is aid compatible
with the functioning of the EEA Agreement.

(33) See also paragraphs 27 and 28 of the Framework for alternative calculation methods.
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(104)

The Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) of Part I of Protocol 3, invites
the Norwegian authorities to submit, within one month of the date of receipt of this Decision,
their comments and to provide all documents, information and data needed for the assessment of
the HA in light of the state aid rules.

(105)

The Authority requests the Norwegian authorities to forward a copy of this decision to
Hurtigruten.

(106)

The Authority must remind the Norwegian authorities that, according to Article 14 of Part II of
Protocol 3, any incompatible aid unlawfully granted will in principle have to be recovered, unless
this recovery would be contrary to a general principle of EEA law.

HAS ADOPTED THIS DECISION:
Article 1
The formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3 is opened into the
Coastal Agreement for Hurtigruten Maritime Services 2012-2019.
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 of the date of receipt
of this Decision. They are further requested to provide, also within one month of the date of receipt of
this Decision, all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the aid
measure.
Article 3
This Decision is addressed to the Kingdom of Norway.
Article 4
Only the English language version of this decision is authentic.
Done at Brussels, on 9 December 2015
For the EFTA Surveillance Authority
Sven Svedman

Helga Jónsdóttir

President

College Member
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EU-ORGANER
KOMMISJONEN
Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

2016/EØS/36/04

(Sak M.7792 – Konecranes/Terex MHPS)
1.

Kommisjonen mottok 17. juni 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det finske foretaket Konecranes PLC
(”Konecranes”) overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
de deler av det amerikanske foretaket Terex som driver med materialhåndtering og havnevirksomhet
(”Terex MHPS”).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Konecranes: løfteløsninger for et bredt utvalg kunder, herunder produksjons- og prosessindustri,
skipsverft, havner og terminaler. Konecranes leverer produktivitetsøkende løfteløsninger samt
tjenester for løfteutstyr og verktøymaskiner fra alle produsenter.

–

Terex MHPS: leverer industrikraner, løfteutstyr og tjenester, samt havneteknologi med et bredt
utvalg av manuelle, halvautomatiske og automatiske løsninger. MHPS har produksjonsanlegg i
16 land på fem kontinenter og driver et salgs- og servicenettverk i over 60 land.

3.

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

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 233 av 28.6.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7792 – Konecranes/
Terex MHPS, per faks (+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
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 36/35

2016/EØS/36/05

(Sak M.7927 – EPH/Enel/SE)
1.

Kommisjonen mottok 20. juni 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr.
139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det tsjekkiske foretaket Energetický a
průmyslový holding, a.s. (”EPH”) og det italienske foretaket Enel SpA (”Enel”) ved kjøp av aksjer
i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det
slovakiske foretaket Slovenske elektrarne, a.s. (”SE”).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

SE: aktive i produksjon, engros- og detaljsalg av elektrisk kraft, samkjøring og tilknyttede
tjenester i Slovakia. SE kontrolleres i sin helhet av Enel.

–

Enel: en global aktør innen produksjon, distribusjon og levering av elektrisk kraft og gass.

–

EPH: vertikalt integrert forsyningsselskap som driver med utvinning av kull, produksjon,
distribusjon og levering av elektrisk kraft og varme, samt transport, distribusjon, lagring og
levering av gass.

3.

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

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 235 av 29.6.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7927 – EPH/Enel/SE,
per faks (+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
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
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2016/EØS/36/06

(Sak M.7932 – Dow/DuPont)
1.

Kommisjonen mottok 22. juni 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der The Dow Chemical Company
(”Dow”, USA), som er øverste morforetak i Dow-konsernet, og E.I. du Pont de Nemours and
Company (”DuPont”, USA), som er øverste morforetak i DuPont-konsernet, inngår en full
foretakssammenslutning i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a), gjennom en
avtale og plan om foretakssammenslutning.

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Dow: diversifisert kjemikalieforetak med aktiviteter innen plast og kjemikalier, landbruks
vitenskap, beskyttelse av avlinger, hydrokarboner samt energiprodukter og -tjenester.

–

DuPont: framstilling av en rekke kjemiske produkter, polymerer, er også aktive i landbruks
vitenskap, beskyttelse av avlinger, frø, næringsmiddelingredienser og andre materialer.

3.

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

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 239 av 1.7.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7932 – Dow/DuPont,
per faks (+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
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 36/37

2016/EØS/36/07

(Sak M.8051 – CVC/Tipico Group)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 22. juni 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket CVC Capital Partners og dets
datterselskaper samt CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation og dets datter
selskaper (”CVC Group”, Luxembourg) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjons
forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det tyske foretaket Tipico Group.

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

CVC Group: rådgivning til og forvaltning av investeringsfond som har eierinteresser i en rekke
selskaper, deriblant Sky Bet. Sky Bet driver spill- og veddemålstjenester via internett til kunder
i Storbritannia, Irland, Finland, Gibraltar, Isle of Man og Kanaløyene.

–

Tipico Group: leverer spill og veddemål via internett, mobiltelefon og butikker i Tyskland,
Belgia, Danmark og Østerrike (i butikker og via internett) samt internett- og mobilbaserte spillog veddemålstjenester i Italia, Sverige og Nederland.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 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 foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 239 av 1.7.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8051 – CVC/Tipico
Group, per faks (+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
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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2016/EØS/36/08

(Sak M.8072 – TOTAL/Saft)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 17. juni 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket TOTAL S.A.
(”TOTAL”) gjennom et offentlig kjøpstilbud kunngjort 9. mai 2016 overtar kontroll i henhold til
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det franske foretaket Saft Groupe S.A.
(”Saft”).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

TOTAL: energiproduksjon i olje- og gassektoren, herunder i) leting og utvinning, ii) aktiviteter
i hele produksjonskjeden for flytende naturgass, iii) raffinering og kjemikalier, iv) handel og
transport, v) markedsføring og tjenester. Total har aktiviteter i sektoren for fornybar energi,
herunder solenergi og biomasse.

–

Saft: utforming, utvikling, produksjon og levering av oppladbare og ikke-oppladbare industri
batterier til en lang rekke sivile og militære bruksområder, herunder industrielle infrastruktur- og
transportsystemer, intelligente byer og intelligent medisinsk utstyr, energilagrings- og tele
kommunikasjonsnett, industrielle kjøretøyer og forsvarssystemer, samt satellitter og romfarts
utstyr.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 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 foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 233 av 28.6.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8072 – TOTAL/Saft,
per faks (+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
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.

30.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 36/39

2016/EØS/36/09

(Sak M.8076 – Warburg Pincus/Wendel/JV)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 17. juni 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) der det amerikanske foretaket Warburg Pincus LLC (”Warburg Pincus”) og det
franske foretaket Wendel SE (”Wendel”) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak, AlliedUniversal Security Services
LLC (”AUSS”, USA).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Warburg Pincus: globalt investeringsforetak.

–

Wendel: fransk investeringsforetak.

–

AUSS: vil omfatte Universal Services of America, et porteføljeselskap som eies av
datterselskaper av Warburg Pincus, og AlliedBarton Security Services, et porteføljeselskap
som eies av datterselskaper av Wendel. Det nye fellesforetaket vil levere sikkerhetstjenester og
bygningsforvaltning i Nord-Amerika.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 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 foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 231 av 25.6.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8076 – Warburg Pincus/
Wendel/JV, per faks (+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
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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2016/EØS/36/10

(Sak M.8077 – Bancopopular-E/Banco Popular Portugal)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 16. juni 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr.
139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Bancopopular-E S.A. (”E-Com”, Spania),
et fellesforetak som kontrolleres av Banco Popular Español S.A. (”Banco Popular”, Spania) og visse
tilknyttede private fond som forvaltes av Värde Partners Inc. (”Värde”, USA), alene overtar kontroll
i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele betalingskortaktivitetene
(”eiendelene”) til Banco Popular Portugal, S.A. (”BPOP”, Portugal), et heleid datterselskap av
Banco Popular.

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

E-Com: tjenester knyttet til utstedelse av betalingskort og i mindre grad forsikringstjenester på
det spanske markedet.

–

Banco Popular: spesialiserer seg på detalj- og forretningsbankvirksomhet. Banken er også aktiv
i utstedelse av betalingskort i Portugal, og i mindre grad i forsikringssektoren og distribusjon av
forsikringstjenester i Spania og Portugal.

–

Värde: globalt investeringsforetak som spesialiserer seg på alternative investeringer og
har ekspertise innen samarbeid med globale finansinstitusjoner. Foretakets aktiviteter er
hovedsakelig fokusert på USA, Europa og Asia.

–

Eiendelene: omfatter BPOPs aktiviteter innenfor utstedelse av betalingskort i Portugal.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 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 foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte 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 231 av 25.6.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8077 – Bancopopular-E/
Banco Popular Portugal, per faks (+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
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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2016/EØS/36/11

(Sak M.8082 – General Motors France/Groupe Dubreuil/CLARO)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 23. juni 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de franske foretakene General Motors
France SAS og Groupe Dubreuil (”THB”) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold
til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4 over det franske fellesforetaket CLARO.

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

General Motors France SAS: datterforetak av General Motors Company. General Motors
Company og dets datterforetak (”GM Group”) er aktive i produksjon, levering og distribusjon
av motorkjøretøy og originale reservedeler under forskjellige merkenavn. Innenfor GM
Group er GM France hovedsakelig ansvarlig for import og engrosdistribusjon av biler med
GMs merkenavn samt levering av originale GM-reservedeler i Frankrike, hovedsakelig under
merkenavnet Opel.

–

Groupe Dubreuil: driver hovedsakelig detaljsalg av nye og brukte motorkjøretøy og originaldeler
under forskjellige merkenavn. Foretaket driver også med distribusjon av originaldeler under
forskjellige merkenavn, og tilbyr tilleggstjenester som vedlikehold og bilutleie fra sine
datterselskapers forretningslokaler.

–

CLARO er fellesforetaket som skal etableres av GM France og Groupe Dubreuil. CLARO vil
drive detaljsalg av personbiler under merkenavnet Opel og tilby nyttekjøretøy, brukte kjøretøy,
vedlikehold og reparasjonstjenester, samt tilby produkter og tjenester under merkenavnet Opel
fra flere utsalgssteder i Vest-Frankrike.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 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 foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 239 av 1.7.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8082 – General Motors
France/Groupe Dubreuil/CLARO, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

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

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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2016/EØS/36/12

(Sak M.8086 – Sumitomo/WW Grainger/PT Sumisho E-commerce Indonesia JV)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 20. juni 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Sumitomo Corporation
(”SC”, Japan), PT Sumitomo Indonesia (”SSRI”, Indonesia, kontrollert av Sumitomo Corporation)
og Monotaro Co., Ltd (”Monotaro”, Japan, kontrollert av W.W. Grainger, Inc.) ved kjøp av aksjer
i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
fellesforetaket PT Sumisho E-commerce Indonesia (”JVC”).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

SC: driver integrert handel og er et investeringsforetak som tilbyr en rekke tjenester og produkter
i Japan og over hele verden. Foretaket er aktivt innen forskjellige sektorer, som handel med
metallprodukter, transport, utforming av systemer, miljø og infrastruktur, medier, nettverks- og
livsstilsrelaterte produkter, mineralressurser, energi, kjemikalier og elektronikk.

–

SSRI: driver en rekke forskjellige forretningsaktiviteter, herunder salg av en rekke produkter og
tjenester, import og eksport, trilateral handel samt innenlandske forretningsinvesteringer.

–

Monotaro: markedsfører vedlikeholds-, reparasjons- og driftsutstyr til småbedrifter og mellom
store produksjonsselskaper i Asia, via internett og gjennom sine produktkataloger.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 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 foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 239 av 1.7.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8086 – Sumitomo/WW
Grainger/PT Sumisho E-commerce Indonesia JV, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMPMERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

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

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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2016/EØS/36/13

(Sak M.8094 – BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/
Novy International)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 21. juni 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der BNP Paribas Fortis Private Equity
Belgium NV (”BNPPF PE”, Belgia), Sofindev IV NV (”Sofindev”, Belgia) og DHAM NV
(”Korys/Colruyt Group”, Belgia) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Novy International NV (”Novy”, Belgia).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

BNPPF PE: privat aksjeinvestering og mezzaninfinansiering. Porteføljeselskapene er aktive
i sektorer som produksjon og distribusjon av plast og metall, såkornkapital til universiteter,
bakeriprodukter, tjenester til industrien og fast eiendom.

–

Sofindev: privat aksjeinvestering i små og mellomstore foretak i Belgia. Porteføljeselskapene
er aktive i distribusjon av taktekkings- og fasadematerialer og i utvikling av stedbaserte
programvareløsninger.

–

Korys/Colruyt Group: detaljsalg, engroshandel og matservice. Konsernet er også aktivt innen
programvareløsninger, bærekraftige/fornybare energiprosjekter og markedet for medisin/
biovitenskap.

–

Novy: utforming, produksjon og markedsføring av kjøkkenutstyr av høy kvalitet, særlig
avtrekksvifter.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 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 foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 236 av 30.6.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8094 – BNP Paribas
Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International, per faks (+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
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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2016/EØS/36/14

(Sak M.8100 – IK/Five Arrows/I@D)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 21. juni 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket IK VII Limited
(”IK”), som tilhører IK Investment Partners-konsernet, og det franske foretaket Five Arrows
Managers (”Five Arrows”), som tilhører Rothschild & Co., i fellesskap overtar kontroll i henhold
til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det franske foretaket I@D Holding og dets
datterselskaper (”I@D”). Overtakelsen skjer gjennom kjøp av aksjer gjennom investeringsfond de
forvalter og/eller er rådgiver for, og tilknyttede oppkjøpsforetak.

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

IK: porteføljeforvaltning på vegne av tredjemenn.

–

FAM: porteføljeforvaltning på vegne av tredjemenn.

–

I@D: plattform for fast eiendom.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 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 foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 235 av 29.6.2016. Merknader sendes til Kommisjonen, med referanse M.8100 – IK/Five Arrows/
I@D, per faks (+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
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.

30.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 36/45

2016/EØS/36/15

(Sak M.8106 – Jones Lang Lasalle/Integral UK Holding)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 23. juni 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der datterselskaper av Jones Lang Lasalle
Group (”JLL”, USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel
3 nr. 1 bokstav b) over hele det britiske foretaket Integral UK Holdings Limited (”Integral”).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

JLL: tilbyr eiendomstjenester verden over for investorer og beboere.

–

Integral: driver hovedsakelig bygningsforvaltning, særlig i Storbritannia.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 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 foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 239 av 1.7.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8106 – Jones Lang
Lasalle/Integral UK Holding, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

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

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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2016/EØS/36/16

(Sak M.8113 – Thoma Bravo/Qlik Technologies)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 24. juni 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Thoma Bravo,
LLC (”Thoma Bravo”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel
3 nr. 1 bokstav b) over hele det amerikanske foretaket Qlik Technologies Inc. (”Qlik Technologies”).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Thoma Bravo: aksjeinvesteringsforetak som investerer med særlig fokus på brukerprogrammer
og infrastrukturprogrammer samt teknologibaserte tjenester.

–

Qlik Technologies: leverer programvare for foretaksinformasjon og -analyse. Program
vare
produktene er datavisualiserings- og analyseprogrammer som på en intelligent måte behandler
store mengder data.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 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 foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 239 av 1.7.2016. Merknader sendes til Kommisjonen, med referanse M.8113 – Thoma Bravo/Qlik
Technologies, per faks (+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
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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Nr. 36/47

2016/EØS/36/17

(Sak M.7849 – MOL Hungarian Oil and Gas/ENI Hungaria/ENI Slovenija)
Kommisjonen vedtok 7. april 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen
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(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 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 32016M7849. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

2016/EØS/36/18

(Sak M.7970 – Air Liquide/OMZ/JV)
Kommisjonen vedtok 14. juni 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen
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(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 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 32016M7970. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1)
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
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2016/EØS/36/19

(Sak M.8007 – Avril/Bpifrance/BPT Israel/Evertree)
Kommisjonen vedtok 30. mai 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen
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(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 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 32016M8007. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

2016/EØS/36/20

(Sak M.8030 – The Carlyle Group/Crestview Advisors/NEP Group)
Kommisjonen vedtok 20. juni 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen
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(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 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 32016M8030. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1)
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

Nr. 36/49

2016/EØS/36/21

(Sak M.8037 – INCJ/Sumitomo/Sekisui/JV)
Kommisjonen vedtok 16. juni 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen
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(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 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 32016M8037. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

2016/EØS/36/22

(Sak M.8045 – Boskalis/Volker Wessels Offshore Business)
Kommisjonen vedtok 16. juni 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen
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(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 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 32016M8045. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1)
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2016/EØS/36/23

(Sak M.8048 – Ardagh/Ball Rexam Divestment Business)
Kommisjonen vedtok 17. juni 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen
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(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 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 32015M8048. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

2016/EØS/36/24

(Sak M.8057 – Cinven/CPPIB/Hotelbeds Group)
Kommisjonen vedtok 21. juni 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen
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(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 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 32016M8057. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

Nr. 36/51

2016/EØS/36/25

(Sak M.8064 – Bain Capital/Vista/Vertafore)
Kommisjonen vedtok 20. juni 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen
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(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 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 32015M8064. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Melding fra den polske regjering vedrørende europaparlaments- og rådsdirektiv
94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og
utvinning av hydrokarboner

2016/EØS/36/26

Offentlige anbudsinnbydelser for konsesjoner
Det polske miljøverndepartementet har utferdiget offentlige anbudsinnbydelser i forbindelse med leting
etter og utvinning av hydrokarboner i henhold til konsesjonsavtaler på grunnlag av:
1) Paragraf 49h nr. 2 i den polske lov om geologi og gruvedrift (polsk lovtidende (Dziennik Ustaw) 2015,
nr. 196, med senere endringer)
2) Den polske regjeringens forskrift av 28. juli 2015 om anbud på konsesjoner for leting etter og
utvinning av hydrokarbonforekomster samt utvinning av hydrokarboner, og konsesjoner for utvinning
av hydrokarboner (polsk lovtidende 2015, nr. 1171)
3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive
leting etter og utvinning av hydrokarboner (EUT L 164 av 30.6.1994, s. 3)
De enkelte innbydelsene er kunngjort som følger:
–
–

for leting etter og utvinning av olje- og/eller naturgassforekomster samt leting etter og utvinning av
olje og naturgass i området ”Błażowa” (EUT C 227 av 23.6.2016, s. 4)
for leting etter og utvinning av forekomster av metan i kullag samt leting etter eller utvinning av metan
i kullag i området ”Międzyrzecze” (EUT C 227 av 23.6.2016, s. 14)

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler
fra 1. mai til 31. mai 2016

2016/EØS/36/27

En oversikt over beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler for 1. til 31. mai 2016 er nå
offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 229 av 24.6.2016, s. 1.

