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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2016/EES/3/01

(mál M.7726 – Coty/Procter & Gamble Beauty Businesses)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 12. janúar 2016 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Coty Inc. („Coty“) öðlast
með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
í umtalsverðum hluta bandaríska fyrirtækisins Procter & Gamble Company sem lýtur að hárhirðu,
litun og greiðslu, snyrtivörum og ilmvatni („markfyrirtækið“). Fyrirhuguð samfylking mun
endanlega fara fram með því að dótturfélag Coty rennur saman við nýstofnað dótturfélag Procter &
Gamble Company, sem mun halda utan um markfyrirtækið.

2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Coty: alhliða snyrtivöruframleiðandi. Helstu vörur eru ilmvötn, litunarsnyrtivörur og húð- og
líkamshirðuvörur

–

Markfyrirtækið: framleiðsla og dreifing á hárlitunar- og greiðsluvörum, litunarsnyrtivörum og
ilmvötnum um heim allan

3.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið,
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi
birtist í Stjtíð. ESB (C 19, 20. janúar 2016). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01),
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni
M.7726 – Coty/Procter & Gamble Beauty Businesses, á eftirfarandi póstfang:

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

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2016/EES/3/02

(mál M.7818 – McKesson/UDG Healthcare (Pharmaceutical Wholesale and
Associated Businesses))
1.

Framkvæmdastjórninni barst 14. janúar 2016 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið McKesson Deutschland GmbH &
Co KGaA, sem er í endanlegri eigu bandaríska fyrirtækisins McKesson Corporation („McKesson“),
öðlast með hlutafjárkaupum yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
í tilteknum rekstrardeildum („markfyrirtækin“) írska fyrirtækisins UDG Healthcare plc („UDG“).

2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

McKesson: dreifir og afhendir: lyfseðilsskyld lyf, frumlyf og lækningabúnað, lækningavörur og
lætur heilbrigðisstofnunum í té upplýsingatækni fyrir heilsugæslu

–

UDG: sölu- og markaðssetningarþjónusta, heildsala, lækningabúnaður, umbúðir og sérhæfð
heilbrigðisþjónusta

–

Markfyrirtækin: þar er m.a. að finna lyfjaheildsölu UDG á Írlandi og í Bretlandi (þar eru
rekstrareiningarnar United Drug Supply Chain Services og United Drug Sangers); TCP,
sem veitir heilbrigðisþjónustu á Írlandi, og MASTA, sem veitir ferðamönnum í Bretlandi
heilbrigðisþjónustu

3.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið,
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi
birtist í Stjtíð. ESB (C 20, 21. janúar 2016). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01),
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni
M.7818 – McKesson/UDG Healthcare (Pharmaceutical Wholesale and Associated Businesses), á
eftirfarandi póstfang:

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

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2016/EES/3/03

(mál M.7869 – Macquarie/Dolomiti Energia/Hydro Dolomiti Enel)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 12. janúar 2016 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Macquarie European Infrastructure
Fund 4 LP frá Guernsey („MEIF4“), sem lýtur endanlegum yfirráðum ástralska fyrirtækisins
Macquarie Group, og ítalska fyrirtækið Dolomiti Energia S.p.A. („Dolomiti“), sem er hluti ítalska
fyrirtækisins Dolomiti Energia Group, öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi
stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í ítalska fyrirtækinu Hydro Dolomiti Enel S.r.l.
(„HDE“).

2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

MEIF4: heildsölufjárfestingarsjóður með áherslu á eignir sem tengjast flutningum og
grunnvirkjum í tilteknum Evrópulöndum. MEIF4 á allt hlutafé í Renvico s.r.l. sem rekur
vindorkuver á Mið- og Suður-Ítalíu

–

Dolomiti: starfsemi innan fjölda greina, m.a. raforkuframleiðslu, raforku- og húshitunarframleiðslu,
kaupa og sölu á raforku og metangasi, raforkudreifingar, metangasdreifingar, samþættrar
vatnsþjónustu, söfnunar, flutninga og förgunar úrgangs, byggingar ljósspennuverksmiðja og
tengdrar starfsemi sem tengist orkunýtni. Dolomiti starfar einkum á Norður-Ítalíu

–

HDE: sem stendur í sameiginlegri eigu hinnar ítölsku Enel-samsteypu og Dolomiti, er eigandi
fjölþætts eignasafns á sviði stórra vatnsorkuvera á Norður-Ítalíu

