Tilskipun um öryggi vöru 2001/95/EB – listi yfir staðala birtir með tilvísan til tilskipunarinnar:
Lög um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu nr. 134/1995 kveða svo á um að einungis megi markaðssetja örugga vöru. Vara telst vera örugg
ef hún uppfyllir skilyrði sem fram koma í íslenskum stöðlum, sem innleiða Evrópustaðla, sem tilvísun hefur verið birt í hér á landi og í
Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins í samræmi við ákvæði tilskipunar um öryggi vöru. Hér að neðan má finna yfirlit yfir þá staðla sem hafa
nú þegar verið birtir.
Síðast uppfært: 18.05.2015

Tegund

Númer staðals

Íslenskt heiti

Enskt heiti

Fimleikabúnaður
Gymnastic equipemnt

ÍST EN 913:2008

Fimleikabúnaður - Almennar öryggiskröfur og
prófunaraðferðir

Fimleikabúnaður
Gymnastic equipment

ÍST EN 914:2008

Fimleikabúnaður – Tvíslár karla og samstæður
tvísláa karla og kvenna - Kröfur og
prófunaraðferðir, þ.m.t. vegna öryggis

Fimleikabúnaður
Gymnastic equipment

ÍST EN 915:2008

Fimleikabúnaður – Tvíslár kvenna - Kröfur og
prófunaraðferðir, þ.m.t. vegna öryggis

Fimleikabúnaður
Gymnastic equipment

ÍST EN 916:2003

Fimleikabúnaður - Stökkkistur - Kröfur og
prófunaraðferðir, þ.m.t. öryggi

Fimleikabúnaður
Gymnastic equipment

ÍST EN 12196:2003

Fimleikabúnaður - Hestar og kubbar - Virkni- og
öryggiskröfur, prófunaraðferðir

Fimleikabúnaður
Gymnastic equipment

ÍST EN 12197:1997

Fimleikabúnaður - Svifrár - Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir

Gymnastic equipment - General
safety requirements and test
methods
Gymnastic equipment - Parallel
bars and combination
asymmetric/parallel bars Requirements and test methods
including safety
Gymnastic equipment Asymmetric bars - Requirements
and test methods including safety
Gymnastic equipment - Vaulting
boxes - Requirements and test
methods including safety
Gymnastic equipment - Horses
and bucks - Functional and safety
requirements, test methods
Gymnastic equipment Horizontal bars - Safety

Fimleikabúnaður
Gymnastic equipment

ÍST EN 12346:1998

Fimleikabúnaður - Veggrimlar, reitarimlar og
klifurgrindur - Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

Fimleikabúnaður
Gymnastic equipment

ÍST EN 12432:1998

Fimleikabúnaður - Jafnvægisslár - Virkni- og
öryggiskröfur, prófunaraðferðir

Fimleikabúnaður
Gymnastic equipment
Fimleikabúnaður
Gymnastic equipment

ÍST EN 12432:1998

Fimleikabúnaður - Hringir - Virkni- og
öryggiskröfur, prófunaraðferðir
Fimleikabúnaður - Hringir - Virkni- og
öryggiskröfur, prófunaraðferðir

Fimleikabúnaður
Gymnastic equipment

ÍST EN 13219:2008

ÍST EN 12655:1998

Fimleikabúnaður – Trampólínur - Virkni- og
öryggiskröfur, prófunaraðferðir

Tegund

Númer staðals

Líkamsræktartæki – Stationary
training equipment

ÍST EN 957-2:2003

Íslenskt heiti

Líkamsræktartæki – Stationary
training equipment

ÍST EN 9574:2006+A1:2010

Líkamsræktartæki – Hluti 4:
Styrktarþjálfunarbekkir, sérkröfur um öryggi og
prófunaraðferðir

Líkamsræktartæki – Stationary
training equipment

ÍST EN 957-5:2009

Líkamsræktartæki – Hluti 5: Líkamsræktartæki
með fótstigum, sérkröfur um öryggi og

Líkamsræktartæki – Hluti 2:
Styrktarþjálfunartæki, sérkröfur um öryggi og
prófunaraðferðir

requirements and test methods
Gymnastic equipment - Wall bars,
lattice ladders and climbing
frames - Safety requirements and
test methods
Gymnastic equipment - Balancing
beams - Functional and safety
requirements, test methods

Gymnastic equipment - Hanging
rings - Functional and safety
requirements, test methods
Gymnastic equipment Trampolines - Functional and
safety requirements, test methods