(1)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføringen av europaparlamentsog rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av
harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving
av rådsdirektiv 89/106/EØF

2016/EES/36/28

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

ESO ( )
1

CEN

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede
standard

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

Utløpsdato for
overgangs
perioden

EN 1:1998
Oljefyrt ovn med fordampnings
brennere og avtrekk

1.1.2008

1.1.2009

EN 1:1998/A1:2007

1.1.2008

1.1.2009

EN 40-4:2005
Lysmaster – Del 4: Krav til lysmaster
av armert betong og spennbetong

1.10.2006

1.10.2007

EN 40-4:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 40-5:2002
Lysmaster – Del 5: Spesifikasjon for
stålmaster

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-6:2002
Lysmaster – Del 6: Spesifikasjon for
aluminiummaster

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-7:2002
Lysmaster – Del 7: Spesifikasjon for
lysmaster av fiberforsterkede polymer
kompositter

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 54-2:1997
Brannalarmanlegg – Del 2: Kontrollog signalutstyr

1.1.2008

1.8.2009

EN 54-2:1997/A1:2006

1.1.2008

1.8.2009

EN 54-2:1997/AC:1999

1.1.2008

1.1.2008

EN 54-3:2001
Brannalarmanlegg – Del 3: Brann
alarmutstyr – Akustisk alarmorgan

1.4.2003

1.6.2009

EN 54-3:2001/A1:2002

1.4.2003

30.6.2005

EN 54-3:2001/A2:2006

1.3.2007

1.6.2009

EN 54-4:1997
Brannalarmanlegg – Del 4: Kraftforsyningsutstyr

1.10.2003

1.8.2009

EN 54-4:1997/A1:2002

1.10.2003

1.8.2009

EN 54-4:1997/A2:2006

1.6.2007

1.8.2009

EN 54-4:1997/AC:1999

1.6.2005

1.6.2005

EN 54-5:2000
Brannalarmanlegg – Del 5: Varme
detektorer – Punktdetektorer

1.4.2003

30.6.2005

EN 54-5:2000/A1:2002

1.4.2003

30.6.2005

CEN

CEN

CEN

CEN

30.6.2016
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CEN

CEN

CEN

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede
standard

Nr. 36/53

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

Utløpsdato for
overgangs
perioden

EN 54-7:2000
Brannalarmanlegg – Del 7: Røykdetektorer – Punktdetektorer basert
på lysspredning, lystransmisjon eller
ionisering

1.4.2003

1.8.2009

EN 54-7:2000/A1:2002

1.4.2003

30.6.2005

EN 54-7:2000/A2:2006

1.5.2007

1.8.2009

EN 54-10:2002
Brannalarmanlegg – Del 10: Flammedetektorer – Punktdetektorer

1.9.2006

1.9.2008

EN 54-10:2002/A1:2005

1.9.2006

1.9.2008

EN 54-11:2001
Brannalarmanlegg – Del 11: Manuell
brannmelder

1.9.2006

1.9.2008

EN 54-11:2001/A1:2005

1.9.2006

1.9.2008

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 54-12:2015
Brannalarmanlegg – Del 12: Røyk
detektorer – Optiske strålelinje
detektorer

CEN

EN 54-16:2008
Brannalarmanlegg – Del 16: Kontrollog signalutstyr for talealarmer

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-17:2005
Brannalarmanlegg – Del 17: Kortslutningsisolatorer

1.10.2006

1.12.2008

EN 54-17:2005/AC:2007

1.1.2009

1.1.2009

EN 54-18:2005
Brannalarmanlegg – Del 18: Inngangsog utgangsinnretninger

1.10.2006

1.12.2008

EN 54-18:2005/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

EN 54-20:2006
Brannalarmanlegg – Del 20: Aspirasjonsdetektorer

1.4.2007

1.7.2009

EN 54-20:2006/AC:2008

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 54-21:2006
Brannalarmanlegg – Del 21: Utstyr for
alarmoverføring og feilvarsling

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-23:2010
Brannalarmanlegg – Del 23: Brann
alarmenheter – Visuelle alarmer

1.12.2010

31.12.2013

CEN

EN 54-24:2008
Brannalarmanlegg – Komponenter i
stemmevarslingssystemer – Del 24:
Høytalere

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-25:2008
Brannalarmanlegg – Del 25: Kom
ponenter med radiokommunikasjon

1.1.2009

1.4.2011

EN 54-25:2008/AC:2012

1.7.2012

1.7.2012

CEN

CEN

EN 54-12:2002

Nr. 36/54
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Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

30.6.2016

Referanse til den erstattede
standard

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

Utløpsdato for
overgangs
perioden

CEN

EN 179:2008
Bygningsbeslag – Nødutgangsbeslag
som betjenes med dørvrider eller
trykkplate til bruk på rømningsveger –
Krav og prøvingsmetoder

EN 179:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 197-1:2011
Sement – Del 1: Sammensetning, krav
og samsvarskriterier for vanlig sement

EN 197-1:2000
EN 197-4:2004

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 295-1:2013
Glasserte leirrørsystemer for avløp –
Del 1: Krav til rør, rørdeler og skjøter

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-4:2013
Glasserte leirrørsystemer for avløp
– Del 4: Krav for overgangsdeler, til
koplingstykker og fleksible koplinger

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-5:2013
Glasserte leirrørsystemer for avløp
– Del 5: Krav til perforerte rør og
rørdeler

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-6:2013
Glasserte leirrørsystemer for avløp
– Del 6: Krav til kum- og stigerørs
komponenter

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-7:2013
Glasserte leirrørsystemer for avløp
– Del 7: Krav til rør og skjøter for
rørjekking

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 331:1998
Håndbetjente kuleventiler og lukkede
koniske pluggventiler for gass
installasjoner i bygninger

1.9.2011

1.9.2012

EN 331:1998/A1:2010

1.9.2011

1.9.2012

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 413-1:2011
Mursement: Del 1: Sammensetning,
krav og samsvarskriterier

EN 413-1:2004

CEN

EN 416-1:2009
Gassfyrte strålingsvarmere av rør med
én brenner, montert over hodehøyde,
til bruk utenom husholdninger – Del 1:
Sikkerhet

1.12.2009

1.12.2010

CEN

EN 438-7:2005
Dekorative høytrykkslaminater (HPL)
– Herdeplastplater (vanligvis kalt
laminat) – Del 7: Kompaktlaminat og
HPL-komposittplater for kledning av
innvendige og utvendige vegger og tak

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 442-1:2014
Radiatorer og konvektorer – Del 1:
Tekniske spesifikasjoner og krav

EN 442-1:1995

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 450-1:2012
Flygeaske for betong – Del 1:
Definisjon, spesifikasjoner og
samsvarskriterier

EN 450-1:2005

1.5.2013

1.5.2014

+A1:2007

30.6.2016
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Referanse til den erstattede
standard

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

Utløpsdato for
overgangs
perioden

CEN

EN 459-1:2010
Bygningskalk – Del 1: Definisjoner,
krav og samsvarskriterier

EN 459-1:2001

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 490:2011
Takstein og tilbehørstein av betong
for taktekking og fasadekledning –
Produktkrav

EN 490:2004

1.8.2012

1.8.2012

CEN

EN 492:2012
Omleggsplater og tilbehør av fiber
sement – Krav og prøvingsmetoder

EN 492:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 494:2012
+A1:2015
Bølgeformede fibersementplater og
tilbehør – Krav og prøvingsmetoder

EN 494:2012

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 516:2006
Prefabrikkert tilbehør for tak – Utstyr
for takatkomst – Takbruer, brede og
smale taktrinn

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 517:2006
Prefabrikkert tilbehør for tak –
Taksikringskroker

1.12.2006

1.12.2007

CEN

EN 520:2004
+A1:2009
Gipsplater – Definisjoner, krav og
prøvingsmetoder

1.6.2010

1.12.2010

CEN

EN 523:2003
Kabelkanaler av stål for spennarmering
– Terminologi, krav, kvalitetskontroll

1.6.2004

1.6.2005

CEN

EN 534:2006
+A1:2010
Bitumen-bølgeplater – Produktkrav og
prøvingsmetoder

EN 534:2006

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 544:2011
Asfaltshingel med mineralsk og/eller
syntetisk stamme – Krav og prøvingsmetoder

EN 544:2005

1.4.2012

1.4.2012

CEN

EN 572-9:2004
Bygningsglass – Basisprodukter av
kalksodasilikatglass – Del 9:
Evaluering av samsvar/produktstandard

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 588-2:2001
Fibersementrør for stikkledninger og
hovedledninger – Del 2: Nedstigningskummer og inspeksjonskamre

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 598:2007
+A1:2009
Rør, rørdeler, tilbehør og sammenføyninger av duktilt støpejern til bruk
i kloakkanlegg – Krav og prøvings
metoder

1.4.2010

1.4.2011

EN 520:2004

EN 598:2007

Nr. 36/56
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Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

CEN

EN 621:2009
Gassfyrte konveksjonsvarmere med
vifter for oppvarming av ikke-bebodde
rom, med nominell varmetilførsel
mindre enn eller lik 300 kW, uten vifte
for transport av forbrenningsluft og/
eller forbrenningsprodukter

CEN

EN 671-1:2012
Faste brannslokkesystemer – Slange
systemer – Del 1: Slangetromler med
formstabil slange

CEN

EN 671-2:2012
Faste brannslokkesystemer – Slange
systemer – Del 2: Slangesystemer med
flatslange

CEN

CEN

CEN

CEN

CEN

CEN

Referanse til den erstattede
standard

30.6.2016

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

Utløpsdato for
overgangs
perioden

1.8.2010

1.8.2011

EN 671-1:2001

1.3.2013

1.7.2013

EN 671-2:2001

1.3.2013

1.7.2013

EN 681-1:1996
Elastomere pakninger – Krav til
materialer for pakninger i rørskjøter for
vann- og avløpsinstallasjoner – Del 1:
Vulkanisert gummi

1.1.2003

1.1.2009

EN 681-1:1996/A1:1998

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-1:1996/A2:2002

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-1:1996/A3:2005

1.1.2008

1.1.2009

EN 681-2:2000
Elastomere pakninger – Krav til
materialer for pakninger i rørskjøter for
vann- og avløpsinstallasjoner – Del 2:
Termoplastiske elastomerer

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-2:2000/A1:2002

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-2:2000/A2:2005

1.1.2010

1.1.2010

EN 681-3:2000
Elastomere pakninger – Krav til
materialer for pakninger i rørskjøter for
vann- og avløpsinstallasjoner – Del 3:
Skummaterialer av vulkanisert gummi

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-3:2000/A1:2002

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-3:2000/A2:2005

1.7.2012

1.7.2012

EN 681-4:2000
Elastomere pakninger – Krav til materialer for pakninger i rørskjøter for vannog avløpsinstallasjoner – Del 4: Støpte
tetningselementer av polyuretan

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-4:2000/A1:2002

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-4:2000/A2:2005

1.7.2012

1.7.2012

EN 682:2002
Elastomere pakninger – Materialkrav
for pakninger brukt i rør og rørdeler
som fører gass og hydrokarbonvæsker

1.10.2002

1.12.2003

EN 682:2002/A1:2005

1.7.2012

1.7.2012

10.6.2016

10.6.2017

EN 771-1:2011
+A1:2015
Krav til murprodukter – Del 1: Murprodukter av tegl

EN 771-1:2011

30.6.2016
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Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Nr. 36/57

Referanse til den erstattede
standard

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

Utløpsdato for
overgangs
perioden

CEN

EN 771-2:2011
+A1:2015
Krav til murprodukter – Del 2: Murprodukter av kalksandstein

EN 771-2:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-3:2011
+A1:2015
Krav til murprodukter – Del 3: Murprodukter av betong (tunge og lette
tilslag)

EN 771-3:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-4:2011
+A1:2015
Krav til murprodukter – Del 4: Murprodukter av trykkherdet lettbetong

EN 771-4:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-5:2011
+A1:2015
Krav til murprodukter – Del 5: Murprodukter av støpt stein

EN 771-5:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-6:2011
+A1:2015
Krav til murprodukter – Del 6: Murprodukter av naturstein

EN 771-6:2011

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 777-1:2009
Gassfyrte rørstråleovnssystemer med
flere brennere, montert over hodehøyde, til bruk utenom husholdninger
– Del 1: System D – Sikkerhet

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-2:2009
Gassfyrte rørstråleovnssystemer med
flere brennere, montert over hodehøyde, til bruk utenom husholdninger
– Del 2: System E – Sikkerhet

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-3:2009
Gassfyrte rørstråleovnssystemer med
flere brennere, montert over hodehøyde, til bruk utenom husholdninger
– Del 3: System F – Sikkerhet

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-4:2009
Gassfyrte rørstråleovnssystemer med
flere brennere, montert over hodehøyde, for bruk utenom husholdninger
– Del 4: System H – Sikkerhet

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 778:2009
Gassfyrte konveksjonsvarmere med
vifter for romoppvarming i hus
holdninger, med nominell varmetil
førsel mindre enn eller lik 70 kW, uten
vifte for transport av forbrenningsluft
og/eller forbrenningsprodukter

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 845-1:2013
Krav til tilbehør for murverk – Del 1:
Veggbindere, strekkband, opplegg og
konsoller

EN 845-1:2003
+A1:2008

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 845-2:2013
Krav til tilbehør for murverk – Del 2:
Overdekninger

EN 845-2:2003

8.8.2014

8.8.2015

Nr. 36/58
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Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

CEN

EN 845-3:2013
Krav til tilbehør for murverk – Del 3:
Liggefugearmering av strekkmetall

CEN

CEN

Referanse til den erstattede
standard

EN 845-3:2003
+A1:2008

30.6.2016

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

Utløpsdato for
overgangs
perioden

8.8.2014

8.8.2015

EN 858-1:2002
Utskillere for lette væsker (for
eksempel olje og bensin) – Del 1:
Prinsipper for utforming, ytelse og
prøving, merking og kvalitetskontroll

1.9.2005

1.9.2006

EN 858-1:2002/A1:2004

1.9.2005

1.9.2006

EN 877:1999
Rør og rørdeler av støpejern, med
tilbehør og sammenføyninger, for
tømming av vann fra bygninger – Krav,
prøvingsmetoder og kvalitetssikring

1.1.2008

1.9.2009

EN 877:1999/A1:2006

1.1.2008

1.9.2009

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 934-2:2009
+A1:2012
Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og
injiseringsmasse – Del 2: Tilsetnings
stoffer for betong – Definisjoner, krav,
samsvar, merking og etikettering

EN 934-2:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-3:2009
+A1:2012
Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og
injiseringsmasse – Del 3: Tilsetnings
stoffer for murmørtel – Definisjoner,
krav, samsvar, merking og etikettering

EN 934-3:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-4:2009
Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og
injiseringsmasse – Del 4: Tilsetnings
stoffer for injiseringsmasse for kabelkanaler – Definisjoner, krav, samsvar,
merking og etikettering

EN 934-4:2001

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 934-5:2007
Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og
injiseringsmasse – Del 5: Tilsetnings
stoffer for sprøytebetong –
Definisjoner, krav og samsvarskriterier

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 969:2009
Rør, rørdeler og tilbehør av duktilt
støpejern, samt deres sammenføyninger
for gassrørledninger – Krav og
prøvingsmetoder

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 997:2012
Klosettskåler og vannklosetter med
innebygd vannlås

1.12.2012

1.6.2013

1.3.2013

1.3.2013

EN 997:2003

EN 997:2012/AC:2012
CEN

EN 998-1:2010
Krav til mørtel for murverk – Del 1:
Utvendig og innvendig pussmørtel

EN 998-1:2003

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 998-2:2010
Krav til mørtel for murverk – Del 2:
Murmørtel

EN 998-2:2003

1.6.2011

1.6.2012
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CEN

EN 1013:2012
+ A1:2014
Gjennomskinnelige, enkle, profilerte
plastplater for innvendige og utvendige
tak, vegger og himlinger – Krav og
prøvingsmetoder

EN 1013:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 1020:2009
Gassfyrte konveksjonsvarmere med
vifter for oppvarming av ikke-bebodde
rom, med nominell varmetilførsel
mindre enn eller lik 300 kW, med vifte
for transport av forbrenningsluft eller
forbrenningsprodukter

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 1036-2:2008
Bygningsglass – Speil av sølvbelagt
floatglass til innendørs bruk – Del 2:
Evaluering av samsvar; produktstandard

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007
Bygningsglass – Glassbyggestein og
-fortausstein – Del 2: Evaluering av
samsvar

1.1.2009

1.1.2010

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

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 1090-1:2009
+A1:2011
Utførelse av stålkonstruksjoner og
aluminiumkonstruksjoner – Krav til
samsvarsvurdering av lastbærende
komponenter

EN 1090-1:2009

1.9.2012

1.7.2014

CEN

EN 1096-4:2004
Bygningsglass – Belagt glass – Del 4:
Evaluering av samsvar/produktstandard

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1123-1:1999
Rør og rørdeler av langsømsveiste
varmforsinkede stålrør med muffe og
spissende til bruk i avløpssystemer
– Del 1: Krav, prøving og kvalitetskontroll