3.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið,
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi
birtist í Stjtíð. ESB (C 23, 22. janúar 2016). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01),
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni
M.7869 – Macquarie/Dolomiti Energia/Hydro Dolomiti Enel, á eftirfarandi póstfang:

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

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2016/EES/3/04

(mál M.7891 – The Carlyle Group/Comdata)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 13. janúar 2016 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem ítalska fyrirtækið Comet S.r.l., sérstakt
uppkaupafyrirtæki sem lýtur yfirráðum lúxemborgska fyrirtækisins CEP IV, sjóðs sem er stjórnað
af hlutdeildarfélögum og fyrirtækjum sem stunda viðskipti undir heitinu Carlyle Group, öðlast með
hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í
ítalska fyrirtækinu Comdata S.p.A.

2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Carlyle Group: umsýsla sjóða sem fjárfesta um heim allan á fjórum sviðum: i) óskráðum
félögum (uppkaup og vaxtarfé), ii) raunverulegum eignum (fasteignir, grunnvirki og orka og
endurnýjanlegar lindir), iii) markaðsáætlunum (skuldavafningar, millilagsskuldir, laskaðar
skuldir, vogunarsjóðir og miðmarkaðsskuldir), og iv) lausnum (sjóðasjóðsáætlun fyrir óskráð
félög og tengdar samfjárfestingar og önnur starfsemi)

–

Comdata: útvistun viðskiptaferla sem tengjast umsjón með viðskiptamannatengslum, og einkum
viðskiptamannaþjónustu, svo og sölu- og tæknistuðningur við fyrirtæki á sviði fjarskipta, miðla,
orku og fjármálaþjónustu

3.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið,
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi
birtist í Stjtíð. ESB (C 19, 20. janúar 2016). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01),
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni
M.7891 – The Carlyle Group/Comdata, á eftirfarandi póstfang:

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

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2016/EES/3/05

(mál M.7892 – The Carlyle Group/Hunkemöller)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 8. janúar 2016 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið HKM Bidco B.V., sérstakt
uppkaupafyrirtæki sem lýtur yfirráðum sjóða sem er stjórnað af hlutdeildarfélögum og fyrirtækjum
sem stunda viðskipti undir heiti hollenska fyrirtækisins Carlyle Group („Carlyle“), öðlast að fullu
yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í hollenska fyrirtækinu
Lisa Capital Coöperatief U.A. („Coop“) með kaupum á öllum útgefnum og útistandandi hlutum og
gerningum félagsmanna í Coop.

2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Carlyle: umsýsla sjóða sem fjárfesta um heim allan á fjórum sviðum: i) óskráðum félögum
(uppkaup og vaxtarfé), ii) raunverulegum eignum (fasteignir, grunnvirki og orka og
endurnýjanlegar lindir), iii) markaðsáætlunum (skuldavafningar, millilagsskuldir, laskaðar
skuldir, vogunarsjóðir og miðmarkaðsskuldir), og iv) lausnum (sjóðasjóðsáætlun fyrir óskráð
félög og tengdar samfjárfestingar og önnur starfsemi)

–

Coop: einkaeigandi EVA Capital B.V., sem svo er einkaeigandi fyrirtækisins Hunkemöller
International B.V. („HKM“). HKM hannar og selur undirföt fyrir konur, m.a. brjóstahaldara
og kvennærfatnað, náttföt og sundföt og er með verslanir, m.a. sérleyfisbúðir, einkum í ESB
og Mið-Austurlöndum. Coop og EVA Capital B.V. stunda ekki aðra starfsemi en að vera
eignarhaldsfélög HKM

3.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið,
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi
birtist í Stjtíð. ESB (C 15, 16. janúar 2016). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01),
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni
M.7892 – The Carlyle Group/Hunkemöller, á eftirfarandi póstfang:

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

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2016/EES/23/06

(mál M.7894 – Cinven/Ergo Italia)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 11. janúar 2016 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Cinven Capital Management (V)
General Partner Limited, sem er hluti af breska fyrirtækinu Cinven Group („Cinven“), öðlast með
hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í
ítalska fyrirtækinu Ergo Italia S.p.A. og dótturfélögum þess („Ergo Italia“).