Enskt heiti
Stationary training equipment Part 2: Strength training
equipment, additional specific
safety requirements and test
methods
Stationary training equipment Part 4: Strength training benches,
additional specific safety
requirements and test methods
Stationary training equipment Part 5: Stationary exercise

prófunaraðferðir

Líkamsræktartæki – Stationary
training equipment

ÍST EN 9576:2010+A1:2014

Líkamsræktartæki – Hluti 6: Göngu- og
hlaupabretti, sérkröfur um öryggi og
prófunaraðferðir

Líkamsræktartæki – Stationary
training equipment

ÍST EN 957-7:1998

Líkamsræktartæki – Hluti 7: Róðrarvélar,
sérkröfur um öryggi og prófunaraðferðir

Líkamsræktartæki – Stationary
training equipment

ÍST EN 957-8:1998

Líkamsræktartæki – Hluti 8: Stigvélar og
þrekstigar – Sérkröfur um öryggi og
prófunaraðferðir

Líkamsræktartæki – Stationary
training equipment

ÍST EN 957-9:2003

Líkamsræktartæki – Hluti 9: Skíðavélar,
sérkröfur um öryggi og prófunaraðferðir

Líkamsræktartæki – Stationary
training equipment

ÍST EN 95710:2005

Líkamsræktartæki – Hluti 10: Þrekhjól með
föstu hjóli eða án fríhjóls, sérkröfur um öryggi
og prófunaraðferðir

Líkamsræktartæki – Stationary
training equipment

ÍST EN ISO 209571:2013

Líkamsræktartæki – Hluti 1: Almennar
öryggiskröfur og prófunaraðferðir

bicycles and upper body crank
training equipment, additional
specific safety requirements and
test methods
Stationary training equipment Part 6: Treadmills, additional
specific safety requirements and
test methods
Stationary training equipment Part 7: Rowing machines,
additional specific safety
requirements and test methods
Stationary training equipment Part 8: Steppers, stairclimbers and
climbers - Additional specific
safety requirements and test
methods
Stationary training equipment Part 9: Elliptical trainers,
additional specifc safety
requirements and test methods
Stationary training equipment Part 10: Exercise bicycles with a
fixed wheel or without freewheel,
additional specific safety
requirements and test methods
Stationary training equipment Part 1: General safety
requirements and test methods

Tegund

Númer staðals

Íslenskt heiti

Enskt heiti

ÍST EN 1129-1:1995

Húsgögn - Beddar sem leggjast saman Öryggiskröfur og prófun

Furniture - Foldaway beds Safety requirements and testing Part 1: Safety requirements
Furniture - Foldaway beds Safety requirements and testing Part 2: Test methods
Furniture - Cribs and cradles for
domestic use - Part 1: Safety
requirements
Furniture - Cribs and cradles for
domestic use - Part 2: Test
methods

Húsgögn – Furniture
Húsgögn – Furniture

ÍST EN 1129-2:1995

Húsgögn – Furniture

ÍST EN 1130-1:1996

Húsgögn – Furniture

ÍST EN 1130-2:1996

Tegund

Númer staðals

Barnavörur – Child care articles

ÍST EN 1273:2005

Barnavörur – Child care articles
Barnavörur – Child care articles
Barnavörur – Child care articles

Húsgögn - Beddar sem leggjast saman Öryggiskröfur og prófun - 2. hluti:
Prófunaraðferðir
Húsgögn - Ungbarnarúm og vöggur til
heimilisnota - 1. hluti: Öryggiskröfur
Húsgögn - Ungbarnarúm og vöggur til
heimilisnota - 2. hluti: Prófunaraðferðir

Íslenskt heiti

Barnavara og vara til nota við umönnun barna
– göngugrindur – Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir
ÍST EN 1466:2014
Barnavara og vara til nota við umönnun barna
– burðarrúm og standur – Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir
ÍST EN 1930:2011
Barnavara og vara til að nota við umönnun
barna – Öryggisskilrúm – Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir
ÍST EN 13209-1:2004 Barnavara og vara til nota við umönnun barna
– Barnaburðarpokar – Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir – Hluti 1: Bakburðarpokar
með grind

Enskt heiti
Child use and care articles – Baby
walking frames – Safety
requirements and test methods
Child care articles – Carry cots
and stands – Safety requirements
and tests methods
Child use and care articles –
Safety barrier – Safety
requirements and test methods
Child use and care articles - Baby
carriers - Safety requirements and
test methods - Part 1: Framed
back carriers