1.6.2005

1.6.2006

EN 1123-1:1999/A1:2004

1.6.2005

1.6.2006

EN 1124-1:1999
Rør og rørdeler av langsømsveiste
rustfrie stålrør med muffe og spissende
til bruk i avløpssystemer – Del 1: Krav,
prøving, kvalitetskontroll

1.6.2005

1.6.2006

EN 1124-1:1999/A1:2004

1.6.2005

1.6.2006

1.1.2009

1.1.2010

ESO (1)

CEN

CEN

EN 1125:2008
Bygningsbeslag – Panikkbeslag som
betjenes med horisontal stang, til bruk
på rømningsveger – Krav og prøvingsmetoder

EN 1125:1997

Utløpsdato for
overgangs
perioden
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EN 1154:1996
Bygningsbeslag – Dørlukkeinnretninger
med kontrollert lukking – Krav og
prøvingsmetoder

1.10.2003

1.10.2004

EN 1154:1996/A1:2002

1.10.2003

1.10.2004

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

1.1.2010

1.1.2010

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

1.10.2003

1.10.2004

EN 1155:1997/A1:2002

1.10.2003

1.10.2004

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

1.1.2010

1.1.2010

EN 1158:1997
Plast – Homopolymerer og
kopolymerer av vinylklorid –
Bestemmelse av klorinnhold
(ISO 1158:1998)

1.10.2003

1.10.2004

EN 1158:1997/A1:2002

1.10.2003

1.10.2004

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

1.6.2006

1.6.2006

1.7.2012

1.7.2013

1.2.2011

1.2.2012

1.2.2006

1.2.2007

1.1.2013

1.1.2013

1.3.2013

1.3.2013

EN 1168:2005
+A3:2011
Prefabrikkerte betongprodukter –
Hulldekker
EN 1279-5:2005
+A2:2010
Bygningsglass – Isolerruter – Del 5:
Evaluering av samsvar

CEN

EN 1304:2005
Takstein og tilbehørstein av tegl –
Produktkrav og definisjoner

CEN

EN 1317-5:2007
+A2:2012
Skadereduserende vegtiltak – Del 5:
Produktkrav og samsvarsevaluering for
skadereduserende vegtiltak
EN 1317-5:2007
+A2:2012/AC:2012

EN 1168:2005
+A2:2009
EN 1279-5:2005
+A1:2008

EN 1317-5:2007
+A1:2008

CEN

EN 1319:2009
Gassfyrte konveksjonsvarmere med
vifter for romoppvarming i hus
holdninger, med brennere med vifter
og nominell varmetilførsel mindre enn
eller lik 70 kW

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 1337-3:2005
Konstruksjonslager – Elastomerlagere

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-4:2004
Konstruksjonslager – Del 4: Rullelager

1.2.2005

1.2.2006

EN 1337-4:2004/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1337-5:2005
Konstruksjonslager – Pottelagere

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-6:2004
Konstruksjonslager – Del 6: Vugge
lager

1.2.2005

1.2.2006

30.6.2016
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EN 1337-7:2000

1.12.2004

1.6.2005

Utløpsdato for
overgangs
perioden

CEN

EN 1337-7:2004
Konstruksjonslager – Del 7: Sfæriske
og sylindriske PTFE-lagere

CEN

EN 1337-8:2007
Konstruksjonslager – Del 8: Styrelager
og fastlager

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003
Belegningsstein av betong – Krav og
prøvingsmetoder

1.3.2004

1.3.2005

EN 1338:2003/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

EN 1339:2003
Betongheller – Krav og prøvings
metoder

1.3.2004

1.3.2005

EN 1339:2003/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

EN 1340:2003
Betongkantstein – Krav og prøvingsmetoder

1.2.2004

1.2.2005

EN 1340:2003/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

CEN

CEN

EN 1341:2012
Plater av naturstein til utendørs bruk –
Krav og prøvingsmetoder

EN 1341:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1342:2012
Gatestein av naturstein til utendørs
belegg – Krav og prøvingsmetoder

EN 1342:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1343:2012
Kantstein av naturstein til utendørs
belegg – Krav og prøvingsmetoder

EN 1343:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1344:2013
Belegningsstein av tegl – Krav og
prøvingsmetoder

EN 1344:2002

8.8.2014

8.8.2015

EN 1423:1997

1.11.2012

1.11.2012

EN 1423:2012/AC:2013

1.7.2013

1.7.2013

EN 1433:2002
Drenskanaler for trafikk- og fot
gjengerområder – Klassifisering, krav
til utførelse og prøving, merking og
evaluering av samsvar

1.8.2003

1.8.2004

EN 1433:2002/A1:2005

1.1.2006

1.1.2006

1.11.2012

1.11.2013

EN 1344:2013/AC:2015
CEN

CEN

CEN

EN 1423:2012
Vegmerkingsmaterialer – Avstrøingsmaterialer – Glassperler, friksjonsforbedrende tilslag og en blanding av
disse

EN 1457-1:2012
Skorsteiner – Innvendige røykkanaler
av tegl/keramikk – Del 1: Innvendige
røykkanalers drift under tørre forhold –
Krav og prøvingsmetoder

EN 1457:1999
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CEN

EN 1457-2:2012
Skorsteiner – Innvendige røykkanaler
av tegl/keramikk – Del 2: Innvendige
røykkanalers drift under fuktige forhold
– Krav og prøvingsmetoder

EN 1457:1999

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1463-1:2009
Vegmerkingsmaterialer – Vegbane
reflektorer – Del 1: Funksjonskrav i ny
tilstand

EN 1463-1:1997

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 1469:2015
Natursteinprodukter – Plater for kledninger – Krav

EN 1469:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 1504-2:2004
Produkter og systemer for beskyttelse
og reparasjon av betongkonstruksjoner
– Definisjoner, krav, kvalitetskontroll
og evaluering av samsvar – Del 2:
Systemer for overflatebehandling

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-3:2005
Produkter og systemer for beskyttelse
og reparasjon av betongkonstruksjoner
– Definisjoner, krav, kvalitetskontroll
og evaluering av samsvar – Del 3:
Reparasjoner for bærende og ikkebærende formål

1.10.2006

1.1.2009

CEN

EN 1504-4:2004
Produkter og systemer for beskyttelse
og reparasjon av betongkonstruksjoner
– Definisjoner, krav, kvalitetskontroll
og evaluering av samsvar – Del 4: Lim
for konstruktive formål

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-5:2004
Produkter og systemer for beskyttelse
og reparasjon av betongkonstruksjoner
– Definisjoner, krav, kvalitetskontroll
og evaluering av samsvar – Del 5:
Injeksjon i betong

1.10.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-6:2006
Produkter og systemer for beskyttelse
og reparasjon av betongkonstruksjoner
– Definisjoner, krav, kvalitetskontroll
og evaluering av samsvar – Del 6:
Forankring av armeringsstang

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1504-7:2006
Produkter og systemer for beskyttelse
og reparasjon av betongkonstruksjoner
– Definisjoner, krav, kvalitetskontroll
og evaluering av samsvar – Del 7: Korrosjonsbeskyttelse av armering

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1520:2011
Prefabrikkerte armerte elementer av
lettklinkerbetong med åpen struktur

1.1.2012

1.1.2013

CEN

EN 1748-1-2:2004
Bygningsglass – Spesielle basis
produkter – Borsilikatglass – Del 1-2:
Evaluering av samsvar/produktstandard

1.9.2005

1.9.2006

ESO (1)

EN 1520:2002
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perioden
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CEN

EN 1748-2-2:2004
Bygningsglass – Spesielle basis
produkter – Glasskeramikk – Del 2-2:
Evaluering av samsvar / Produkt
standard

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1806:2006
Skorsteiner – Skorsteinselementer av
tegl/keramikk for ensjiktsskorsteiner –
Krav og prøvingsmetoder

1.5.2007

1.5.2008

CEN

EN 1825-1:2004
Fettutskillere – Del 1: Prinsipper for
utførelse, ytelse og prøving, merking
og kvalitetskontroll

1.9.2005

1.9.2006

EN 1825-1:2004/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1856-1:2009
Skorsteiner – Krav til metallskorsteiner
– Del 1: Komponenter til system
skorsteiner

EN 1856-1:2003

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1856-2:2009
Skorsteiner – Ytelseskrav for metall
skorsteiner – Del 2: Innvendige røykkanaler og forbindelsesdeler av metall

EN 1856-2:2004

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1857:2010
Skorsteiner – Komponenter – Inn
vendige røykkanaler av betong

EN 1857:2003
+A1:2008

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 1858:2008
+A1:2011
Skorsteiner – Krav til skorsteins
elementer av betong

EN 1858:2008

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 1863-2:2004
Bygningsglass – Varmeforsterket kalksodasilikatglass – Del 2: Evaluering av
samsvar/produktstandard

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1873:2005
Prefabrikkert tilbehør for tak – Taklys
av plast – Produktspesifikasjon og
prøvingsmetoder

1.10.2006

1.10.2009

CEN

EN 1916:2002
Rør og rørdeler av uarmert betong, stålfiberarmert betong og armert betong

1.8.2003

23.11.2004

EN 1916:2002/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

EN 1917:2002
Nedstigningskummer og inspeksjonskummer av uarmert betong, stålfiberarmert betong og armert betong

1.8.2003

23.11.2004

EN 1917:2002/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

EN 1935:2002
Bygningsbeslag – Hengsler med én
hengselbolt – Krav og prøvingsmetoder

1.10.2002

1.12.2003

EN 1935:2002/AC:2003

1.1.2007

1.1.2007

CEN

CEN
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CEN

EN 10025-1:2004
Varmvalsede produkter av
konstruksjonsstål – Del 1: Generelle
tekniske leveringsbetingelser

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 10088-4:2009
Rustfrie stål – Del 4: Tekniske
leveringsbetingelser for plater og bånd
av korrosjonsbestandige stål for
konstruksjonsformål

1.2.2010

1.2.2011

CEN

EN 10088-5:2009
Rustfrie stål – Del 5: Tekniske
leveringsbetingelser for stenger, tråd,
profiler og blanke produkter av korrosjonsbestandige stål for konstruksjonsformål

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10210-1:2006
Varmformede hulprofiler av ulegerte og
finkornbehandlede konstruksjonsstål –
Del 1: Tekniske leveringsbetingelser

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10219-1:2006
Kaldformede sveiste hulprofiler
av ulegerte og finkornbehandlede
konstruksjonsstål – Del 1: Tekniske
leveringsbetingelser

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10224:2002
Ulegerte stålrør og rørdeler for transport av vannaktige væsker, inkludert
drikkevann – Tekniske leverings
betingelser

1.4.2006

1.4.2007

EN 10224:2002/A1:2005

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10255:2004
+A1:2007
Ulegerte stålrør egnet for sveising
og gjenging – Tekniske leverings
betingelser

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10311:2005
Forbindelser for sammenkobling av
stålrør og rørdeler for transport av vann
og andre vannaktige væsker

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 10312:2002
Sveiste rustfrie stålrør for transport av
vannaktige væsker, inkludert drikke
vann – Tekniske leveringsbetingelser

1.4.2006

1.4.2007

EN 10312:2002/A1:2005

1.4.2006

1.4.2007

EN 10340:2007
Støpestål til bruk i konstruksjoner

1.1.2010

1.1.2011

EN 10340:2007/AC:2008

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 10343:2009
Seigherdingsstål for konstruksjons
formål – Tekniske leveringsbetingelser

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12004:2007
+A1:2012
Lim for fliser – krav, evaluering av
samsvar, klassifikasjon og betegnelse

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 12004:2007
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CEN

EN 12050-1:2001
Heveanlegg for avløpsvann fra
bygninger og terreng – Prinsipper for
konstruksjon og prøving – Del 1:
Heveanlegg for fekalieholdig avløpsvann

1.11.2001

1.11.2002

CEN

EN 12050-2:2000
Heveanlegg for avløpsvann fra
bygninger og terreng – Prinsipper for
konstruksjon og prøving – Del 2:
Heveanlegg for fekaliefritt avløpsvann

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-3:2000
Heveanlegg for avløpsvann fra
bygninger og terreng – Prinsipper for
konstruksjon og prøving – Del 3:
Heveanlegg for fekalieholdig avløpsvann for avgrensede bruksområder

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000
Heveanlegg for avløpsvann fra
bygninger og terreng – Prinsipper
for konstruksjon og prøving – Del 4:
Tilbakeslagsventiler for fekaliefritt og
fekalieholdig avløpsvann

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004
Natursteinprodukter – Modulære fliser
– Krav

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004
Natursteinprodukter – Plater for gulv
og trapper – Krav

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003
Faste brannslokkesystemer – Komponenter til gass-slokkesystemer – Del 1:
Krav og prøvingsmetoder for elektriske
kontrollskap og tilhørende forsinkelsesutstyr

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003
Faste brannslokkesystemer – Kompo
nenter for gass-slokkesystemer –
Del 2: Krav og prøvingsmetoder for
ikke-elektrisk automatisk kontroll- og
forsinkelsesutstyr

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003
Faste brannslokkesystemer – Komponenter til gass-slokkesystemer – Del 3:
Krav og prøvingsmetoder for manuelle
utløsere og avstengningsanordninger

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004
Faste brannslokkesystemer – Komponenter for gass-slokkesystemer –
Del 4: Krav og prøvingsmetoder
for ventilutstyr for beholdere med
tilhørende utløseranordninger

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006
Faste brannslokkesystemer – Komponenter for gass-slokkesystemer – Del 5:
Krav og prøvingsmetoder for flerveisventiler for høytrykk og lavtrykk med
tilhørende utløseranordninger

1.2.2007

1.5.2009

EN 12094-5:2000
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CEN

EN 12094-6:2006
Faste brannslokkesystemer – Komponenter for gass-slokkesystemer –
Del 6: Krav og prøvingsmetoder for
ikke-elektriske blokkeringsanordninger

EN 12094-6:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000
Faste brannslokkesystemer – Komponenter til CO2-systemer – Del 7: Krav
og prøvingsmetoder for dyser

1.10.2001

1.4.2004

EN 12094-7:2000/A1:2005

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006
Faste brannslokkesystemer – Kompo
nenter for gass-slokkesystemer –
Del 8: Krav og prøvingsmetoder for
koplingsstykker

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003
Faste brannslokkesystemer – Komponenter for gass-slokkesystemer –
Del 9: Krav og prøvingsmetoder for
spesialbranndetektorer

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003
Faste brannslokkesystemer – Komponenter for gass-slokkesystemer – Del
10: Krav og prøvingsmetoder for trykkmanometre og trykkbrytere

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003
Faste brannslokkesystemer – Komponenter til gass-slokkesystemer – Del 11:
Krav og prøvingsmetoder for mekanisk
veieutstyr

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003
Faste brannslokkesystemer – Komponenter til gass-slokkesystemer –
Del 12: Krav og prøvingsmetoder for
alarmutstyr

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001
Faste brannslokkesystemer – Komponenter for gass-slokkesystemer –
Del 13: Krav og prøvingsmetoder for
tilbakeslagsventiler

1.1.2002

1.4.2004

EN 12094-13:2001/AC:2002

1.1.2010

1.1.2010

EN 12101-1:2005
Brannventilasjonssystemer – Del 1:
Spesifikasjon for røykbarrierer

1.6.2006

1.9.2008

EN 12101-1:2005/A1:2006

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003
Brannventilasjonssystemer – Del 2:
Spesifikasjon for naturlige brann
ventilasjonsanlegg

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2015
Brannventilasjonssystemer – Del 3:
Spesifikasjon for mekaniske brann
ventilasjonsanlegg (vifter)

8.4.2016

8.4.2017

ESO (1)
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EN 12101-6:2005
Brannventilasjonssystemer – Del 6:
Spesifikasjon for differansetrykk
systemer – Byggesett

1.4.2006

1.4.2007

EN 12101-6:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-7:2011
Brannventilasjonssystemer – Del 7:
Røykkanalseksjoner

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-8:2011
Brannventilasjonssystemer – Del 8:
Spjeld til røykkontroll

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-10:2005
Brannventilasjonssystemer – Del 10:
Strømforsyning

1.10.2006

1.5.2012

EN 12101-10:2005/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004
Bygningsglass – Termisk herdet
kalksodasilikat-sikkerhetsglass – Del 2:
Evaluering av samsvar/produktstandard

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003
Bygningsbeslag – Låser og fallelåser –
Mekanisk betjente låser, fallelåser og
beskyttelseskåper – Krav og prøvingsmetoder

1.12.2004

1.6.2006

EN 12209:2003/AC:2005

1.6.2006

1.6.2006

EN 12259-1:1999
+ A1:2001
Faste brannslokkesystemer – Deler til
sprinkler og vannspray-systemer –
Del 1: Sprinkler

1.4.2002

1.9.2005

EN 12259-1:1999
+ A1:2001/A2:2004

1.3.2005

1.3.2006

EN 12259-1:1999
+ A1:2001/A3:2006

1.11.2006

1.11.2007

EN 12259-2:1999
Faste brannslokkesystemer – Deler til
sprinkler og vannspray-systemer –
Del 2: Våtanlegg med alarmventil

1.1.2002

1.8.2007

EN 12259-2:1999/A1:2001

1.1.2002

1.8.2007

EN 12259-2:1999/A2:2005

1.9.2006

1.8.2007

EN 12259-2:1999/AC:2002

1.6.2005

1.6.2005

EN 12259-3:2000
Faste brannslokkesystemer – Deler til
sprinkler og vannspray-systemer –
Del 3: Tørranlegg med alarmventil

1.1.2002

1.8.2007

EN 12259-3:2000/A1:2001

1.1.2002

1.8.2007

EN 12259-3:2000/A2:2005

1.9.2006

1.8.2007

EN 12259-4:2000
Faste brannslokkesystemer – Deler til
sprinkler og vannspray-systemer –
Del 4: Vannmotoralarm