2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Cinven: fjárfestingarfyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum félögum og stundar, fyrir milligöngu
félaga í eignasafni sínu, viðskipti á sviði fyrirtækjaþjónustu, neytendavara, fjármálaþjónustu,
heilsugæslu, iðnaðar, tækni, miðla og fjarskipta

–

Ergo Italia: stundar viðskipti á sviði vátrygginga og býður bæði líftryggingar og aðrar
vátryggingar á Ítalíu eingöngu, ásamt því að stunda dreifingu á vátryggingavörum

3.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið,
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi
birtist í Stjtíð. ESB (C 15, 16. janúar 2016). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01),
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni
M.7894 – Cinven/Ergo Italia, á eftirfarandi póstfang:

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

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2016/EES/3/07

(mál M.7905 – Hammerson/Allianz Group/Dundrum Town Centre)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 8. janúar 2016 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið Hammerson plc
(„Hammerson“) og þýska fyrirtækið Allianz SE („Allianz“), öðlast með hlutafjárkaupum í
nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr.
samrunareglugerðarinnar, í fyrirtækinu Dundrum Town Centre og tengdum fasteignum („Dundrum
Assets“).

2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Hammerson: fasteignaþróun, á og hefur umsjón með verslanamiðstöðvum og smásöluverslunum,
einkum í Bretlandi og Frakklandi

–

Allianz: býður heildstæðar vörur og þjónustu á sviði vátrygginga og eignastýringar fyrir
einstaklinga og fyrirtæki í meira en 70 löndum og er stærstur hluti starfseminnar í Evrópu

–

Dundrum Assets: taka til Dundrum Town Centre og verkefnanna Dundrum Phase II & Village, sem
eru í Dublin á Írlandi

3.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið,
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi
birtist í Stjtíð. ESB (C 15, 16. janúar 2016). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01),
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni
M.7905 – Hammerson/Allianz Group/Dundrum Town Centre, á eftirfarandi póstfang:

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

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2016/EES/3/08

(mál M.7926 – Goldman Sachs/Northgate)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 11. janúar 2016 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið The Goldman Sachs Group,
Inc. („Goldman Sachs“), fyrir milligöngu hlutdeildareignafélaga, öðlast með skiptum á skuldum og
hlutafé óbeint að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í
breska fyrirtækinu Northgate Information Solutions Limited („Northgate“).

2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Goldman Sachs: fjárfestingarbankastarfsemi, verðbréf og fjárfestingaumsýsla

–

Northgate: þróun og sala á samþættum hugbúnaði, útvistun og upplýsingatækniþjónustulausnir
og -þjónusta fyrir launagreiðslukerfi og mannauðsstjórnun

3.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið,
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi
birtist í Stjtíð. ESB (C 15, 16. janúar 2016). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01),
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni
M.7926 – Goldman Sachs/Northgate, á eftirfarandi póstfang:

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

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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Upphaf málsmeðferðar

2016/EES/3/09

(Mál M.7477 – Halliburton/Baker Hughes)
Framkvæmdastjórnin ákvað 12. janúar 2016 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa komist
að þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hin tilkynnta samfylking væri samrýmanleg sameiginlega
markaðnum. Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á þessari samfylkingu og er
með fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið c) í 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að
færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.
Til að unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan 15 daga
frá því að tilkynning þessi birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (Stjtíð. ESB C 17, 19. janúar 2016).
Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 22964301), með tölvupósti til COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísun til máls M.7477 – Halliburton/Baker Hughes, á eftirfarandi póstfang:
European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem innheimta ber í
tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og afreiknivexti fyrir
28 aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. febrúar 2016

2016/EES/3/10

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004
frá 21. apríl 2004 (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1))
Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun aðferðar
við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að bæta við
grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við orðsendinguna eftir því í hvaða samhengi viðmiðunarvextirnir
eru notaðir. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður grunnvextina sem nemur 100
grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 30. janúar 2008 um breytingu
á framkvæmdarreglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli einnig ákveðnir
með því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í sérstakri ákvörðun.
Breytingar á vöxtum eru feitletraðar.
Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 418, 16.12.2015, bls. 14, og EES-viðbæti nr. 1, 7.1.2016, bls. 19.

(1)

Frá

Til

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

1.1.2016

31.1.2016

0,12

0,12

1,63

0,12

0,46

0,12

0,36

0,12

0,12

1.2.2016

–

0,09

0,09

1,63

0,09

0,46

0,09

0,36

0,09

0,09

Frá

Til

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

1.1.2016

31.1.2016

0,12

0,12

0,12

1,92

1,37

0,12

0,12

0,12

0,12

1.2.2016

–

0,09

0,09

0,09

1,92

1,37

0,09

0,09

0,09

0,09

Frá

Til

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.1.2016

31.1.2016

0,12

0,12

0,12

1,83

0,12

1,65

-0,22

0,12

0,12

1,04

1.2.2016

–

0,09

0,09

0,09

1,83

0,09

1,65

-0,22

0,09

0,09

1,04

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
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Orðsending stjórnvalda í Frakklandi með vísan til tilskipunar Evrópuþingsins og
ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka
og vinna kolvatnsefni (1)