Barnavörur – Child care articles

Barnavörur – Child care articles

ÍST EN
12586:2007+A1:2011

Hlutir til nota við barnaumönnun - Snuðkeðja
- Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

Barnavörur – Child care articles

ÍST EN 122211:2008+A1:2013

Barnavörur – Child care articles

ÍST EN 122212:2008+A1:2013

Barnavara og vara til að nota við umönnun
barna – Skiptiborð til heimilisnota – Hluti 1:
Öryggiskröfur
Barnavara og vara til nota við umönnun barna
- Skiptiborð til heimilisnota - Hluti 2:
Prófunaraðferðir

Child use and care articles - Child
seats for cycles - Safety
requirements and test methods
Child use and care articles Drinking equipment - Part 1:
General and mechanicla
requirements and tests
Child care articles - Soother
holder - Safety requirements and
test methods
Child use and care articles Changing unit for domestic use Part 1: Safety requirements
Child use and care articles Changing unit for domestic use Part 2: Test methods

Tegund

Númer staðals

Íslenskt heiti

Enskt heiti

Barnaverndarvörur – Child
protective products

ÍST EN 16281:2013

Barnaverndarvörur – Barnalæsingar á glugga
og svalahurðir sem neytendur setja sjálfir upp
– Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

Child protective products –
Consumer fitted child resistant
locking devices for windows and
balcony doors – Safety
requirements and test methods

Tegund

Númer staðals

Íslenskt heiti

Enskt heiti

Fatnaður - Clothing

ÍST EN 14682:2014

Öryggi barnafatnaðar - Bönd og reimar í
barnafatnaði - Forskriftir

Safety of children‘s clothing Cords and drawstringstings on
children´s clothing Specifications

Barnavörur – Child care articles

ÍST EN 14344:2004

Barnavara og vara til nota við umönnun barna
- Barnastólar á reiðhjól - Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir
ÍST EN 14350-1:2004 Barnavara og vara til nota við umönnun barna
- Drykkjaráhöld - 1. hluti: Almennar og
tæknilegar kröfur og prófanir

Tegund

Númer staðals

Íslenskt heiti

Enskt heiti

Svifhlífarbúnaður – Paragliding
equipment

ÍST EN 1651:1999

Svifhlífarbúnaður - Belti - Öryggiskröfur og
styrkleikaprófanir

Paragliding equipment Harnesses - Safety requirements
and streength tests

Svifhlífarbúnaður – Paragliding
equipment

ÍST EN 12491:2001

Svifhlífarbúnaður - Neyðarfallhlíf Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

Paragliding equipment Emergency parachutes - Safety
requirements and test methods

Tegund

Númer staðals

Íslenskt heiti

Enskt heiti

Flotbúnaður til afþreyingarnota á
ÍST EN 15649-1:
vatni og í vatni - Floating leisure
2009+A2:2013
articles for use on and in the water

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í
Floating leisure articles for use on
vatni – Hluti 1: Flokkun, efni, almennar kröfur and in the water - Part 1:
og prófunaraðferðir
Classification, materials, general
requirements and test methods

Flotbúnaður til afþreyingarnota á
ÍST EN 15649-2:
vatni og í vatni - Floating leisure
2009+A1:2012
articles for use on and in the water

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í
vatni - Hluti 3: Búnaður í A-flokki, sérkröfur
um öryggi og prófunaraðferðir

Flotbúnaður til afþreyingarnota á
vatni og í vatni - Floating leisure
articles for use on and in the water
Flotbúnaður til afþreyingarnota á
vatni og í vatni - Floating leisure
articles for use on and in the water

ÍST EN 15649-2:
2009+A2:2013

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í
vatni – Hluti 2: Upplýsingar til neytenda

ÍST EN 15649-3:
2009+A1:2012

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í
vatni - Hluti 3: Búnaður í A-flokki, sérkröfur
um öryggi og prófunaraðferðir

Floating leisure articles for use on
and in the water - Part 3:
Additional specific safety
requirements and test methods for
Class A devices
Floating leisure articles for use on
and in the water - Part 2:
Consumer information
Floating leisure articles for use on
and in the water - Part 3:
Additional specific safety
requirements and test methods for