1.1.2002

1.4.2004

EN 12259-4:2000/A1:2001

1.1.2002

1.4.2004

CEN

CEN

CEN

CEN
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CEN

EN 12259-5:2002
Faste brannslokkesystemer – Deler til
sprinkler og vannspraysystemer –
Del 5: Strømningsvakt

1.7.2003

1.9.2005

CEN

EN 12271:2006
Overflatebehandling – Krav

1.1.2008

1.1.2011

CEN

EN 12273:2008
Slamasfalt – Krav

1.1.2009

1.1.2011

CEN

EN 12285-2:2005
Verkstedfremstilte ståltanker – Del 2:
Horisontale, sylindriske, én- og toveggede tanker for lagring over grunn
av brennbare og ikke-brennbare vann
forurensende væsker

1.1.2006

1.1.2008

CEN

EN 12326-1:2014
Leirskifer til taktekking og fasade
kledning – Del 1: Krav til leirskifer og
karbonatrik leirskifer

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 12337-2:2004
Bygningsglass – Kjemisk herdet kalksodasilikatglass – Del 2: Evaluering av
samsvar/produktstandard

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12352:2006
Trafikkreguleringsutstyr – Varselblinksignaler

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12368:2006
Trafikkreguleringsutstyr – Signalhoder

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12380:2002
Lufteventiler for avløpssystemer –
Krav, prøvingsmetoder og evaluering
av samsvar

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 12446:2011
Skorsteiner – Komponenter – Ytter
veggelementer av betong

EN 12446:2003

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 12467:2012
Plane fibersementplater – Krav og
prøvingsmetoder

EN 12467:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 12566-1:2000
Små renseanlegg for opptil 50 PE –
Del 1: Prefabrikkerte septiktanker

1.12.2004

1.12.2005

EN 12566-1:2000/A1:2003

1.12.2004

1.12.2005

8.8.2014

8.8.2015

EN 12326-1:2004

CEN

EN 12566-3:2005
+A2:2013
Små avløpsrenseanlegg for opptil 50
personekvivalenter (PT) – Del 3:
Prefabrikkert og/eller montert på stedet

EN 12566-3:2005
+A1:2009

CEN

EN 12566-4:2007
Små avløpsrenseanlegg for opptil 50
PE – Del 4: Byggesett for slam
avskillere montert på stedet

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12566-6:2013
Små avløpsrenseanlegg inntil 50
personekvivalenter (PT) – Del 6:
Prefabrikkerte for septisk avløpsvann

1.11.2013

1.11.2014
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CEN

EN 12566-7:2013
Små avløpsrenseanlegg for opptil
50 pe – Del 7: Prefabrikkerte tertiære
behandlingsenheter

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12591:2009
Bitumen og bituminøse bindemidler
– Spesifikasjoner for bitumen til
vegformål

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12602:2008
+A1:2013
Prefabrikkerte armerte elementer av
trykkherdet lettbetong

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12620:2002
+A1:2008
Tilslag for betong

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12676-1:2000
Anti-blendingsgjerder for veger –
Del 1: Funksjonskrav og egenskaper

1.2.2004

1.2.2006

EN 12676-1:2000/A1:2003

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 12737:2004
+A1:2007
Prefabrikkerte betongelementer
– Gulvelementer med spalter for
husdyrhold

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12764:2004
+A1:2008
Sanitærutstyr – Krav til boblebad

EN 12764:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12794:2005
+A1:2007
Prefabrikkerte betongprodukter –
Fundamentpæler

EN 12794:2005

1.2.2008

1.2.2009

1.8.2009

1.8.2009

EN 12809:2001
Ildsteder – Frittstående kjeler i boliger,
fyrt med fast brensel – Nominell effekt
opptil 50 kW – Krav og prøvingsmetoder

1.7.2005

1.7.2007

EN 12809:2001/A1:2004

1.7.2005

1.7.2007

EN 12809:2001/AC:2006

1.1.2008

1.1.2008

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

EN 12815:2001
Ildsteder – Kjøkkenovner i boliger, fyrt
med fast brensel – Krav og prøvingsmetoder

1.7.2005

1.7.2007

EN 12815:2001/A1:2004

1.7.2005

1.7.2007

EN 12815:2001/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

1.10.2012

1.10.2013

EN 12620:2002

EN 12794:2005
+A1:2007/AC:2008
CEN

CEN

CEN

EN 12839:2012
Prefabrikkerte betongprodukter –
Elementer for gjerder

EN 12839:2001
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1.9.2005

1.9.2007

1.12.2011

1.12.2012

EN 12860:2001
Gipsbasert lim for gipsblokker –
Definisjoner, krav og prøvingsmetoder

1.4.2002

1.4.2003

EN 12860:2001/AC:2002

1.1.2010

1.1.2010

EN 12878:2005
Pigmenter for farging av bygge
materialer basert på sement og/eller
kalk – Spesifikasjoner og prøvings
metoder

1.3.2006

1.3.2007

EN 12878:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12899-1:2007
Faste, vertikale trafikkskilt – Del 1:
Faste skilt

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-2:2007
Faste, vertikale trafikkskilt – Del 2:
Innvendig belyste trafikksøyler

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-3:2007
Faste, vertikale trafikkskilt – Del 3:
Kantsøyler og reflektorer

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12951:2004
Prefabrikkert tilbehør for tak – Faste
takstiger – Produktkrav og prøvingsmetoder

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12966-1:2005
+A1:2009
Trafikkskilt – Skilt med variable meldinger – Part 1: Produktstandard

1.8.2010

1.8.2010

CEN

EN 13024-2:2004
Bygningsglass – Termisk herdet
borsilikat-sikkerhetsglass – Del 2:
Evaluering av samsvar/produktstandard

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13043:2002
Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser
og andre trafikkarealer

1.7.2003

1.6.2004

EN 13043:2002/AC:2004

1.6.2006

1.6.2006

EN 13055-1:2002
Lett tilslag – Del 1: Lett tilslag for
betong, mørtel og injiseringsmasse

1.3.2003

1.6.2004

EN 13055-1:2002/AC:2004

1.1.2010

1.1.2010

EN 13055-2:2004
Lett tilslag – Del 2: Lett tilslag for
bituminøse masser og overflate
behandlinger og for ubunden og bunden
bruk

1.5.2005

1.5.2006

CEN

CEN

CEN

EN 12859:2008
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CEN

EN 13063-1:2005
+A1:2007
Skorsteiner – Systemskorsteiner
med innvendige røykkanaler av tegl/
keramikk – Del 1: Krav og prøvingsmetoder for motstand mot sotbrann

EN 13063-1:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-2:2005
+A1:2007
Skorsteiner – Systemskorsteiner
med innvendige røykkanaler av tegl/
keramikk – Del 2: Krav og prøvingsmetoder under fuktige betingelser

EN 13063-2:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-3:2007
Skorsteiner – Systemskorsteiner
med innvendige røykkanaler av tegl/
keramikk – Del 3: Krav og prøvingsmetoder for luft-røykkanaler

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13069:2005
Skorsteiner – Systemskorsteiner med
utvendige vegger (ytterskall) av tegl/
keramikk – Krav og prøvingsmetoder

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 13084-5:2005
Frittstående skorsteiner – Del 5:
Materialer for innvendige røykkanaler
av murstein – Produktkrav

1.4.2006

1.4.2007

EN 13084-5:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13084-7:2012
Frittstående industriskorsteiner – Del 7:
Produktkrav for sylindriske ståldeler til
bruk i ensjiktsskorsteiner og innvendige
kanaler av stål

CEN

EN 13101:2002
Stigetrinn til nedstigningskummer
– Del 1: Krav, merking, prøving og
evaluering av samsvar

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13108-1:2006
Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 1: Asfaltbetong (AC)

1.3.2007

1.3.2008

EN 13108-1:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

EN 13108-2:2006
Bituminøse masser – Materialspesifi
kasjoner – Del 2: Asfaltbetong for
tynne lag (tynndekker)

1.3.2007

1.3.2008

EN 13108-2:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

EN 13108-3:2006
Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 3: Mykasfalt

1.3.2007

1.3.2008

EN 13108-3:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

EN 13108-4:2006
Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 4: “Hot rolled” asfalt

1.3.2007

1.3.2008

EN 13108-4:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

CEN

CEN

EN 13084-7:2005
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EN 13108-5:2006
Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 5: Skjelettasfalt (SMA)

1.3.2007

1.3.2008

EN 13108-5:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

EN 13108-6:2006
Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 6: Støpeasfalt

1.3.2007

1.3.2008

EN 13108-6:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

EN 13108-7:2006
Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner – Del 7: Drensasfalt

1.3.2007

1.3.2008

EN 13108-7:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

EN 13139:2002
Tilslag for mørtel

1.3.2003

1.6.2004

EN 13139:2002/AC:2004

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13160-1:2003
Systemer for påvisning av lekkasje –
Del 1: Generelle prinsipp

1.3.2004

1.3.2005

CEN

EN 13162:2012
+A1:2015
Varmeisolasjonsprodukter for
bygninger – Fabrikkframstilte
produkter av mineralull (MW) – Krav

EN 13162:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13163:2012
+A1:2015
Varmeisolasjonsprodukter for
bygninger – Fabrikkframstilte
produkter av ekspandert polystyren
(EPS) – Krav

EN 13163:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13164:2012
+A1:2015
Varmeisolasjonsprodukter for
bygninger – Fabrikkframstilte
produkter av ekstrudert polystyrenskum
(XPS) – Krav

EN 13164:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13165:2012
+A1:2015
Varmeisolasjonsprodukter for
bygninger – Fabrikkframstilte
produkter av stivt polyuretanskum
(PU) – Krav

EN 13165:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13166:2012
+A1:2015
Varmeisolasjonsprodukter for
bygninger – Fabrikkframstilte
produkter av fenolskum (PF) – Krav

EN 13166:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13167:2012
+A1:2015
Varmeisolasjonsprodukter for bygninger – Fabrikkframstilte produkter av
celleglass (CG) – Krav

EN 13167:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

CEN

CEN
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CEN

EN 13168:2012
+A1:2015
Varmeisolasjonsprodukter for
bygninger – Fabrikkframstilte
produkter av treull (WW) – Krav

EN 13168:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13169:2012
+A1:2015
Varmeisolasjonsprodukter for
bygninger – Fabrikkframstilte
produkter av ekspandert perlitt (EPB)
– Krav

EN 13169:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13170:2012
+A1:2015
Varmeisolasjonsprodukter for
bygninger – Fabrikkframstilte
produkter av ekspandert kork (ICB) –
Krav

EN 13170:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13171:2012
+A1:2015
Varmeisolasjonsprodukter for
bygninger – Fabrikkframstilte
produkter av trefiber (WF) – Krav

EN 13171:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13224:2011
Prefabrikkerte betongprodukter –
Ribbedekkeelementer

EN 13224:2004
+A1:2007

1.8.2012

1.8.2013

CEN

EN 13225:2013
Prefabrikkerte betongprodukter –
Lineære konstruksjonselementer

EN 13225:2004

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13229:2001
Ildsteder – Peisinnsatser med eller uten
dører, inkludert kassetter, i boliger fyrt
med fast brensel – Krav og prøvingsmetoder

1.7.2005

1.7.2007

EN 13229:2001/A1:2003

1.6.2006

1.6.2007

EN 13229:2001/A2:2004

1.7.2005

1.7.2007

EN 13229:2001/AC:2006

1.7.2007

1.7.2007

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

EN 13240:2001
Ildsteder for romoppvarming i boliger,
fyrt med fast brensel – Krav og
prøvingsmetoder

1.7.2005

1.7.2007

EN 13240:2001/A2:2004

1.7.2005

1.7.2007

EN 13240:2001/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

1.1.2012

1.1.2013

CEN

CEN

EN 13241-1:2003
+A1:2011
Porter og bommer – Produktstandard –
Del 1: Produkter uten brannmotstandsog røyktetthetsegenskaper

EN 13241-1:2003
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EN 13242:2002

1.1.2009

1.1.2010
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CEN

EN 13242:2002
+A1:2007
Tilslag for mekanisk stabiliserte og
hydraulisk stabiliserte materialer til
bruk i bygg- og anleggsarbeid og
vegbygging

CEN

EN 13245-2:2008
Plast – Profiler av polyvinylklorid uten
mykner (PVC-U) til bruk i bygninger
– Del 2: Profiler for innvendige og
utvendige vegger og tak

1.7.2010

1.7.2012

EN 13245-2:2008/AC:2009

1.7.2010

1.7.2010

EN 13249:2000
Geotekstiler og geotekstilrelaterte
produkter – Krav til egenskaper ved
bygging av veger og andre trafikk
arealer (unntatt jernbaner og asfaltdekker)

1.10.2001

1.10.2002

EN 13249:2000/A1:2005

1.11.2005

1.11.2006

EN 13250:2000
Geotekstiler og geotekstilrelaterte
produkter – Krav til egenskaper ved
bygging av jernbaner

1.10.2001

1.10.2002

EN 13250:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13251:2000
Geotekstiler og geotekstilrelaterte
produkter – Krav til egenskaper ved
grunnarbeider, fundamenter og
støttekonstruksjoner

1.10.2001

1.10.2002

EN 13251:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13252:2000
Geotekstiler og geotekstilrelaterte
produkter – Krav til egenskaper i
dreneringssystemer

1.10.2001

1.10.2002

EN 13252:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13253:2000
Geotekstiler og geotekstilrelaterte
produkter – Krav til egenskaper ved
erosjonsforebyggende arbeider
(kystsikring, elveforbygninger)

1.10.2001

1.10.2002

EN 13253:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13254:2000
Geotekstiler og geotekstilrelaterte
produkter – Krav til egenskaper ved
bygging av reservoarer og dammer

1.10.2001

1.10.2002

EN 13254:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13254:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

CEN

CEN

CEN

CEN

CEN

CEN
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EN 13255:2000
Geotekstiler og geotekstilrelaterte
produkter – Krav til egenskaper ved
bygging av kanaler

1.10.2001

1.10.2002

EN 13255:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13255:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

EN 13256:2000
Geotekstiler og geotekstilrelaterte
produkter – Krav til egenskaper ved
bygging av tunneler og undergrunnskonstruksjoner

1.10.2001

1.10.2002

EN 13256:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13256:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

EN 13257:2000
Geotekstiler og geotekstilrelaterte
produkter – Krav til egenskaper ved
deponering av fast avfall

1.10.2001

1.10.2002

EN 13257:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13257:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 13263-1:2005
+A1:2009
Silikastøv for betong – Del 1: Definisjoner, krav og samsvarskriterier

EN 13263-1:2005

CEN

EN 13265:2000
Geotekstiler og geotekstilrelaterte
produkter – Krav til egenskaper ved
inneslutning av flytende avfall

1.10.2001

1.10.2002

EN 13265:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13265:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

1.10.2009

1.10.2010

CEN

EN 13279-1:2008
Gips og gipsbasert pussmørtel – Del 1:
Definisjoner og krav

EN 13279-1:2005

CEN

EN 13282-1:2013
Hydrauliske bindemidler for bærelag i
veger – Del 1: Hurtig avbindende bindemidler for veger – Sammensetning,
krav og samsvarskriterier

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 13310:2003
Kjøkkenvasker – Funksjonelle krav og
prøvingsmetoder

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 13341:2005
+A1:2011
Stasjonære tanker av termoplast
materialer for lagring over bakken av
lette fyringsoljer, parafin og dieseloljer
– Tanker av formblåst polyetylen,
sentrifugalstøpt polyetylen og polyamid
6 ved anionisk polymerisasjon – Krav
og prøvingsmetoder

1.10.2011

1.10.2011

EN 13341:2005

Nr. 36/76
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EN 13361:2004
Geosyntetiske membraner – Krav til
egenskaper ved bygging av reservoarer
og dammer

1.9.2005

1.9.2006

EN 13361:2004/A1:2006

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13362:2005
Geosyntetiske membraner – Krav til
egenskaper ved bygging av kanaler

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 13383-1:2002
Vassbyggingsstein – Del 1: Spesifi
kasjoner

1.3.2003

1.6.2004

EN 13383-1:2002/AC:2004

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13407:2006
Veggurinaler – Funksjonskrav og
prøvingsmetoder

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13450:2002
Tilslag for jernbaneballast

1.10.2003

1.6.2004

EN 13450:2002/AC:2004

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13454-1:2004
Bindemidler, kompositte bindemidler
og fabrikkfremstilte mørtler for støpte
gulvbelegg (avrettingslag) basert på
kalsiumsulfat – Del 1: Definisjoner og
krav

1.7.2005

1.7.2006

CEN

EN 13479:2004
Tilsettmaterialer og hjelpestoffer for
sveising – Generell produktstandard
for tilsettmaterialer og flussmidler for
smeltesveising av metalliske materialer

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 13491:2004
Geosyntetiske membraner – Krav til
egenskaper ved bygging av tunneler og
undergrunnskonstruksjoner

1.9.2005

1.9.2006

EN 13491:2004/A1:2006

1.6.2007

1.6.2008

EN 13492:2004
Geosyntetiske membraner – Krav til
egenskaper ved bygging av permanente
og midlertidige deponier for flytende
avfall og oppsamlingsbassenger

1.9.2005

1.9.2006

EN 13492:2004/A1:2006

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13493:2005
Geosyntetiske membraner – Krav til
egenskaper ved bygging av deponier og
depoter for fast avfall

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13502:2002
Skorsteiner – Krav og prøvingsmetoder
for røykavslutninger av tegl/keramikk

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13561:2004
+A1:2008
Utvendige persienner – Krav til ytelse
og sikkerhet

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13561:2004
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CEN

EN 13564-1:2002
Høyvannslukkere for bygninger –
Del 1: Krav

1.5.2003

1.5.2004

CEN

EN 13616:2004
Overfyllingsvern på stasjonære
beholdere for flytende brennstoff av
petroleum

1.5.2005

1.5.2006

EN 13616:2004/AC:2006

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13658-1:2005
Pussprofil og pussbærer av metall –
Definisjoner, krav og prøvingsmetoder
– Del 1: Innvendig puss