2016/EES/3/11

Auglýsing um umsókn um sérleyfi til að leita að fljótandi og loftkenndum
kolvatnsefnum, sem kennt er við „Saint-Quintien“
Hinn 15. júlí 2015 sótti fyrirtækið Perf‘Energy SAS (35, avenue d‘Epremesnil, 78290 Croissy-sur-Seine)
um sérleyfi til fimm ára, „Saint-Quinties-leyfið“, til að leita að fljótandi og loftkenndum kolvatnsefnum í
sýslunum Seine-et-Marne, Essonne og Val-de-Marne.
Svæðið, sem leyfið tekur til, markast af beinum línum sem tengja hornpunktana sem eru skilgreindir hér
að neðan:
NTF-hornamælingakerfið
Horn
punktur

Austlæg lengd
(núlllengdarbaugur sem
liggur í gegnum París)

A
B
C
D

0,20 nýgr
0,30 nýgr
0,30 nýgr
0,20 nýgr

RGF93-landmælingakerfið

Norðlæg breidd

Austlæg lengd
(núlllengdarbaugur sem liggur
í gegnum Greenwich)

Norðlæg breidd

54,10 nýgr
54,10 nýgr
53,90 nýgr
53,90 nýgr

2°31′00″
2°36′24″
2°36′24″
2°31′00″

48°41′24″
48°41′24″
48°30′36″
48°30′36″

Svæðið sem skilgreint er hér að framan er um 133 km2.
Tilhögun umsókna og skilyrði fyrir úthlutun leyfa
Upphaflegir umsækjendur og aðrir, sem keppa um leyfið, skulu færa sönnur á að þeir fullnægi kröfum
sem gerðar eru til umsækjenda og skýrðar eru í 4. og 5. gr. tilskipunar 2006-648 frá 2. júní 2006 (með
áorðnum breytingum) um námaréttindi og réttindi til geymslu efna í jörð (Journal officiel de la République
française (frönsku stjórnartíðindin), 3. júní 2006).
Fyrirtækjum, sem þess kynnu að óska, er heimilt að keppa um einkaleyfið með umsókn sem leggja ber
fram áður en 90 dagar eru liðnir frá því að auglýsing þessi birtist (Stjtíð. ESB C 4, 8.1.2016, bls. 3), í
samræmi við málsmeðferðina sem lýst er í tilkynningu um úthlutun námaréttinda fyrir kolvatnsefni í
Frakklandi er birt var í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna C 374 frá 30. desember 1994, bls. 11, og
staðfest með tilskipun 2006-648 frá 2. júní 2006 (með áorðnum breytingum) um námaréttindi og réttindi
til geymslu efna í jörð (Journal officiel de la République française, 3. júní 2006).
Samkeppnisumsóknir ber að senda til ráðuneytis umhverfismála, sjálfbærrar þróunar og orku á neðangreint
póstfang. Ákvarðanir um upphaflegu umsóknina og umsóknir, sem keppa við hana, verða teknar áður en
tvö ár eru liðin frá því að upphaflega umsóknin barst stjórnvöldum í Frakklandi, þ.e. eigi síðar en 4. ágúst
2017.
Skilmálar og kröfur að því er varðar rekstur starfseminnar og lok hennar
Umsækjendum er bent á 79. gr. og gr. 79.1 í frönskum námalögum og á tilskipun 2006-649 frá 2. júní 2006
(með áorðnum breytingum) um námaréttindi, geymslu efna í jörð, auk námareglugerðar og reglugerðar um
geymslu efna í jörð (Journal officiel de la République française, 3. júní 2006).
Um nánari upplýsingar vísast til:
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Direction générale de l’énergie et du climat – Direction de l’énergie
Bureau exploration et production des hydrocarbures
Tour Séquoia
1 place Carpeaux
92800 Puteaux
FRANCE
Sími: +33 140819527
Unnt er að nálgast lög og reglugerðir, sem að ofan greinir, á vefsetrinu Légifrance: http://www.legifrance.
gouv.fr
(1)

Stjtíð. EB L 164, 30.6.1994, bls. 3.