Class A devices
Floating leisure articles for use on
and in the water - Part 4:
Additional specific safety
requirements and test methods for
Class B devices
Floating leisure articles for use on
and in the water - Part 5:
Additional specific safety
requirements and test methods for
Class C devices
Floating leisure articles for use on
and in the water - Part 6:
Additional specific safety
requirements and test methods for
Class D devices
Floating leisure articles for use on
and in the water - Part 7:
Additional specific safety
requirements and test methods for
class E devices

Flotbúnaður til afþreyingarnota á
ÍST EN 15649-4:
vatni og í vatni - Floating leisure
2010+A1:2012
articles for use on and in the water

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í
vatni – Hluti 4: Búnaður í B-flokki,
viðbótarsérkröfur um öryggi og
prófunaraðferðir

Flotbúnaður til afþreyingarnota á
ÍST EN 15649-5:
vatni og í vatni - Floating leisure
2009
articles for use on and in the water

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í
vatni – Hluti 5: Búnaður í C-flokki, sérkröfur
um öryggi og prófunaraðferðir

Flotbúnaður til afþreyingarnota á
ÍST EN 15649-6:
vatni og í vatni - Floating leisure
2009+A1:2013
articles for use on and in the water

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í
vatni – Hluti 6: Búnaður í D-flokki, sérkröfur
um öryggi og prófunaraðferðir

Flotbúnaður til afþreyingarnota á
ÍST EN 15649-7:
vatni og í vatni - Floating leisure
2009
articles for use on and in the water

Flotbúnaður til afþreyingarnota á vatni og í
vatni – Hluti 7: Búnaður í E-flokki, sérkröfur
um öryggi og prófunaraðferðir

Tegund

Númer staðals

Íslenskt heiti

Enskt heiti

Köfunarbúnaður – Diving
accessories

ÍST EN 13319:2000

Fylgibúnaður til nota við köfun Dýptarmælar og samstæður dýptar- og
tímamæla - Virkni- og öryggiskröfur,
prófunaraðferðir

Diving accessories - Depth gauges
and combined depth and time
measuring devices - Functional
and safety requirements, test
methods

Tegund

Númer staðals

Íslenskt heiti

Enskt heiti

Búnaður fyrir hjólaskauta – Roller ÍST EN 13899:2003
sport equipment

Íþróttabúnaður á hjólum - Hjólaskautar Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

Roller sports equipment - Roller
skates - Safety requirements and
test methods

Tegund

Númer staðals

Íslenskt heiti

Enskt heiti

Skrautbúnaður – Decorative
lamps

ÍST EN 14059:2002

Olíulampar til skrauts - Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir

Decorative oil lamps - Safety
requirements and test methods

Tegund

Númer staðals

Íslenskt heiti

Enskt heiti

Útihúsgögn – Outdoor furniture

ÍST EN 581-1:2006

Útihúsgögn - Stólar og borð til útilegu-,
heimilis- og atvinnunota - 1. hluti: Almennar
öryggiskröfur

Outdoor furniture - Seating and
tables for camping, domestic and
contract use - Part 1: General
safety requirements

Tegund

Númer staðals

Íslenskt heiti

Enskt heiti

Reiðhjól – Bicycles

EN ISO 4210-1:2014

Reiðhjól - Öryggiskröfur varðandi reiðhjól Hluti 1: Íðorð og skilgreiningar

Reiðhjól – Bicycles

EN ISO 4210-2:2014

Reiðhjól - Öryggiskröfur varðandi reiðhjól Hluti 2: Kröfur varðandi borgar-, torfæru-,
ungmenna-, fjalla- og hraðakeppnisreiðhjól

Reiðhjól – Bicycles

EN ISO 4210-3:2014

Reiðhjól - Öryggiskröfur varðandi reiðhjól Hluti 3: Sameiginlegar prófunaraðferðir

Reiðhjól – Bicycles

EN ISO 4210-4:2014

Reiðhjól - Öryggiskröfur varðandi reiðhjól -

Cycles - Safety requirements for
bicycles - Part 1: Terms and
definitions
Cycles - Safety requirements for
bicycles - Part 2: Requirements
for city and trekking, young adult,
mountain and racing bicycles
Cycles - Safety requirements for
bicycles - Part 3: Common test
methods
Cycles - Safety requirements for