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13658-2:2005
Pussprofil og pussbærer av metall –
Definisjoner, krav og prøvingsmetoder
– Del 2: Utvendig puss

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13659:2004
+A1:2008
Skodder – Krav til ytelse og sikkerhet

EN 13659:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13693:2004
+A1:2009
Prefabrikkerte betongprodukter –
Spesielle takelementer

EN 13693:2004

1.5.2010

1.5.2011

CEN

EN 13707:2004
+A2:2009
Tetningsmaterialer på rull – Takbelegg
av asfalt med stamme – Definisjoner og
kjennetegn

1.4.2010

1.10.2010

CEN

EN 13747:2005
+A2:2010
Prefabrikkerte betongprodukter – Gulvplater for gulvsystemer

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 13748-1:2004
Terrassofliser – Del 1: Terrassofliser til
innvendig bruk

1.6.2005

1.10.2006

EN 13748-1:2004/A1:2005

1.4.2006

1.10.2006

EN 13748-1:2004/AC:2005

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 13748-2:2004
Terrazzofliser – Del 2: Terrazzofliser til
utendørs bruk

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 13808:2013
Bitumen og bituminøse bindemidler –
Regler for spesifisering av kationiske
bituminøse emulsjoner

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13813:2002
Støpte gulvbelegg eller avrettingslag,
og materialer – Materialer – Egenskaper og krav

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13815:2006
Produkter av fiberarmert gips –
Definisjoner, krav og prøvingsmetoder

1.6.2007

1.6.2008

EN 13747:2005
+A1:2008

EN 13808:2005
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CEN

EN 13830:2003
Påhengsvegger – Produktstandard

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 13859-1:2010
Tetningsmaterialer på rull – Defini
sjoner og kjennetegn for banevarer
til vindsperre eller undertak – Del 1:
Undertak for tekninger med omlegg

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13859-2:2010
Tetningsmaterialer på rull – Defini
sjoner og kjennetegn for banevarer
til vindsperre eller undertak – Del 2:
Vindsperre til vegg

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13877-3:2004
Vegdekker av betong – Del 3: Spesifikasjoner for dybler til bruk i vegdekker
av betong

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13915:2007
Prefabrikkerte elementer av gipsplater
med honeycomb-kjerne – Definisjoner,
krav og prøvingsmetoder

1.6.2008

1.6.2009

CEN

EN 13924:2006
Bitumen og bituminøse bindemidler –
Spesifikasjoner for bitumen for harde
veidekker

1.1.2010

1.1.2011

EN 13924:2006/AC:2006

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13950:2014
Termiske gipsplater/akustiske isola
sjonssammensatte paneler – Defini
sjoner, krav og prøvingsmetoder

EN 13950:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 13956:2012
Tetningsmaterialer på rull – Takbelegg
av plast eller gummi – Definisjoner og
kjennetegn

EN 13956:2005

1.10.2013

1.10.2013

CEN

EN 13963:2005
Skjøte- og sparkelmasser for gipsplater
– Definisjoner, krav og prøvings
metoder

1.3.2006

1.3.2007

EN 13963:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13964:2014
Nedsenkede himlinger – Krav og
prøvingsmetoder

EN 13964:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 13967:2012
Tetningsmaterialer på rull –
Bygningsmembraner av plast eller
gummi – Definisjoner og kjennetegn

EN 13967:2004

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 13969:2004
Tetningsmaterialer på rull – Bygningsmembraner av asfalt – Definisjoner og
kjennetegn

1.9.2005

1.9.2006

EN 13969:2004/A1:2006

1.1.2008

1.1.2009
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EN 13970:2004
Tetningsmaterialer på rull – Dampsperrer av asfalt – Definisjoner og
kjennetegn

1.9.2005

1.9.2006

EN 13970:2004/A1:2006

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13978-1:2005
Prefabrikkerte betongprodukter – Prefabrikkerte betonggarasjer –
Del 1: Krav til armerte betonggarasjer,
monolittiske eller av elementer

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 13984:2013
Tetningsmaterialer på rull – Dampsperre av plast eller gummi – Defini
sjoner og kjennetegn

EN 13984:2004

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 13986:2004
+A1:2015
Trebaserte plater til bruk i bygg og
anlegg – Egenskaper, evaluering av
samsvar og merking

EN 13986:2004

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 14016-1:2004
Bindemidler for magnesittbelegg –
Kaustisk magnesia og magnesiumklorid
– Del 1: Definisjoner og krav

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14023:2010
Bitumen og bituminøse bindemidler
– Regler for spesifisering av polymerendrede bitumener

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 14037-1:2003
Takmonterte varmepaneler for vannbåren varme under 120 °C – Del 1:
Tekniske spesifikasjoner og krav

1.2.2004

1.2.2005

CEN

EN 14041:2004
Halvharde gulvbelegg, tekstile
gulvbelegg og laminatgulv – Grunnleggende krav

1.1.2006

1.1.2007

EN 14041:2004/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14055:2010
Spylesisterner for WC og urinaler

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14063-1:2004
Varmeisolasjonsprodukter i bygninger
– Plassformede produkter av lettklinker
– Del 1: Krav til løsfyllprodukter før
installasjon

1.6.2005

1.6.2006

EN 14063-1:2004/AC:2006

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14064-1:2010
Varmeisolasjonsprodukter i bygninger
– Plassformet løsull av mineralullpro
dukter – Del 1: Krav til løsfyllprodukter før installasjon

1.12.2010

1.12.2011

CEN

EN 14080:2013
Trekonstruksjoner – Limtre og limt
laminert heltre

8.8.2014

8.8.2015

EN 14080:2005

Nr. 36/80
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CEN

EN 14081-1:2005
+A1:2011
Trekonstruksjoner – Styrkesortert
konstruksjonstrevirke med rektangulært
tverrsnitt – Del 1: Generelle krav

EN 14081-1:2005

1.10.2011

31.12.2011

CEN

EN 14178-2:2004
Bygningsglass – Basisprodukter av
jordalkalisilikatglass – Del 2:
Evaluering av samsvar/produktstandard

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14179-2:2005
Bygningsglass – Varmeprøvd termisk
herdet kalksodasilikat-sikkerhetsglass –
Del 2: Evaluering av samsvar/
produktstandard

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 14188-1:2004
Materialer for fylling og tetting av
fuger – Del 1: Spesifikasjoner for varmpåførte fugemasser

1.7.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-2:2004
Materialer for fylling og tetting av
fuger – Del 2: Spesifikasjoner for kaldpåførte fugemasser

1.10.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-3:2006
Materialer for fylling og tetting av
fuger – Del 3: Spesifikasjoner for pre
fabrikkerte fugematerialer

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14190:2014
Bearbeidede gipsplater – Definisjoner,
krav og prøvingsmetoder

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 14195:2005
Stålprofiler for gipsplatesystemer –
Definisjoner, krav og prøvingsmetoder

1.1.2006

1.1.2007

EN 14195:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14209:2005
Hulkillist av formede gipskartongplater
– Definisjoner, krav og prøvings
metoder

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14216:2015
Sement – Sammensetning, krav og
samsvarskriterier for spesielle sementtyper med ekstra lav hydratiseringsvarme

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14229:2010
Konstruksjonstrevirke – Trestolper for
luftlinjer

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14246:2006
Systemhimlinger av støpte gips
elementer – Definisjoner, krav og
prøvingsmetoder

1.4.2007

1.4.2008

EN 14246:2006/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

1.11.2010

1.11.2010

ESO (1)

CEN

EN 14250:2010
Trekonstruksjoner – Produktkrav for
prefabrikerte takstoler med spikerplater

EN 14190:2005

EN 14216:2004

EN 14250:2004

Utløpsdato for
overgangs
perioden
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CEN

EN 14296:2005
Sanitærutstyr – Vaskerenner for felles
bruk i bygninger

CEN

EN 14303:2009
+A1:2013
Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i
bygninger og tekniske installasjoner –
Fabrikkfremstilte mineralullprodukter
(MW) – Krav

CEN

Referanse til den erstattede
standard

Nr. 36/81

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

Utløpsdato for
overgangs
perioden

1.3.2006

1.3.2008

EN 14303:2009

1.11.2013

1.11.2013

EN 14304:2009
+A1:2013
Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i
bygninger og tekniske installasjoner
– Fabrikkfremstilt fleksibelt elastisk
skum (FEF) – Krav

EN 14304:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14305:2009
+A1:2013
Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i
bygninger og tekniske installasjoner –
Fabrikkfremstilte celleglassprodukter
(CG) – Krav

EN 14305:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14306:2009
+A1:2013
Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i
bygninger og tekniske installasjoner –
Fabrikkfremstilte kalsiumsilikatprodukter (CS) – Krav

EN 14306:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14307:2009
+A1:2013
Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i
bygninger og tekniske installasjoner –
Fabrikkfremstilte produkter av ekstru
dert polystyrenskum (XPS) – Krav

EN 14307:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14308:2009
+A1:2013
Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i
bygninger og tekniske installasjoner
– Fabrikkfremstilte produkter av stivt
skum av polyuretan eller isosyanurat
(PUR) – Krav

EN 14308:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14309:2009
+A1:2013
Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i
bygninger og tekniske installasjoner –
Fabrikkfremstilte produkter av
ekspandert polystyren (EPS) – Krav

EN 14309:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14313:2009
+A1:2013
Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i
bygninger og tekniske installasjoner
– Fabrikkfremstilte produkter av poly
etylenskum (PEF) – Krav

EN 14313:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14314:2009
+A1:2013
Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i
bygninger og tekniske installasjoner
– Fabrikkfremstilte produkter av fenolskum (PF) – Krav

EN 14314:2009

1.11.2013

1.11.2013

Nr. 36/82
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CEN

EN 14315-1:2013
Varmeisolasjonsprodukter for bygninger – Stive polyuretanskumprodukter
(PUR) og polyisocyanuratskumpro
dukter (PIR) sprøytet på stedet – Del 1:
Krav til systemet for å lage stivt skum
før installasjon

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14316-1:2004
Varmeisolasjonsprodukter for bygninger – Varmeisolasjon formet på stedet
av ekspanderte perlittprodukter (EP) –
Del 1: Krav til avbundne produkter og
løsfyllprodukter før installasjon

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14317-1:2004
Varmeisolasjonsprodukter for bygninger – Varmeisolasjon formet på stedet
av avskallede vermikulittprodukter
(EV) – Del 1: Krav til avbundne
produkter og løsfyllprodukter før
installasjon

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14318-1:2013
Varmeisolasjonsprodukter for
bygninger – Stivt polyuretanskum
(PUR) og polyisocyanuratskum (PIR)
helt ut på stedet – Del 1: Krav til
systemet for å lage stivt polyuretanskum ved å helle fra beholder før
installasjon

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14319-1:2013
Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i
bygninger og industriinstallasjoner –
Stive polyuretanskumprodukter (PUR)
og polyisocyanuratskumprodukter
(PIR) helt ut på stedet – Del 1: Krav
til systemet for å lage stivt skum ved å
helle fra beholder før installasjon

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14320-1:2013
Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i
bygninger og industriinstallasjoner –
Stive polyuretanskumprodukter (PUR)
og polyisocyanuratskumprodukter
(PIR) sprøytet på stedet – Del 1: Krav
til systemet for å lage stivt skum før
installasjon

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14321-2:2005
Bygningsglass – Termisk herdet
jordalkasilikat-sikkerhetsglass – Del 2:
Evaluering av samsvar/produktstandard

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 14339:2005
Brannkummer

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14342:2013
Tregulv – Egenskaper, evaluering av
samsvar, og merking

8.8.2014

8.8.2015

EN 14342:2005
+A1:2008

30.6.2016
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Nr. 36/83

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede
standard

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

CEN

EN 14351-1:2006
+A1:2010
Vinduer og dører – Produktstandard,
egenskaper – Del 1: Vinduer og
ytterdører uten krav til motstand mot
røyklekkasje ved brann, men med krav
for takvinduer til utvendige brann
egenskaper

EN 14351-1:2006

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 14353:2007
+A1:2010
Profiler, hjørne- og kantbeslag i metall
til bruk sammen med gipsplater –
Definisjoner, krav og prøvingsmetoder

EN 14353:2007

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14374:2004
Trekonstruksjoner – Konstruktivt LVLvirke – Krav

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14384:2005
Brannhydranter

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14388:2005
Innretninger for reduksjon av veg
trafikkstøy – Spesifikasjoner

1.5.2006

1.5.2007

EN 14388:2005/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 14396:2004
Fastmonterte stiger i kummer

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14399-1:2015
Høyfaste skrueforbindelser for for
spenning til konstruksjonsformål –
Del 1: Generelle krav

EN 14399-1:2005

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14411:2012
Keramiske fliser – Definisjoner,
klassifisering, egenskaper, evaluering
av samsvar og merking

EN 14411:2006

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 14428:2004
+A1:2008
Dusjavlukker – Funksjonskrav og
prøvingsmetoder

EN 14428:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14449:2005
Bygningsglass – Laminert glass og
laminert sikkerhetsglass – Evaluering
av samsvar/produktstandard

1.3.2006

1.3.2007

EN 14449:2005/AC:2005

1.6.2006

1.6.2006

10.7.2015

10.7.2016

1.9.2006

1.9.2007

8.8.2014

8.8.2015

ESO (1)

CEN

EN 14471:2005
+A1:2015
Skorsteiner – Systemskorsteiner med
innvendige røykkanaler av plast – Krav
og prøvingsmetoder

CEN

EN 14496:2005
Gipsbasert lim for varme-/lydisolerende
sammensatte plater og gipsplater –
Definisjoner, krav og prøvingsmetoder

CEN

EN 14509:2013
Selvbærende sandwich-element
med kjerne av isolasjon og ytterhud
av metallplater – Fabrikkframstilte
produkter – Spesifikasjoner

EN 14471:2013

EN 14509:2006

Utløpsdato for
overgangs
perioden

Nr. 36/84

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ESO (1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede
standard

30.6.2016

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

Utløpsdato for
overgangs
perioden

CEN

EN 14516:2006
+A1:2010
Badekar for boliger

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14527:2006
+A1:2010
Dusjkar for boliger

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14528:2007
Bideer – Funksjonskrav og prøvingsmetoder

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14545:2008
Trekonstruksjoner – Tømmerforbindere
– Krav

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 14566:2008
+A1:2009
Mekaniske festemidler for gipsplatesystemer – Definisjoner, krav og
prøvingsmetoder

EN 14566:2008

1.5.2010

1.11.2010

CEN

EN 14592:2008
+A1:2012
Trekonstruksjoner – Dybel type
treforbindelser – Krav

EN 14592:2008

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14604:2005
Røykvarslere

1.5.2006

1.8.2008

EN 14604:2005/AC:2008

1.8.2009

1.8.2009

EN 14647:2005
Kalsiumaluminatsement – Sammen
setning, krav og samsvarskriterier

1.8.2006

1.8.2007

EN 14647:2005/AC:2006

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14680:2006
Lim for trykkløse rørledninger av
termoplast – Krav

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14688:2006
Sanitærutstyr – Servanter – Funksjons
krav og prøvingsmetoder

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14695:2010
Tetningsmaterialer på rull – Membran
belegg av bitumen med stamme til
betongbrudekker og andre kjørbare
dekker på betong – Definisjoner og
kjennetegn

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 14716:2004
Strammende himlinger – Krav og
prøvingsmetoder

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 14782:2006
Selvbærende metallplater for tak
tekking, fasadekledning og innvendig
kledning – Produktspesifikasjon og
krav

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14783:2013
Tynnplater av metall for taktekking,
fasadekledning og innvendig kledning
med understøttelse – Produktspesifi
kasjon og krav

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14528:2005

EN 14783:2006

30.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ESO (1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede
standard

Nr. 36/85

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

Utløpsdato for
overgangs
perioden

CEN

EN 14785:2006
Ildsteder – Ildsteder fyrt med trepelleter til oppvarming av boliger –
Krav og prøvingsmetoder

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 14800:2007
Korrugerte metallslangeforbindelser for
tilkobling av gassfyrte innretninger til
hjemmebruk

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14814:2007
Lim for rørledninger av termoplast for
væsker eller gasser under trykk – Krav

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14843:2007
Prefabrikkerte betongprodukter –
Trapper

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14844:2006
+A2:2011
Prefabrikkerte betongprodukter –
Firkantkulverter

1.9.2012

1.9.2013

CEN

EN 14846:2008
Bygningsbeslag – Lås og fallelås
– Elektromekanisk drevne låser og
sluttstykker

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14889-1:2006
Fibere for betong – Del 1: Stålfibere –
Definisjoner, krav og samsvar

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14889-2:2006
Fibere for betong – Del 2: Polymer
fibere – Definisjoner, krav og samsvar

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14891:2012
Flytende vanntette membraner til bruk
under keramiske fliser som er festet
med lim – Krav, prøvingsmetoder,
vurdering av samsvar, klassifisering og
betegnelse

1.3.2013

1.3.2014

EN 14891:2012/AC:2012

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 14904:2006
Idrettsdekker – Innendørs dekker for
allsidig bruk – Krav

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 14909:2012
Tetningsmaterialer på rull – Svillemembraner og fuktsperre av plast eller
gummi til murvegg – Definisjoner og
kjennetegn

EN 14909:2006

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14915:2013
Panelbord og kledningsbord av heltre
– Egenskaper, evaluering av samsvar
og merking

EN 14915:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14933:2007
Varmeisolering og produkter til lette
fyllinger til anleggsformål – Fabrikk
framstilte produkter av ekspandert
polystyren (EPS) – Krav

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14934:2007
Varmeisolering og produkter til lette
fyllinger til anleggsformål – Fabrikk
framstilte produkter av ekstrudert
polystyrenskum (XPS) – Krav

1.7.2008

1.7.2009

EN 14844:2006
+A1:2008

Nr. 36/86
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ESO (1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede
standard

30.6.2016

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

Utløpsdato for
overgangs
perioden

CEN

EN 14963:2006
Taktekning – Sammenhengende taklys
av plast med eller uten sokkel – Klassi
fisering, krav og prøvingsmetoder