21.1.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins 94/9/EB frá 23. mars 1994 um samhæfingu laga
aðildarríkjanna varðandi búnað og öryggiskerfi sem eru ætluð til notkunar á
sprengihættustöðum

Nr. 3/11

2016/EES/3/12

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

Evrópsk
staðlasamtök (1)

CEN

CEN

CEN

CEN

CEN

Fyrsti
birtingardagur í
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins
sem leystur er af hólmi

EN 1010-1:2004+A1:2010
Öryggi véla – Öryggiskröfur varðandi hönnun og
smíði prent- og pappírsbreytingarvéla – 1. hluti:
Sameiginlegar kröfur

8.6.2011

EN 1010-1:2004

EN 1010-2:2006+A1:2010
Öryggi véla – Öryggiskröfur varðandi hönnun og
smíði prent- og pappírsbreytingarvéla – 2. hluti:
Prent- og lakkvélar, þ.m.t. vélar til undirbúnings
undir prentun

4.2.2011

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Athugasemd 1

Athugasemd 2.1
EN 1010-2:2006
Athugasemd 2.1

EN 1127-1:2011
Sprengihættustaðir – Forvarnir og vernd gegn
sprengingum – 1. hluti: Grunnhugtök og
aðferðafræði

18.11.2011

EN 1127-2:2014
Sprengihættustaðir – Forvarnir og varnir
gegn sprengingum – 2. hluti: Grunnhugtök og
aðferðafræði í námuvinnslu

12.12.2014

EN 1710:2005+A1:2008
Búnaður og íhlutir til nota á sprengihættusvæðum
í neðanjarðarnámum

20.8.2008

Síðasti dagur ætlaðs
samræmis staðalsins sem
leystur er af hólmi

EN 1127-1:2007
Athugasemd 2.1
EN 1127-2:2002+A1:2008
Athugasemd 2.1
EN 1710:2005
Athugasemd 2.1

Liðinn
(8.6.2011)

Liðinn
(28.2.2011)

Liðinn
(31.7.2014)

Liðinn
(31.12.2014)

Liðinn
(28.12.2009)

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

EN 1755:2000+A2:2013
Öryggi vinnuvéla í iðnaði – Notkun á
sprengihættustöðum – Notkun þar sem eldfimar
lofttegundir, gufur, úði eða ryk eru í loftinu

4.5.2013

CEN

EN 1834-1:2000
Stimpilbrunahreyflar – Öryggiskröfur um hönnun
og smíði véla til nota á sprengihættustöðum –
1. hluti: Vélar í hópi II til nota þar sem eldfimar
lofttegundir og gufur eru í loftinu

21.7.2001

CEN

EN 1834-2:2000
Stimpilbrunahreyflar – Öryggiskröfur um hönnun
og smíði véla til nota á sprengihættustöðum
– 2. hluti: Vélar af hópi I til nota við vinnu
neðanjarðar þar sem hætta er á eldfimu gasi og/
eða ryki

21.7.2001

CEN

EN 1834-3:2000
Stimpilbrunahreyflar – Öryggiskröfur um hönnun
og smíði véla til nota á sprengihættustöðum –
3. hluti: Vélar af hópi II til nota þar sem eldfimt
ryk er fyrir hendi

21.7.2001

CEN

EN 1839:2012
Ákvörðun á sprengimörkum lofttegunda og gufa

22.11.2012

CEN

EN 1953:2013
Úðabúnaður til að húða efni – Öryggiskröfur

5.11.2013

CEN

EN 12581:2005+A1:2010
Húðunarstöðvar – Vélar til húðunar og rafhúðunar
með lífrænum húðunarvökva – Öryggiskröfur

17.9.2010

EN 12621:2006+A1:2010
Vélbúnaður til veitu og dreifingar á húðunarefnum
undir þrýstingi – Öryggiskröfur

17.9.2010

CEN

EN 1755:2000+A1:2009
Athugasemd 2.1

EN 1839:2003
Athugasemd 2.1

EN 12581:2005
Athugasemd 2.1
EN 12621:2006
Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.9.2013)

Liðinn
(31.3.2013)

Liðinn
(31.12.2010)
Liðinn
(31.12.2010)

Nr. 3/12

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Fyrsti
birtingardagur í
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins
sem leystur er af hólmi

EN 12757-1:2005+A1:2010
Blöndunarvélar fyrir húðunarefni – Öryggiskröfur
– Hluti 1: Blöndunarvélar til nota við endurlökkun
bifreiða

17.9.2010

EN 12757-1:2005

EN 13012:2012
Bensínstöðvar – Samsetning og frammistaða
sjálfvirkra áfyllingarstúta til notkunar á
eldsneytisdælum