Hluti 4: Aðferðir við hemlunarprófun
Reiðhjól – Bicycles

EN ISO 4210-5:2014

Reiðhjól - Öryggiskröfur varðandi reiðhjól Hluti 5: Aðferðir við stýringarprófun

Reiðhjól – Bicycles

EN ISO 4210-6:2014

Reiðhjól - Öryggiskröfur varðandi reiðhjól Hluti 6: Aðferðir við prófun á grind og gaffli

Reiðhjól – Bicycles

EN ISO 4210-7:2014

Reiðhjól – Bicycles

EN ISO 4210-8:2014

Reiðhjól – Bicycles
Reiðhjól – Bicycles

EN ISO 4210-9:2014

Reiðhjól – Bicycles

ÍST EN 14872:2006

Reiðhjól – Bicycles

ÍST EN 8098:2014

Reiðhjól - Öryggiskröfur varðandi reiðhjól Hluti 7: Aðferðir við prófun á hjólum og
gjörðum
Reiðhjól - Öryggiskröfur varðandi reiðhjól Hluti 8: Aðferðir við prófun á pedölum og
drifi
Reiðhjól - Öryggiskröfur varðandi reiðhjól Hluti 9: Aðferðir við prófun á hnökkum og
hnakkrörum
Reiðhjól – Aukahlutir fyrir reiðhjól –
Bögglaberar
Reiðhjól - Öryggiskröfur varðandi reiðhjól
fyrir ung börn

bicycles - Part 4: Braking test
methods
Cycles - Safety requirements for
bicycles - Part 5: Steering test
methods
Cycles - Safety requirements for
bicycles - Part 6: Frame and fork
test methods
Cycles - Safety requirements for
bicycles - Part 7: Wheels and rims
test methods
Cycles - Safety requirements for
bicycles - Part 8: Pedal and drive
system test methods
Cycles - Safety requirements for
bicycles - Part 9: Saddles and
seat-post test methods
Cycles - Accessories for bicycles Luggage carriers
Cycles - Safety requirements for
bicycles for young children

Tegund

Númer staðals

Íslenskt heiti

Enskt heiti

Kveikjarar – Lighter

ÍST EN ISO
9994:2006

Kveikjarar – Öryggisákvæði

Lighters - Safety specification

Tegund

Númer staðals

Íslenskt heiti

Enskt heiti

Vindlingar - Cigarettes

ÍST EN 16156:2010

Vindlingar - Mat á kviknunareiginleikum Öryggiskrafa

Cigarettes - Assessment of the
ignition propensity - Safety

requirement

Tegund

Númer staðals

Íslenskt heiti

Enskt heiti

Staðlaðar prófunaraðferðir til að
meta kviknunareiginleika
vindlinga - Standard test method
for assessing the ignition
propensity of cigarettes

ÍST EN ISO
12863:2010

Staðlaðar prófunaraðferðir til að meta
kviknunareiginleika vindlinga

Standard test method for assessing
the ignition propensity of
cigarettes

Tegund

Númer staðals

Íslenskt heiti

Enskt heiti

Gluggatjöld til nota innanhúss Internal blinds

ÍST EN 16433:2014

Gluggatjöld til nota innanhúss - Varnir gegn
hengingarhættu - Prófunaraðferðir

Gluggatjöld til nota innanhúss Internal blinds

ÍST EN 16434:2014

Gluggatjöld til nota innanhúss - Varnir gegn
hengingarhættu - Kröfur og prófunaraðferðir
öryggisbúnaðar

Gluggatjöld til nota innanhúss Internal blinds

ÍST EN
13120:2009+A1:2014

Gluggatjöld til nota innanhúss Nothæfiskröfur, þ.m.t. um öryggi

Internal blinds - Protection from
strangulation hazards - Test
methods
Internal blinds - Protection from
strangulation hazards Requirements and Test methods
for safety devices
Internal blinds - Performance
requirements including safety

Tegund
Hljóð- og myndbúnaður og ámóta
rafeindabúnaður - Audio, video
and similar electronic apparatus

Númer staðals
ÍST EN 60065:2014

Íslenskt heiti
Hljóð- og myndbúnaður og ámóta
rafeindabúnaður - Öryggiskröfur

Enskt heiti
Audio, video and similar
electronic apparatus - Safety
requirements

Tegund
Upplýsingatæknibúnaður –

Númer staðals
ÍST EN 60950-1:2006

Íslenskt heiti
Upplýsingatæknibúnaður - Öryggi - 1. hluti:

Enskt heiti
Information technology equipment

Iformation technology equipment

Almennar kröfur

- Safety - Part 1: General
requirements