1.8.2009

1.8.2012

CEN

EN 14964:2006
Undertakplater for taktekninger med
omlegg – Definisjoner og kjennetegn

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14967:2006
Tetningsmaterialer på rull – Sville
membraner og murfuktsperrer av
bitumen – Definisjoner og kjennetegn

1.3.2007

1.3.2008

CEN

EN 14989-1:2007
Skorsteiner – Krav og prøvingsmetoder
for metallskorsteiner og material
uavhengige lufttilførselskanaler for
ovner med lukket forbrenningssystem
– Del 1: Vertikale endestykker for C6type ildsteder

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14989-2:2007
Skorsteiner – Krav og prøvingsmetoder
for metallskorsteiner og materialuav
hengige lufttilførselskanaler for ovner
med lukket forbrenningssystem – Del
2: Røykkanaler og lufttilførselskanaler
for lukkede forbrenningssystemer

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14991:2007
Prefabrikkerte betongprodukter –
Fundamenter

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14992:2007
+A1:2012
Prefabrikkerte betongprodukter –
Veggelementer

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 15037-1:2008
Prefabrikkerte betongprodukter –
Gulvsystemer med bjelke og blokk –
Del 1: Bjelker

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15037-2:2009
+A1:2011
Prefabrikkerte betongprodukter –
Bjelke-og-blokk-gulvsystemer – Del 2:
Blokker av betong

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-3:2009
+A1:2011
Prefabrikkerte betongprodukter –
Bjelke-og-blokk-gulvsystemer – Del 3:
Blokker av tegl

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-4:2010
+A1:2013
Prefabrikkerte betongprodukter –
Bjelke-og-blokk-gulvsystemer – Del 4:
Blokker av ekspandert polysteren

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15037-5:2013
Prefabrikkerte betongprodukter –
Bjelke-og-blokk-gulvsystemer – Del 5:
Blokker av lette materialer for
forskaling

8.8.2014

8.8.2015

EN 14992:2007

EN 15037-4:2010

30.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ESO (1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

CEN

EN 15048-1:2007
Sammensetning av ikke-forspente konstruksjonsbolter – Del 1: Generelle krav

CEN

EN 15050:2007
+A1:2012
Prefabrikkerte betongprodukter – Bruelementer

CEN

Referanse til den erstattede
standard

Nr. 36/87

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

Utløpsdato for
overgangs
perioden

1.1.2008

1.10.2009

1.12.2012

1.12.2012

EN 15069:2008
Sikkerhetsventiler for tilkopling av
metalliske slanger til gassforbrukende
utstyr for husholdningsbruk

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 15088:2005
Aluminium og aluminiumlegeringer
– Bærende produkter for byggverk –
Tekniske betingelser for inspeksjon og
levering

1.10.2006

1.10.2007

CEN

EN 15102:2007
+A1:2011
Dekorative veggkledninger – Produkter
på rull og i plateform

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 15129:2009
Konstruksjonslager, jordskjelvisolatorer

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 15167-1:2006
Slagg for betong, mørtel og injiseringsmasse – Del 1: Definisjoner, krav og
samsvarskriterier

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 15250:2007
Langtidsvarmende ildsteder fyrt med
fast brensel – Krav og prøvingsmetoder

1.1.2008

1.1.2010

CEN

EN 15258:2008
Prefabrikerte betongprodukter – Støtte
murselementer

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15274:2015
Lim for alminnelige formål i bærende
konstruksjoner – Krav og prøvingsmetoder

EN 15274:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15275:2015
Konstruksjonslim – Karakterisering
av anaerobiske lim for koaksiale
metallsammenføyninger i bygg- og
anleggskonstruksjoner

EN 15275:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15283-1:2008
+A1:2009
Gipsplater med fiberarmering –
Definisjoner, krav og prøvingsmetoder
– Del 1: Gipsplater med fibermatte
armering

EN 15283-1:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15283-2:2008
+A1:2009
Gipsplater med fiberarmering –
Definisjoner, krav og prøvingsmetoder
– Del 2: Fiberarmerte gipsplater

EN 15283-2:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15285:2008
Agglomeratstein – Modulfliser for gulv
(brukt inne og ute)

1.1.2009

1.1.2010

EN 15285:2008/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

EN 15050:2007

EN 15102:2007

Nr. 36/88

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ESO (1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

CEN

EN 15286:2013
Agglomeratstein – Plater og fliser som
veggkledning (brukt inne og ute)

CEN

EN 15322:2013
Bitumen og bituminøse bindemidler –
Rammeverk for spesifikasjon av
bitumenløsninger og fluksede bituminøse bindemidler

CEN

Referanse til den erstattede
standard

30.6.2016

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

Utløpsdato for
overgangs
perioden

8.8.2014

8.8.2015

8.8.2014

8.8.2015

EN 15368:2008
+A1:2010
Hydraulisk bindemiddel for ikke-lastbærende anvendelser – Definisjon, krav
og samsvarskriterier

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15381:2008
Geotekstiler og geotekstilrelaterte
produkter – Krav ved bruk i veidekker

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15382:2013
Geosyntetiske membraner – Krav til
egenskaper ved bruk i trafikkarealer

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15435:2008
Prefabrikkerte betongprodukter – Forskalingsblokk av betong eller lettbetong

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15497:2014
Fingerskjøtt konstruksjonsvirke –
Egenskaper og laveste produksjonskrav

10.10.2014

10.10.2015

CEN

EN 15498:2008
Prefabrikkerte betongprodukter –
Betong forskalingsblokk med tilslag av
tre – Krav til egenskaper

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15501:2013
Fabrikkfremstilte produkter for utstyr i
bygninger og installasjoner – Fabrikkfremstilte produkter av ekspandert perlit
(EP) og vernekulit (EV) – Krav

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15599-1:2010
Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i
bygninger og industrielle installasjoner
– Varmeisolasjon formet på stedet av
ekspanderte perlittprodukter (EP) – Del
1: Krav til avbundne produkter og
løsfyllprodukter før installasjon

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15600-1:2010
Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i
bygninger og industrielle installasjoner
– Varmeisolasjon formet på stedet av
avskallede vermikulittprodukter (EV) –
Del 1: Krav til avbundne produkter og
løsfyllprodukter før installasjon

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15650:2010
Ventilasjon i bygninger – Kanalmonterte brannspjeld

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15651-1:2012
Fugemasser til ikke-bærende fuger i
bygninger og gangveier – Del 1: Fugemasser til fasader

1.7.2013

1.7.2014

EN 15322:2009

EN 15382:2008

30.6.2016
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ESO (1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede
standard

Nr. 36/89

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

Utløpsdato for
overgangs
perioden

CEN

EN 15651-2:2012
Fugemasser til ikke-bærende fuger i
bygninger og gangveier – Del 2: Fugemasser til glass

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-3:2012
Fugemasser til ikke-bærende fuger i
bygninger og gangveier – Del 3: Fugemasser til bad og sanitærutstyr

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-4:2012
Fugemasser til ikke-bærende fuger i
bygninger og gangveier – Del 4: Fugemasser til gulv og gangveier

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15682-2:2013
Bygningsglass – Varmeprøvd termisk
herdet jordalkalisilikat-sikkerhetsglass
– Del 2: Evaluering av samsvar/
produktstandard

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15683-2:2013
Bygningsglass – Termisk herdet
kanalformet kalksodasilikat-sikkerhetsglass – Del 2: Evaluering av samsvar/
produktstandard

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15732:2012
Lette fyllmasser og varmeisolerings
produkter til anleggsformål – Lett
klinker basert på ekspandert leire
(LWA)

1.8.2013

1.8.2014

CEN

EN 15743:2010
+A1:2015
Supersulfat-sement – Sammensetning,
krav og samsvarskriterier.

EN 15743:2010

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15814:2011
+A2:2014
Polymerendret bitumen i tykke
vanntette lag – Definisjoner og krav

EN 15814:2011

10.7.2015

10.7.2016

+A1:2012

CEN

EN 15821:2010
Badstueovner fyrt med fast brensel –
Krav og prøvingsmetoder

1.7.2011

1.7.2012

CEN

EN 15824:2009
Spesifikasjoner for utvendig og
innvendig puss basert på organiske
bindemidler

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 16034:2014
Inngangsdører, industri-, forretningsog garasjeporter og vinduer som kan
åpnes – Produktstandard, ytelses
egenskaper – Brannmotstand og/eller
røyktetthetsegenskaper

1.11.2016

1.11.2019

CEN

EN 16069:2012
+A1:2015
Varmeisolasjonsprodukter for bygninger – Fabrikkframstilte produkter av
polyetylenskum (PEF) – Krav

10.7.2015

10.7.2016

EN 16069:2012

Nr. 36/90
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Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede
standard

Datoen når
standarden
begynner å
gjelde som
harmonisert
standard

CEN

EN 16153:2013
+A1:2015
Gjennomskinnelige flate flersjiktsplater
av polykarbonat (PC) for innvendig og
utvendig bruk i tak, vegger og
himlinger – Krav og prøvingsmetoder

EN 16153:2013

10.7.2015

10.7.2016

Cenelec

EN 50575:2014
Sterkstrøms-, kontroll- og kommunika
sjonskabler – Kabler til alminnelig
bruk i bygninger – Spesielle krav til
reaksjonsvirkninger og pålitelighet

10.6.2016

1.7.2017

EN 50575:2014/A1:2016

10.6.2016

1.7.2017

ESO (1)

(1)

Utløpsdato for
overgangs
perioden

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)

Merk:
–

Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske
standardiseringsorganene 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 offisielle 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 offisielle EØS-språk.

–

Denne listen erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den europeiske unions tidende og EØStillegget til Den europeiske unions tidende. Europakommisjonen sørger for ajourføring av listen.

–

Ytterligere opplysninger om harmoniserte standarder og andre europeiske standarder finnes på
Internett på adressen http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonisedstandards/index_en.htm
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Nr. 36/91

Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføringen av europaparlamentsog rådsdirektiv 94/9/EF av 23. mars 1994 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser

2016/EES/36/29

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

ESO(1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første publisering
i EUT

Referanse til den erstattede
standarden

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav til
konstruksjon og tilvirkning av trykke- og
papirforedlingsmaskiner – Del 1: Felleskrav

8.6.2011

EN 1010-2:2006+A1:2010
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav til
konstruksjon og tilvirkning av trykke- og
papirforedlingsmaskiner – Del 2: Trykkeog impregneringsmaskiner inkludert
førtrykksmaskiner

4.2.2011

EN 1127-1:2011
Eksplosive omgivelser – Eksplosjonsforebyggelse og -vern – Del 1: Grunnleggende
begreper og metodikk

18.11.2011

EN 1127-2:2014
Eksplosive omgivelser – Eksplosjonsforebyggelse og -vern – Del 2: Grunnleggende
begreper og metodikk i gruvedrift

12.12.2014

EN 1710:2005+A1:2008
Utstyr og maskiner for bruk i potensielle
eksplosive omgivelser i gruver

20.8.2008

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

4.2.2011

EN 1755:2015
Industritrucker – Sikkerhetskrav og verifikasjon – Tilleggskrav for drift i potensielt
eksplosive omgivelser

8.4.2016

CEN

EN 1834-1:2000
Stempelforbrenningsmotorer – Sikkerhetskrav til utforming og konstruksjon av
motorer for bruk i potensielle eksplosive
omgivelser – Del 1: Gruppe II-motorer for
bruk i omgivelser med antennbare gasser

21.7.2001

CEN

EN 1834-2:2000
Stempelforbrenningsmotorer – Sikkerhetskrav til utforming og konstruksjon av
motorer for bruk i potensielle eksplosive
omgivelser – Del 2: Gruppe I-motorer for
bruk i undergrunnsutgravinger følsomme
for gassblandinger og/eller brennbart støv

21.7.2001

CEN

EN 1834-3:2000
Stempelforbrenningsmotorer – Sikkerhetskrav til utforming og konstruksjon av
motorer for bruk i potensielle eksplosive
omgivelser – Del 3: Gruppe II-motorer for
bruk i antennbart luftstøv

21.7.2001

CEN

EN 1839:2012
Fastsettelse av eksplosjonsgrenser for gasser og damp

22.11.2012

CEN

CEN

CEN

CEN

CEN

EN 1010-1:2004
Note 2.1
EN 1010-2:2006
Note 2.1

EN 1127-1:2007
Note 2.1
EN 1127-2:2002
+A1:2008

Dato utløpt
(8.6.2011)

Dato utløpt
(28.2.2011)

Dato utløpt
(31.7.2014)

Dato utløpt
(31.12.2014)

Note 2.1
EN 1710:2005
Note 2.1

EN 1755:2000
+A2:2013

Dato utløpt
(28.12.2009)

30.11.2017

Note 2.1

EN 1839-2003
Note 2.1

Dato utløpt
(31.3.2013)

Nr. 36/92

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ESO(1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første publisering
i EUT

Referanse til den erstattede
standarden

30.6.2016

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CEN

EN 1953:2013
Forstøvnings- og sprøyteutstyr for beleggmaterialer

5.11.2013

CEN

EN 12581:2005+A1:2010
Påføringsanlegg – Utstyr for dypping og
elektrolytisk påført belegging av flytende
organiske materialer – Sikkerhetskrav

17.9.2010

EN 12621:2006+A1:2010
Maskinelt utstyr for tilførsel og/eller
sirkulering av beleggsmaterialer under trykk
– Sikkerhetskrav

17.9.2010

EN 12757-1:2005+A1:2010
Blandemaskiner for beleggsmaterialer –
Sikkerhetskrav – Del 1: Blandemaskiner for
bruk til ferdiglaging av bindemiddel

17.9.2010

CEN

CEN

CEN

EN 13012:2012
Bensinstasjoner – Tilvirkning og utførelse
av fyllepistoler med automatdyser

Note 2.1
EN 12621:2006
Note 2.1
EN 12757-1:2005
Note 2.1
3.8.2012

EN 13012:2001
Note 2.1

CEN

EN 13160-1:2003
Systemer for påvisning av lekkasje – Del 1:
Generelle prinsipp

14.8.2003

CEN

EN 13237:2012
Potensielle eksplosive atmosfærer – Termer
og definisjoner for utstyr og beskyttelsessystemer for bruk i potensielle eksplosive
atmosfærer

12.2.2013

EN 13463-1:2009
Ikke-elektrisk utstyr for potensielt
eksplosive omgivelser – Del 1: Grunnleggende metode og krav

16.4.2010

CEN

EN 13463-2:2004
Ikke-elektrisk utstyr beregnet for bruk i
potensielle eksplosive omgivelser – Del 2:
Beskyttelse ved bruk av kapsling med
begrenset ventilasjon

30.11.2005

CEN

EN 13463-3:2005
Ikke-elektrisk utstyr for potensielle
eksplosive omgivelser – Del 3: Beskyttelse
gjennom flammesikker/eksplosjonssikker
kapsling ”d”

30.11.2005

CEN

EN 13463-5:2011
Ikke-elektrisk utstyr for potensielle
eksplosive omgivelser – Del 5: Beskyttelse
gjennom sikker konstruksjon ”c”

18.11.2011

CEN

EN 13463-6:2005
Ikke-elektrisk utstyr for potensielle
eksplosive omgivelser – Del 6: Beskyttelse
gjennom kontroll av tennkilder ”b”

30.11.2005

CEN

EN 13463-8:2003
Ikke-elektrisk utstyr for potensielle
eksplosive omgivelser – Del 8: Beskyttelse
gjennom nedsenkning i væske

12.8.2004

CEN

EN 12581:2005

EN 13237:2003
Note 2.1

EN 13463-1:2001
Note 2.1

EN 13463-5:2003
Note 2.1

Dato utløpt
(31.12.2010)

Dato utløpt
(31.12.2010)

Dato utløpt
(31.12.2010)

Dato utløpt
(31.12.2012)

Dato utløpt
(30.4.2013)

Dato utløpt
(31.12.2010)

Dato utløpt
(31.7.2014)

30.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ESO(1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første publisering
i EUT

Referanse til den erstattede
standarden

Nr. 36/93

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CEN

EN 13616:2004
Overfyllingsvern på stasjonære beholdere
for flytende brennstoff av petroleum

9.3.2006

EN 13616:2004/AC:2006

4.2.2011

EN 13617-1:2012
Bensinstasjoner – Del 1: Sikkerhetskrav
til tilvirkning og ytelse for målepumper,
dispensere og fjerntliggende pumpeenheter

3.8.2012

CEN

EN 13617-2:2012
Bensinstasjoner – Del 2: Sikkerhetskrav
til tilvirkning og utførelse av sikkerhets
mekanismer til bruk på doseringspumper og
automater

4.5.2012

EN 13617-2:2004

Dato utløpt
(30.9.2012)

CEN

EN 13617-3:2012
Bensinstasjoner – Del 3: Sikkerhetskrav til
tilvirkning og utførelse av skjæreventiler

4.5.2012

EN 13617-3:2004

Dato utløpt
(30.9.2012)

CEN

EN 13617-4:2012
Bensinstasjoner – Del 4: Sikkerhetskrav til
tilvirkning og ytelse av dreietapper til bruk
på doseringspumper og automater

5.11.2013

CEN

EN 13760:2003
Fyllesystemer for LPG for lette og tunge
kjøretøyer – Prøvingskrav og dimensjoner
for fyllestussen

24.1.2004

CEN

EN 13821:2002
Potensielle eksplosive omgivelser –
Eksplosjonsforebyggelse og –vern –
Bestemmelse av minste antennelsesenergi
til støv/luft-blandinger

20.5.2003

CEN

EN 13852-1:2013
Kraner – Offshorekraner – Del 1: Offshorekraner til generell bruk

5.11.2013

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011
Bestemmelse av eksplosjonsegenskapene til
støvskyer – Del 1: Bestemmelse av største
eksplosjonstrykk

8.6.2011

EN 14034-1:2004

Dato utløpt
(31.7.2011)