3.8.2012

CEN

EN 13160-1:2003
Lekagreiningarkerfi – 1. hluti: Almennar reglur

14.8.2003

CEN

EN 13237:2012
Sprengihættustaðir – Hugtök og skilgreiningar
sem tengjast búnaði og öryggiskerfum til nota á
sprengihættustöðum

12.2.2013

EN 13463-1:2009
Órafmagnaður búnaður til nota á
sprengihættustöðum – 1. hluti: Grunnaðferð og
kröfur

16.4.2010

CEN

EN 13463-2:2004
Órafmagnaður búnaður sem ætlaður er til nota
á sprengihættustöðum – 2. hluti: Vörn með
flæðishamlandi byrgi „fr“

30.11.2005

CEN

EN 13463-3:2005
Órafmagnaður búnaður til nota á
sprengihættustöðum – 3. hluti: Vernd með
logatraustri umlykju „d“

30.11.2005

CEN

EN 13463-5:2011
Órafmagnaður búnaður sem ætlaður er til nota á
sprengihættustöðum – 5. hluti: Vörn með öruggri
smíði samkvæmt flokki „c“

18.11.2011

CEN

EN 13463-6:2005
Órafmagnaður búnaður til nota á
sprengihættustöðum – 6. hluti: Vernd með
stýringu á íkveikjuvaldi „b“

30.11.2005

CEN

EN 13463-8:2003
Órafmagnaður búnaður til nota á
sprengihættustöðum – 8. hluti: Vörn með
vökvafyllingu „k“

12.8.2004

CEN

EN 13616:2004
Búnaður til að koma í veg fyrir yfirfyllingu fastra
olíueldsneytistanka

9.3.2006

Evrópsk
staðlasamtök (1)

CEN

CEN

CEN

CEN

CEN

CEN

CEN

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

EN 13012:2001
Athugasemd 2.1

EN 13237:2003
Athugasemd 2.1
EN 13463-1:2001
Athugasemd 2.1

EN 13463-5:2003
Athugasemd 2.1

4.2.2011

EN 13617-1:2012
Bensínstöðvar – Hluti 1: Öryggiskröfur varðandi
smíði og nothæfi dælna með streymismæli,
skömmtunardælna og fjarstýrðra dælueininga

3.8.2012

EN 13617-2:2012
Bensínstöðvar – 2. hluti : Öryggiskröfur varðandi
smíði og nothæfi öryggisfrátenginga til nota í
dælum með streymismæli og í skömmtunardælum

4.5.2012

EN 13617-3:2012
Bensínstöðvar – 3. hluti: Öryggiskröfur varðandi
smíði og nothæfi brotloka

4.5.2012

EN 13617-4:2012
Bensínstöðvar – Hluti 4: Öryggiskröfur varðandi
smíði og nothæfi snúningsbúnaðar til nota í
dælum með streymismæli og í skömmtunardælum

5.11.2013

Síðasti dagur ætlaðs
samræmis staðalsins sem
leystur er af hólmi
Athugasemd 1

Athugasemd 2.1

EN 13616:2004/AC:2006

21.1.2016

EN 136171:2004+A1:2009

Liðinn
(31.12.2010)

Liðinn
(31.12.2012)

Liðinn
(30.4.2013)

Liðinn
(31.12.2010)

Liðinn
(31.7.2014)

Liðinn
(30.11.2012)

Athugasemd 2.1
EN 13617-2:2004
Athugasemd 2.1
EN 13617-3:2004
Athugasemd 2.1

Liðinn
(30.9.2012)

Liðinn
(30.9.2012)

21.1.2016

Evrópsk
staðlasamtök (1)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti
birtingardagur í
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins
sem leystur er af hólmi

EN 13760:2003
Própangasáfyllingarkerfi fyrir farartæki til léttrar
vinnu og þungavinnu – Stútur, prófunarkröfur og
mál

24.1.2004

CEN

EN 13821:2002
Sprengihættustaðir – Forvarnir og vernd gegn
sprengingum – Ákvörðun lágmarkskveikjuorku
blandna af lofti og ryki

20.5.2003

CEN

EN 13852-1:2013
Kranar – Grunnsæviskranar –
Hluti 1: Grunnsæviskranar til almennra nota

5.11.2013

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka – 1. hluti:
Ákvörðun á hámarkssprengiþrýstingi (pmax)
rykmakka

8.6.2011

EN 14034-2:2006+A1:2011
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka
– Hluti 2: Ákvörðun á hámarkshraða
sprengiþrýstingsaukningar (dp/dt)max rykmakka