EN 14034-2:2006+A1:2011
Bestemmelse av eksplosjonsegenskapene til
støvskyer – Del 2: Bestemmelse av største
trykkstigningshastighet (dp/dt) maks for
støveksplosjoner

8.6.2011

EN 14034-3:2006+A1:2011
Bestemmelse av eksplosjonsegenskapene til
støvskyer – Del 3: Bestemmelse av nedre
eksplosjonsgrense LEL for støvskyer

8.6.2011

EN 14034-4:2004+A1:2011
Bestemmelse av eksplosjonsegenskapene
til støvskyer – Del 4: Bestemmelse av
oksygengrensekonsentrasjonen til støvskyer

8.6.2011

CEN

EN 14373:2005
Eksplosjonsundertrykkelsessystemer

9.3.2006

CEN

EN 14460:2006
Utstyr for eksplosjonsmotstand

CEN

CEN

CEN

CEN

EN 13617-1:2004
+A1:2009

Dato utløpt
(30.11.2012)

Note 2.1

Note 2.1
EN 14034-2:2006
Note 2.1

EN 14034-3:2006
Note 2.1
EN 14034-4:2004
Note 2.1

15.12.2006

Dato utløpt
(31.7.2011)

Dato utløpt
(31.7.2011)

Dato utløpt
(31.7.2011)

Nr. 36/94

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ESO(1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første publisering
i EUT

Referanse til den erstattede
standarden

30.6.2016

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CEN

CEN

EN 14491:2012
Beskyttende ventilasjonssystemer for
støveksplosjoner

22.11.2012

EN 14492-1:2006+A1:2009
Kraner – Motordrevne vinsjer og taljer –
Del 1: Motordrevne vinsjer

16.4.2010

EN 14491:2006
Note 2.1
EN 14492-1:2006
Note 2.1

Dato utløpt
(28.2.2013)
Dato utløpt
(30.4.2010)

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

EN 14492-2:2006+A1:2009
Kraner – Motordrevne vinsjer og taljer –
Del 2: Motordrevne taljer

16.4.2010

EN 14492-2:2006
Note 2.1

Dato utløpt
(16.4.2010)

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

EN 14522:2005
Bestemmelse av laveste antennelses
temperatur for gasser og damp

CEN

EN 14591-1:2004
Forebyggelse og beskyttelse mot eksplo
sjoner i gruver – Beskyttende systemer
– Del 1: Eksplosjonssikkert ventilasjons
system for overtrykk opptil 2 bar

30.11.2005

9.3.2006

EN 14591-1:2004/AC:2006
CEN

EN 14591-2:2007
Forebygging og beskyttelse mot eksplo
sjoner i gruver – Beskyttelsessystemer –
Del 2: Passive vanntrau

12.12.2007

EN 14591-2:2007/AC:2008
CEN

EN 14591-4:2007
Forebygging og beskyttelse mot eksplo
sjoner i gruver – Beskyttelsessystemer
– Del 4: Automatiske slokkesystemer for
profilkuttemaskiner

12.12.2007

EN 14591-4:2007/AC:2008
CEN

EN 14677:2008
Maskinsikkerhet – Stålfremstilling ved
omsmelting – Maskiner og utstyr for
behandling av flytende stål

20.8.2008

CEN

EN 14678-1:2013
LPG-utstyr og tilbehør – Bygging og ytelse
av LPG-utstyr for fyllestasjoner – Del 1:
Dispensere

4.5.2013

EN 14681:2006+A1:2010
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav til
maskiner og utstyr for produksjon av stål
med elektrisk lysbueovn

8.6.2011

CEN

EN 14678-1:2006
+A1:2009

Dato utløpt
(30.9.2013)

Note 2.1
EN 14681:2006
Note 2.1

CEN

EN 14756:2006
Bestemmelse av grenseverdien for oksygen
konsentrasjon (LOC) i brennbare gasser og
damp

12.12.2007

CEN

EN 14797:2006
Utstyr for trykkavlastning av eksplosjoner

12.12.2007

CEN

EN 14973:2015
Transportbånd for bruk i underjordiske
installasjoner – Sikkerhetskrav for
elektrisitet og brennbarhet

8.4.2016

EN 14973:2006
+A1:2008
Note 2.1

Dato utløpt
(8.6.2011)

Dato utløpt
(31.5.2016)

30.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ESO(1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første publisering
i EUT

Referanse til den erstattede
standarden

Nr. 36/95

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CEN

EN 14983:2007
Forebygging og beskyttelse mot eksplo
sjoner i gruver – Utstyr og beskyttelses
systemer for fjerning av gruvegass

12.12.2007

CEN

EN 14986:2007
Utforming og konstruksjon av vifter til bruk
i eksplosjonsfarlige atmosfærer

12.12.2007

CEN

EN 14994:2007
Systemer for trykkavlastning av gasseks
plosjoner

12.12.2007

CEN

EN 15089:2009
Eksplosjonsisolerende systemer

16.4.2010

CEN

EN 15188:2007
Bestemmelse av selvantennelsesegenskaper
for støvavsetninger

12.12.2007

CEN

EN 15198:2007
Metodikk for tennkildevurdering av ikkeelektrisk utstyr og maskiner for bruk i
potensielle eksplosive omgivelser

12.12.2007

CEN

EN 15233:2007
Metodikk for risikovurdering av
beskyttelsessystemer for potensielle
eksplosive omgivelser

12.12.2007

CEN

EN 15268:2008
Bensinstasjoner – Sikkerhetskrav til
konstruksjon av nedsenkbare pumper basert
på komponenter

27.1.2009

CEN

EN 15794:2009
Bestemmelse av eksplosjonspunktene for
brannfarlige væsker

16.4.2010

CEN

EN 15967:2011
Bestemmelse av det høyeste eksplosjons
trykket og høyeste hastighet for trykkøkning
fra gasser og damp

18.11.2011

CEN

EN 16009:2011
Trykkavlastningsutstyr for flammeløs
eksplosjon

18.11.2011

CEN

EN 16020:2011
Eksplosjonsavledere

18.11.2011

CEN

EN 16447:2014
Tilbakeslagsventil for isolasjon av
støveksplosjoner

12.12.2014

CEN

EN ISO 16852:2010
Flammefeller – Ytelseskrav, prøvings
metoder og anvendelsesgrenser
(ISO 16852:2008, innbefattet rettelse
1:2008 og rettelse 2:2009)

17.9.2010

EN 50050-1:2013
Elektrostatisk håndsprøyteutstyr – Sikkerhetskrav –
Del 1: Håndholdt sprøyteutstyr for antenne
lige væskeformige belegningsmaterialer

14.3.2014

CENELEC

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

Dato utløpt
(29.2.2012)

Note 2.1

EN 12874:2001
Note 2.1

EN 50050:2006
Note 2.1

Dato utløpt
(31.12.2010)

14.10.2016

Nr. 36/96

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ESO(1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første publisering
i EUT

30.6.2016

Referanse til den erstattede
standarden

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CENELEC

EN 50050-2:2013
Elektrostatisk håndsprøyteutstyr – Sikkerhetskrav – Del 2: Håndholdt sprøyteutstyr
for antennelige pulverformige belegningsmaterialer

14.3.2014

EN 50050-3:2013
Elektrostatisk håndsprøyteutstyr – Sikkerhetskrav – Del 3: Håndholdt sprøyteutstyr
for antennelige fiberformede belegningsmaterialer

14.3.2014

EN 50104:2010
Elektrisk utstyr for deteksjon og måling
av oksygen – Funksjonskrav og prøvings
metoder

4.2.2011

CENELEC

EN 50176:2009
Stasjonære elektrostatiske sprøyteutstyrs
utførelser for antennelig flytende materiale
– Sikkerhetskrav

16.4.2010

CENELEC

EN 50177:2009
Stasjonære elektrostatiske sprøyteutstyrs
utførelser for antennelig pulverbelegg –
Sikkerhetskrav

16.4.2010

EN 50177:2009/A1:2012

22.11.2012

Note 3

Dato utløpt
(23.7.2015)

EN 50223:2015
Sikkerhetskrav til stasjonært automatisk
elektrostatisk påføringsutstyr for brennbart
fibermateriale

9.10.2015

EN 50223:2010

13.4.2018

CENELEC

EN 50271:2010
Elektrisk utstyr for deteksjon og måling av
antennelige gasser, giftgasser eller oksygen
– Krav og prøver for apparater som bruker
software og/eller digital teknologi

4.2.2011

CENELEC

EN 50281-2-1:1998
Elektriske apparater for bruk i nærvær av
brennbart støv – Del 2-1: Prøvingsmetoder
– Metoder for fastsettelse av minste tenntemperatur for støv

6.11.1999

CENELEC

CENELEC

CENELEC

EN 50050:2006

14.10.2016

Note 2.1

EN 50104:2002
+A1:2004

Dato utløpt
(1.6.2013)

Note 2.1

Note 2.1

CENELEC

EN 50303:2000
Gruppe I, Kategori M1, Utstyr beregnet på
bruk i atomsfærer av gruvegass (metan) og/
eller kullstøv

16.2.2001

CENELEC

EN 50381:2004
Transportable ventilerte rom med eller uten
en innvendig frigjøringskilde

9.3.2006

EN 50381:2004/AC:2005
EN 50495:2010
Sikkerhetsinnretninger påkrevet for sikker
funksjon av utstyr med hensyn på eksplo
sjonsfare.

14.10.2016

Note 2.1

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

CENELEC

EN 50050:2006

17.9.2010

30.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ESO(1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første publisering
i EUT

Nr. 36/97

Referanse til den erstattede
standarden

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CENELEC

CENELEC

CENELEC

EN 60079-0:2012
Eksplosjonsfarlige områder – Del 0: Utstyr
– Generelle krav
IEC 60079-0:2011 (Endret) + IS1:2013

14.3.2014

EN 60079-0:2009

EN 60079-0:2012/A11:2013

14.3.2014

Note 3

7.10.2016

EN 60079-1:2014
Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige
omgivelser – Del 1: Utstyr beskyttet av
flammesikker innkapsling ”d”
IEC 60079-1:2014

9.10.2015

EN 60079-1:2007

1.8.2017

EN 60079-2:2014
Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige
omgivelser – Del 2: Utstyr beskyttet av
trykksikker innkapsling ”p”
IEC 60079-2:2014

9.10.2015

Note 2.1

Dato utløpt
(2.4.2015)

Note 2.1

EN 61241-4:2006
EN 60079-2:2007

25.8.2017

Note 2.1

EN 60079-2:2014/AC:2015
CENELEC

CENELEC

CENELEC

CENELEC

CENELEC

CENELEC

CENELEC

EN 60079-5:2015
Eksplosive atmosfærer – Del 5: Utstyrsbeskyttelse ved sandfylling ”q”
IEC 60079-5:2015

9.10.2015

EN 60079-6:2015
Eksplosive atmosfærer – Del 6: Utstyrsbeskyttelse ved nedsenking i olje ”o”
IEC 60079-6:2015

8.4.2016

EN 60079-7:2015
Eksplosive atmosfærer – Del 7: Utstyrsbeskyttelse ved forhøyet sikkerhet ”e”
IEC 60079-7:2015

8.4.2016

EN 60079-11:2012
Eksplosive atmosfærer – Del 11: Elektrisk
utstyr i eksplosjonsfarlige omgivelser –
Egensikker utførelse ”i”
IEC 60079-11:2011

4.5.2012

EN 60079-15:2010
Elektrisk utstyr i gasseksplosjonsfarlige
omgivelser – Del 15: Konstruksjon, prøver
og merking av beskyttelsestype ”n” for
elektrisk utstyr
IEC 60079-15:2010

8.6.2011

EN 60079-18:2015
Elektrisk utstyr i gasseksplosjonsfarlige omgivelser – Del 18: Beskyttelse ved kapsling
av type ”m”
IEC 60079-18:2014

9.10.2015

EN 60079-20-1:2010
Eksplosive atmosfærer – Del 20-1: material
karakteristikker for klassifisering av gass og
damp – Testmetoder og data
IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010

EN 60079-5:2007

24.3.2018

Note 2.1
EN 60079-6:2007

27.3.2018

Note 2.1
EN 60079-7:2007

31.7.2018

Note 2.1
EN 60079-11:2007
EN 61241-11:2006

Dato utløpt
(4.8.2014)

Note 2.1
EN 60079-15:2005
Note 2.1

EN 60079-18:2009
Note 2.1

Dato utløpt
(1.5.2013)

16.1.2018
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ESO(1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første publisering
i EUT

Referanse til den erstattede
standarden

30.6.2016

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CENELEC

EN 60079-25:2010
Elektrisk utstyr i gasseksplosjonsfarlige
omgivelser – Del 25: Egensikre systemer
IEC 60079-25:2010

8.6.2011

EN 60079-25:2004
Note 2.1

Dato utløpt
(1.10.2013)

EN 60079-25:2010/AC:2013
CENELEC

CENELEC

CENELEC

CENELEC

EN 60079-26:2015
Eksplosive atmosfærer – Del 26: Utstyr
med utstyrsbeskyttelsenivå (EPL) Ga
IEC 60079-26:2014

9.10.2015

EN 60079-27:2008
Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige omgivelser med gass – Del 27: Egensikkert
feltbusskonsept (FISCO) og sone 2 feltbusskonsept (FNICO)
IEC 60079-27:2008

16.4.2010

EN 60079-28:2015
Eksplosjonsfarlige omgivelser – Del 28:
Beskyttelse av utstyr og overførings
systemer som benytter optisk stråling
IEC 60079-28:2015

8.4.2016

EN 60079-29-1:2007
Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige
omgivelser – Del 29-1: Krav til detektorer
for brennbar gass
IEC 60079-29-1:2007 (Endret)

20.8.2008

EN 60079-26:2007

2.12.2017

Note 2.1
EN 60079-27:2006
Note 2.1

EN 60079-28:2007

Dato utløpt
(1.4.2011)

1.7.2018

Note 2.1

EN 61779-1:2000
EN 61779-2:2000
EN 61779-3:2000
EN 61779-4:2000
EN 61779-5:2000

Dato utløpt
(1.11.2010)

Note 2.1
CENELEC

EN 60079-29-4:2010
Eksplosive atmosfærer – Del 29-4: Gass
detektorer – Ytelseskrav til linjegass
detektorer for brennbare gasser
IEC 60079-29-4:2009 (Endret)

8.6.2011

CENELEC

EN 60079-30-1:2007
Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige
omgivelser – Del 30-1: Elektriske varme
kabler – Generelt og testkrav
IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008

CENELEC

EN 60079-31:2014
Eksplosjonsfarlige områder – Del 31:
Beskyttelse mot støvantennelse ved hjelp av
kapsling ”t”
IEC 60079-31:2013

12.12.2014

EN 60079-35-1:2011
Eksplosjonsfarlige områder – Del 35-1:
Hodelykter for bruk i gruver utsatt for
gruvegass – Generelle bestemmelser –
Konstruksjon og prøving i forbindelse med
faren for eksplosjon
IEC 60079-35-1:2011

18.11.2011

CENELEC

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

EN 50241-1:1999
EN 50241-2:1999

Dato utløpt
(1.4.2013)

Note 2.1

EN 60079-31:2009

1.1.2017

Note 2.1

EN 62013-1:2006
Note 2.1

Dato utløpt
(30.6.2014)

30.6.2016
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ESO(1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første publisering
i EUT

Referanse til den erstattede
standarden

Nr. 36/99

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CENELEC

(1)

EN ISO/IEC 80079-34:2011
Eksplosjonsfarlige områder – Del 34:
Anvendelse av kvalitetssystemer for utstyrs
produksjon
ISO/IEC 80079-34:2011 (Endret)

18.11.2011

EN 13980:2002
Note 2.1

Dato utløpt
(25.5.2014)

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.
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Merk:
–

Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske
standardiseringsorganene 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 EØStillegget 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/growth/single-market/european-standards/harmonisedstandards/index_en.htm

(1)

EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12.

30.6.2016

30.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 36/101

Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføring av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2014/34/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes
lovgivning om utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser
(omarbeiding)

2016/EES/36/30

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

ESO(1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første
publisering i
EUT

Referanse til den erstattede
standarden

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav til
konstruksjon og tilvirkning av trykke- og
papirforedlingsmaskiner – Del 1: Felleskrav

8.4.2016

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav til
konstruksjon og tilvirkning av trykke- og
papirforedlingsmaskiner – Del 2: Trykkeog impregneringsmaskiner inkludert
førtrykksmaskiner

8.4.2016

CEN

EN 1127-1:2011
Eksplosive omgivelser –
Eksplosjonsforebyggelse og -vern – Del 1:
Grunnleggende begreper og metodikk

8.4.2016

CEN

EN 1127-2:2014
Eksplosive omgivelser –
Eksplosjonsforebyggelse og -vern – Del 2:
Grunnleggende begreper og metodikk i
gruvedrift

8.4.2016

CEN

EN 1710:2005+A1:2008
Utstyr og maskiner for bruk i potensielle
eksplosive omgivelser i gruver

8.4.2016

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

EN 1755:2015
Industritrucker – Sikkerhetskrav og
verifikasjon – Tilleggskrav for drift i potensielt
eksplosive omgivelser

8.4.2016

CEN

EN 1834-1:2000
Stempelforbrenningsmotorer – Sikkerhetskrav
til utforming og konstruksjon av motorer for
bruk i potensielle eksplosive omgivelser –
Del 1: Gruppe II-motorer for bruk i omgivelser
med antennbare gasser

8.4.2016

CEN

EN 1834-2:2000
Stempelforbrenningsmotorer – Sikkerhetskrav
til utforming og konstruksjon av motorer
for bruk i potensielle eksplosive omgivelser
– Del 2: Gruppe I-motorer for bruk i
undergrunnsutgravinger følsomme for
gassblandinger og/eller brennbart støv

8.4.2016

CEN

EN 1834-3:2000
Stempelforbrenningsmotorer – Sikkerhetskrav
til utforming og konstruksjon av motorer for
bruk i potensielle eksplosive omgivelser –
Del 3: Gruppe II-motorer for bruk i antennbart
luftstøv

8.4.2016

EN 1755:2000
+A2:2013
Note 2.1

30.11.2017
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ESO(1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første
publisering i
EUT

Referanse til den erstattede
standarden

30.6.2016

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CEN

EN 1839:2012
Fastsettelse av eksplosjonsgrenser for gasser
og damp

8.4.2016

CEN

EN 1953:2013
Forstøvnings- og sprøyteutstyr for
beleggmaterialer

8.4.2016

CEN

EN 12581:2005+A1:2010
Påføringsanlegg – Utstyr for dypping og
elektrolytisk påført belegging av flytende
organiske materialer – Sikkerhetskrav

8.4.2016

CEN

EN 12621:2006+A1:2010
Maskinelt utstyr for tilførsel og/eller
sirkulering av beleggsmaterialer under trykk –
Sikkerhetskrav

8.4.2016

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010
Blandemaskiner for beleggsmaterialer –
Sikkerhetskrav – Del 1: Blandemaskiner for
bruk til ferdiglaging av bindemiddel

8.4.2016

CEN

EN 13012:2012
Bensinstasjoner – Tilvirkning og utførelse av
fyllepistoler med automatdyser

8.4.2016

CEN

EN 13160-1:2003
Systemer for påvisning av lekkasje – Del 1:
Generelle prinsipp

8.4.2016

CEN

EN 13237:2012
Potensielle eksplosive atmosfærer – Termer og
definisjoner for utstyr og beskyttelsessystemer
for bruk i potensielle eksplosive atmosfærer

8.4.2016

CEN

EN 13463-1:2009
Ikke-elektrisk utstyr for potensielt eksplosive
omgivelser – Del 1: Grunnleggende metode
og krav

8.4.2016

CEN

EN 13463-2:2004
Ikke-elektrisk utstyr beregnet for bruk i
potensielle eksplosive omgivelser – Del 2:
Beskyttelse ved bruk av kapsling med
begrenset ventilasjon

8.4.2016

CEN

EN 13463-3:2005
Ikke-elektrisk utstyr for potensielle eksplosive
omgivelser – Del 3: Beskyttelse gjennom
flammesikker/eksplosjonssikker kapsling ”d”

8.4.2016

CEN

EN 13463-5:2011
Ikke-elektrisk utstyr for potensielle eksplosive
omgivelser – Del 5: Beskyttelse gjennom
sikker konstruksjon ”c”

8.4.2016

CEN

EN 13463-6:2005
Ikke-elektrisk utstyr for potensielle eksplosive
omgivelser – Del 6: Beskyttelse gjennom
kontroll av tennkilder ”b”

8.4.2016

CEN

EN 13463-8:2003
Ikke-elektrisk utstyr for potensielle eksplosive
omgivelser – Del 8: Beskyttelse gjennom
nedsenkning i væske

8.4.2016

30.6.2016
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ESO(1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første
publisering i
EUT

Referanse til den erstattede
standarden

Nr. 36/103

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CEN

EN 13616:2004
Overfyllingsvern på stasjonære beholdere for
flytende brennstoff av petroleum

8.4.2016

EN 13616:2004/AC:2006
CEN

EN 13617-1:2012
Bensinstasjoner – Del 1: Sikkerhetskrav
til tilvirkning og ytelse for målepumper,
dispensere og fjerntliggende pumpeenheter

8.4.2016

CEN

EN 13617-2:2012
Bensinstasjoner – Del 2: Sikkerhetskrav
til tilvirkning og utførelse av
sikkerhetsmekanismer til bruk på
doseringspumper og automater

8.4.2016

CEN

EN 13617-3:2012
Bensinstasjoner – Del 3: Sikkerhetskrav til
tilvirkning og utførelse av skjæreventiler

8.4.2016

CEN

EN 13617-4:2012
Bensinstasjoner – Del 4: Sikkerhetskrav til
tilvirkning og ytelse av dreietapper til bruk på
doseringspumper og automater

8.4.2016

CEN

EN 13760:2003
Fyllesystemer for LPG for lette og tunge
kjøretøyer – Prøvingskrav og dimensjoner for
fyllestussen

8.4.2016

CEN

EN 13821:2002
Potensielle eksplosive omgivelser
– Eksplosjonsforebyggelse og –vern –
Bestemmelse av minste antennelsesenergi til
støv/luft-blandinger

8.4.2016

CEN

EN 13852-1:2013
Kraner – Offshorekraner – Del 1:
Offshorekraner til generell bruk

8.4.2016

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011
Bestemmelse av eksplosjonsegenskapene til
støvskyer – Del 1: Bestemmelse av største
eksplosjonstrykk

8.4.2016

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011
Bestemmelse av eksplosjonsegenskapene til
støvskyer – Del 2: Bestemmelse av største
trykkstigningshastighet (dp/dt) maks for
støveksplosjoner

8.4.2016

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011
Bestemmelse av eksplosjonsegenskapene til
støvskyer – Del 3: Bestemmelse av nedre
eksplosjonsgrense LEL for støvskyer

8.4.2016

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011
Bestemmelse av eksplosjonsegenskapene
til støvskyer – Del 4: Bestemmelse av
oksygengrensekonsentrasjonen til støvskyer

8.4.2016

CEN

EN 14373:2005
Eksplosjonsundertrykkelsessystemer

8.4.2016

CEN

EN 14460:2006
Utstyr for eksplosjonsmotstand

8.4.2016
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ESO(1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første
publisering i
EUT

Referanse til den erstattede
standarden

30.6.2016

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CEN

EN 14491:2012
Beskyttende ventilasjonssystemer for
støveksplosjoner

8.4.2016

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009
Kraner – Motordrevne vinsjer og taljer –
Del 1: Motordrevne vinsjer

8.4.2016

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

EN 14492-2:2006+A1:2009
Kraner – Motordrevne vinsjer og taljer –
Del 2: Motordrevne taljer

8.4.2016

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

EN 14522:2005
Bestemmelse av laveste antennelsestemperatur
for gasser og damp

8.4.2016

CEN

EN 14591-1:2004
Forebyggelse og beskyttelse mot eksplosjoner
i gruver – Beskyttende systemer – Del 1:
Eksplosjonssikkert ventilasjonssystem for
overtrykk opptil 2 bar

8.4.2016

EN 14591-1:2004/AC:2006
CEN

EN 14591-2:2007
Forebygging og beskyttelse mot eksplosjoner
i gruver – Beskyttelsessystemer – Del 2:
Passive vanntrau

8.4.2016

EN 14591-2:2007/AC:2008
CEN

EN 14591-4:2007
Forebygging og beskyttelse mot eksplosjoner
i gruver – Beskyttelsessystemer –
Del 4: Automatiske slokkesystemer for
profilkuttemaskiner

8.4.2016

EN 14591-4:2007/AC:2008
CEN

EN 14677:2008
Maskinsikkerhet – Stålfremstilling ved
omsmelting – Maskiner og utstyr for
behandling av flytende stål

8.4.2016

CEN

EN 14678-1:2013
LPG-utstyr og tilbehør – Bygging og ytelse
av LPG-utstyr for fyllestasjoner – Del 1:
Dispensere

8.4.2016

CEN

EN 14681:2006+A1:2010
Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav til maskiner
og utstyr for produksjon av stål med elektrisk
lysbueovn

8.4.2016

CEN

EN 14756:2006
Bestemmelse av grenseverdien for
oksygenkonsentrasjon (LOC) i brennbare
gasser og damp

8.4.2016

CEN

EN 14797:2006
Utstyr for trykkavlastning av eksplosjoner

8.4.2016

30.6.2016
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ESO(1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første
publisering i
EUT

Nr. 36/105

Referanse til den erstattede
standarden

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CEN

EN 14973:2015
Transportbånd for bruk i underjordiske
installasjoner – Sikkerhetskrav for elektrisitet
og brennbarhet

8.4.2016

CEN

EN 14983:2007
Forebygging og beskyttelse mot eksplosjoner
i gruver – Utstyr og beskyttelsessystemer for
fjerning av gruvegass

8.4.2016

CEN

EN 14986:2007
Utforming og konstruksjon av vifter til bruk i
eksplosjonsfarlige atmosfærer

8.4.2016

CEN

EN 14994:2007
Systemer for trykkavlastning av
gasseksplosjoner

8.4.2016

CEN

EN 15089:2009
Eksplosjonsisolerende systemer

8.4.2016

CEN

EN 15188:2007
Bestemmelse av selvantennelsesegenskaper
for støvavsetninger

8.4.2016

CEN

EN 15198:2007
Metodikk for tennkildevurdering av ikkeelektrisk utstyr og maskiner for bruk i
potensielle eksplosive omgivelser

8.4.2016

CEN

EN 15233:2007
Metodikk for risikovurdering av
beskyttelsessystemer for potensielle eksplosive
omgivelser

8.4.2016

CEN

EN 15268:2008
Bensinstasjoner – Sikkerhetskrav til
konstruksjon av nedsenkbare pumper basert på
komponenter

8.4.2016

CEN

EN 15794:2009
Bestemmelse av eksplosjonspunktene for
brannfarlige væsker

8.4.2016

CEN

EN 15967:2011
Bestemmelse av det høyeste
eksplosjonstrykket og høyeste hastighet for
trykkøkning fra gasser og damp

8.4.2016

CEN

EN 16009:2011
Trykkavlastningsutstyr for flammeløs
eksplosjon

8.4.2016

CEN

EN 16020:2011
Eksplosjonsavledere

8.4.2016

CEN

EN 16447:2014
Tilbakeslagsventil for isolasjon av
støveksplosjoner

8.4.2016

CEN

EN ISO 16852:2010
Flammefeller – Ytelseskrav, prøvingsmetoder
og anvendelsesgrenser
(ISO 16852:2008, innbefattet rettelse 1:2008
og rettelse 2:2009)

8.4.2016

EN 14973:2006
+A1:2008
Note 2.1

Dato utløpt
(31.5.2016)
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ESO(1)

Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Første
publisering i
EUT

30.6.2016

Referanse til den erstattede
standarden

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CENELEC

EN 50050-1:2013
Elektrostatisk håndsprøyteutstyr –
Sikkerhetskrav –
Del 1: Håndholdt sprøyteutstyr for antennelige
væskeformige belegningsmaterialer

8.4.2016

EN 50050-2:2013
Elektrostatisk håndsprøyteutstyr –
Sikkerhetskrav –
Del 2: Håndholdt sprøyteutstyr for antennelige
pulverformige belegningsmaterialer

8.4.2016

EN 50050-3:2013
Elektrostatisk håndsprøyteutstyr –
Sikkerhetskrav –
Del 3: Håndholdt sprøyteutstyr for antennelige
fiberformede belegningsmaterialer

8.4.2016

CENELEC

EN 50104:2010
Elektrisk utstyr for deteksjon og måling av
oksygen – Funksjonskrav og prøvingsmetoder

8.4.2016

CENELEC

EN 50176:2009
Stasjonære elektrostatiske sprøyteutstyrs
utførelser for antennelig flytende materiale –
Sikkerhetskrav

8.4.2016

CENELEC

EN 50177:2009
Stasjonære elektrostatiske sprøyteutstyrs
utførelser for antennelig pulverbelegg –
Sikkerhetskrav

8.4.2016

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016

Note 3

EN 50223:2015
Sikkerhetskrav til stasjonært automatisk
elektrostatisk påføringsutstyr for brennbart
fibermateriale

8.4.2016

EN 50223:2010

CENELEC

EN 50271:2010
Elektrisk utstyr for deteksjon og måling av
antennelige gasser, giftgasser eller oksygen
– Krav og prøver for apparater som bruker
software og/eller digital teknologi

8.4.2016

CENELEC

EN 50281-2-1:1998
Elektriske apparater for bruk i nærvær av
brennbart støv – Del 2-1: Prøvingsmetoder
– Metoder for fastsettelse av minste tenntemperatur for støv

8.4.2016

CENELEC

CENELEC

CENELEC

EN 50050:2006

14.10.2016

Note 2.1

EN 50050:2006

14.10.2016

Note 2.1

Note 2.1

CENELEC

EN 50303:2000
Gruppe I, Kategori M1, Utstyr beregnet på
bruk i atomsfærer av gruvegass (metan) og/
eller kullstøv

8.4.2016

CENELEC

EN 50381:2004
Transportable ventilerte rom med eller uten en
innvendig frigjøringskilde

8.4.2016

EN 50381:2004/AC:2005
EN 50495:2010
Sikkerhetsinnretninger påkrevet for
sikker funksjon av utstyr med hensyn på
eksplosjonsfare.

14.10.2016

Note 2.1

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

CENELEC

EN 50050:2006

8.4.2016

13.4.2018
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Referanse til den erstattede
standarden

Opphørsdato for
antakelse om
samsvar med
den erstattede
standarden
Note 1

CENELEC

EN 60079-0:2012
Eksplosjonsfarlige områder – Del 0: Utstyr –
Generelle krav
IEC 60079-0:2011 (Endret) + IS1:2013

8.4.2016

EN 60079-0:2012/A11:2013
CENELEC

CENELEC

EN 60079-1:2014
Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige omgivelser
– Del 1: Utstyr beskyttet av flammesikker
innkapsling ”d”
IEC 60079-1:2014

8.4.2016

EN 60079-2:2014
Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige omgivelser
– Del 2: Utstyr beskyttet av trykksikker
innkapsling ”p”
IEC 60079-2:2014

8.4.2016

Note 3

7.10.2016

EN 60079-1:2007

1.8.2017

Note 2.1

EN 61241-4:2006
EN 60079-2:2007

25.8.2017

Note 2.1

EN 60079-2:2014/AC:2015
CENELEC

EN 60079-5:2015
Eksplosive atmosfærer – Del 5:
Utstyrsbeskyttelse ved sandfylling ”q”
IEC 60079-5:2015

8.4.2016

EN 60079-6:2015
Eksplosive atmosfærer – Del 6:
Utstyrsbeskyttelse ved nedsenking i olje ”o”
IEC 60079-6:2015

8.4.2016

EN 60079-7:2015
Eksplosive atmosfærer – Del 7:
Utstyrsbeskyttelse ved forhøyet sikkerhet ”e”
IEC 60079-7:2015

8.4.2016

CENELEC

EN 60079-11:2012
Eksplosive atmosfærer – Del 11: Elektrisk
utstyr i eksplosjonsfarlige omgivelser –
Egensikker utførelse ”i”
IEC 60079-11:2011

8.4.2016

CENELEC

EN 60079-15:2010
Elektrisk utstyr i gasseksplosjonsfarlige
omgivelser – Del 15: Konstruksjon, prøver og
merking av beskyttelsestype ”n” for elektrisk
utstyr
IEC 60079-15:2010

8.4.2016

CENELEC

EN 60079-18:2015
Elektrisk utstyr i gasseksplosjonsfarlige
omgivelser – Del 18: Beskyttelse ved kapsling
av type ”m”
IEC 60079-18:2014

8.4.2016

CENELEC

EN 60079-20-1:2010
Eksplosive atmosfærer – Del 20-1:
materialkarakteristikker for klassifisering av
gass og damp – Testmetoder og data
IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016

CENELEC

EN 60079-25:2010
Elektrisk utstyr i gasseksplosjonsfarlige
omgivelser – Del 25: Egensikre systemer
IEC 60079-25:2010

8.4.2016

CENELEC

CENELEC

EN 60079-25:2010/AC:2013

EN 60079-5:2007

24.3.2018

Note 2.1
EN 60079-6:2007

27.3.2018

Note 2.1
EN 60079-7:2007

31.7.2018

Note 2.1

EN 60079-18:2009
Note 2.1

16.1.2018
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Note 1

CENELEC

EN 60079-26:2015
Eksplosive atmosfærer – Del 26: Utstyr med
utstyrsbeskyttelsenivå (EPL) Ga
IEC 60079-26:2014

8.4.2016

CENELEC

EN 60079-27:2008
Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige
omgivelser med gass – Del 27: Egensikkert
feltbusskonsept (FISCO) og sone 2
feltbusskonsept (FNICO)
IEC 60079-27:2008

8.4.2016

CENELEC

EN 60079-28:2015
Eksplosjonsfarlige omgivelser – Del 28:
Beskyttelse av utstyr og overføringssystemer
som benytter optisk stråling
IEC 60079-28:2015

8.4.2016

CENELEC

EN 60079-29-1:2007
Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige
omgivelser – Del 29-1: Krav til detektorer for
brennbar gass
IEC 60079-29-1:2007 (Endret)

8.4.2016

CENELEC

EN 60079-29-4:2010
Eksplosive atmosfærer – Del 294: Gassdetektorer – Ytelseskrav til
linjegassdetektorer for brennbare gasser
IEC 60079-29-4:2009 (Endret)

8.4.2016

CENELEC

EN 60079-30-1:2007
Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige omgivelser
– Del 30-1: Elektriske varmekabler – Generelt
og testkrav
IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016

CENELEC

EN 60079-31:2014
Eksplosjonsfarlige områder – Del 31:
Beskyttelse mot støvantennelse ved hjelp av
kapsling ”t”
IEC 60079-31:2013

8.4.2016

EN 60079-35-1:2011
Eksplosjonsfarlige områder – Del 35-1:
Hodelykter for bruk i gruver utsatt for
gruvegass – Generelle bestemmelser –
Konstruksjon og prøving i forbindelse med
faren for eksplosjon
IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016

CENELEC

EN 60079-26:2007

2.12.2017

Note 2.1

EN 60079-28:2007

1.7.2018

Note 2.1

EN 60079-31:2009

1.1.2017

Note 2.1

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

(1)

EN ISO/IEC 80079-34:2011
Eksplosjonsfarlige områder – Del 34:
Anvendelse av kvalitetssystemer for
utstyrsproduksjon
ISO/IEC 80079-34:2011 (Endret)

8.4.2016

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)

30.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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.

Merk:
–

Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske
standardiseringsorganene 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 EØStillegget 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/growth/single-market/european-standards/harmonisedstandards/index_en.htm

(1)
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