8.6.2011

EN 14034-3:2006+A1:2011
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka –
Ákvörðun á lægri sprengimörkum (LEL)
rykmakka

8.6.2011

EN 14034-4:2004+A1:2011
Ákvörðun á sprengimörkum rykmakka – 4. hluti:
Ákvörðun á takmarkandi súrefnisstyrk LOC
rykmakka

8.6.2011

CEN

EN 14373:2005
Kerfi til að draga úr sprengikrafti

9.3.2006

CEN

EN 14460:2006
Sprengiþolinn búnaður

15.12.2006

CEN

EN 14491:2012
Útrásarverndarkerfi gegn ryksprengingum

22.11.2012

EN 14491:2006

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009
Kranar – Vélknúnar vindur og lyftur – Hluti 1:
Vélknúnar vindur

16.4.2010

EN 14492-1:2006

CEN

CEN

Síðasti dagur ætlaðs
samræmis staðalsins sem
leystur er af hólmi
Athugasemd 1

CEN

CEN

Nr. 3/13

EN 14034-1:2004
Athugasemd 2.1
EN 14034-2:2006
Athugasemd 2.1
EN 14034-3:2006
Athugasemd 2.1
EN 14034-4:2004
Athugasemd 2.1

Athugasemd 2.1

Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.7.2011)

Liðinn
(31.7.2011)

Liðinn
(31.7.2011)

Liðinn
(31.7.2011)

Liðinn
(28.2.2013)
Liðinn
(30.4.2010)

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

EN 14492-2:2006+A1:2009
Kranar – Vélknúnar vindur og lyftur – Hluti 2:
Vélknúnar lyftur

16.4.2010

Athugasemd 2.1

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

EN 14522:2005
Ákvörðun á sjálfkveikihita lofttegunda og gufa

30.11.2005

CEN

EN 14591-1:2004
Forvarnir og vernd gegn sprengingum við
námugröft neðanjarðar – Verndarkerfi – 1. hluti:
Sprengiheldur loftræstibúnaður allt að 2 bör

9.3.2006

EN 14591-1:2004/AC:2006
CEN

EN 14591-2:2007
Forvarnir og vernd gegn sprengingum við
námugröft neðanjarðar – Verndarkerfi – Hluti 2:
Vatnsrennutálmar

12.12.2007

EN 14591-2:2007/AC:2008
CEN

EN 14591-4:2007
Forvarnir og vernd gegn sprengingum við
námugröft neðanjarðar – Verndarkerfi – Hluti 4:
Sjálfvirkur slökkvibúnaður fyrir fræsitromlur
EN 14591-4:2007/AC:2008

EN 14492-2:2006

12.12.2007

Liðinn
(16.4.2010)

Nr. 3/14

Evrópsk
staðlasamtök (1)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti
birtingardagur í
Stjtíð. ESB

CEN

EN 14677:2008
Öryggi véla – Úrvinnsla stáls – Vélar og búnaður
til meðhöndlunar á bræddu stáli

20.8.2008

CEN

EN 14678-1:2013
Búnaður og aukahlutir fyrir fljótandi jarðolíugas
(LPG) – Bygging og nothæfi búnaðar fyrir
fljótandi jarðolíugas á áfyllingarstöðvum fyrir
bifreiðar – Hluti 1: Skömmtunardælur

4.5.2013

CEN

EN 14681:2006+A1:2010
Öryggi véla – Öryggiskröfur varðandi vélar og
búnað til stálframleiðslu í ljósbogaofnum

8.6.2011

CEN

EN 14756:2006
Ákvörðun á takmarkandi súrefnisstyrk (LOC)
fyrir eldfimar lofttegundir og gufur

12.12.2007

CEN

EN 14797:2006
Útrásarbúnaður fyrir sprengingar

12.12.2007

CEN

EN 14973:2006+A1:2008
Færibönd til nota í neðanjarðarmannvirkjum –
Öryggiskröfur varðandi rafmagn og eldfimi

CEN

EN 14983:2007
Forvarnir og vernd gegn sprengingum í námum
neðanjarðar – Búnaður og öryggiskerfi til losunar
á eldfimu gasi

12.12.2007

CEN

EN 14986:2007
Hönnun á viftum sem starfræktar eru á
sprengihættustöðum

12.12.2007

CEN

EN 14994:2007
Útrásaröryggiskerfi gegn gassprengingum

12.12.2007

CEN

EN 15089:2009
Kerfi til að einangra sprengikraft

16.4.2010

CEN

EN 15188:2007
Ákvörðun sjálfkveikieiginleika ryks

12.12.2007

CEN

EN 15198:2007
Aðferðafræði við áhættumat órafmagnaðs
búnaðar og íhluta sem ætlaðir eru til nota á
sprengihættustöðum

12.12.2007

CEN

EN 15233:2007
Aðferðir við mat á notkunaröryggi verndarkerfa
sem ætluð eru til nota á sprengihættustöðum

12.12.2007

CEN

EN 15268:2008
Bensínstöðvar – Öryggiskröfur varðandi smíði og
nothæfi kaffærs dælubúnaðar

27.1.2009

CEN

EN 15794:2009
Ákvörðun á sprengimarki eldfimra vökva

16.4.2010

CEN

EN 15967:2011
Ákvörðun hámarkssprengiþrýstings og
hámarkshraða þrýstingsaukningar lofttegunda og
gufa

18.11.2011

CEN

EN 16009:2011
Útrásarbúnaður fyrir sprengingar án loga

18.11.2011

CEN

EN 16020:2011
Sprengikraftsbeinar

18.11.2011

CEN

EN 16447:2014
Flapalokar til sprengieinangrunar

12.12.2014

CEN

EN ISO 16852:2010
Logagildrur – Frammistöðukröfur,
prófunaraðferðir og notkunartakmarkanir
(ISO 16852:2008, ásamt leiðr. 1:2008 og leiðr.
2:2009)

17.9.2010

Tilvísunarnúmer staðalsins
sem leystur er af hólmi

21.1.2016

Síðasti dagur ætlaðs
samræmis staðalsins sem
leystur er af hólmi
Athugasemd 1

EN 146781:2006+A1:2009

Liðinn
(30.9.2013)

Athugasemd 2.1
EN 14681:2006
Athugasemd 2.1

7.7.2010

EN 14973:2006
Athugasemd 2.1

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

Liðinn
(8.6.2011)

Liðinn
(31.12.2010)

Liðinn
(29.2.2012)

Athugasemd 2.1

EN 12874:2001
Athugasemd 2.1

Liðinn
(31.12.2010)

21.1.2016

Evrópsk
staðlasamtök (1)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

Fyrsti
birtingardagur í
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins
sem leystur er af hólmi

Nr. 3/15

Síðasti dagur ætlaðs
samræmis staðalsins sem
leystur er af hólmi
Athugasemd 1

CENELEC

EN 50050:2006
Raftæki fyrir sprengihættustaði –
Rafsviðssprautunarbúnaður sem halda þarf á

20.8.2008

CENELEC

EN 50050-1:2013
Rafsviðssprautunarbúnaður sem halda þarf á –
Öryggiskröfur – Hluti 1: Sprautunarbúnaður sem
halda þarf á til húðunar með eldfimu húðunarefni
í vökvaformi

14.3.2014

EN 50050-2:2013
Rafsviðssprautunarbúnaður sem halda þarf á –
Öryggiskröfur – Hluti 2: Sprautunarbúnaður sem
halda þarf á til húðunar með eldfimu húðunarefni
í duftformi

14.3.2014

EN 50050-3:2013
Rafsviðssprautunarbúnaður sem halda þarf á –
Öryggiskröfur – Hluti 3: Sprautunarbúnaður sem
halda þarf á til húðunar með eldfimri spunaló

14.3.2014

CENELEC

EN 50104:2010
Raftæki til að nema og mæla súrefni –
Nothæfiskröfur og prófunaraðferðir

4.2.2011

CENELEC

EN 50176:2009
Staðbundinn búnaður til rafstöðuhúðunar með
eldfimu húðunarefni í vökvaformi – Öryggiskröfur

16.4.2010

CENELEC

EN 50177:2009
Staðbundinn búnaður til rafstöðuhúðunar með
eldfimu húðunarefni í duftformi – Öryggiskröfur

16.4.2010

EN 50177:2009/A1:2012

22.11.2012

Athugasemd 3

Liðinn
(23.7.2015)

EN 50223:2015
Sjálfvirkur búnaður til rafstöðuhúðunar með
eldfimri spunaló – Öryggiskröfur

9.10.2015

EN 50223:2010

13.4.2018

CENELEC

EN 50271:2010
Rafmagnsbúnaður til að greina og mæla eldfimar
eða eitraðar lofttegundir eða súrefni – Kröfur og
prófanir fyrir tæki sem nota hugbúnað og/eða
stafræna tækni

4.2.2011

CENELEC

EN 50281-2-1:1998
Raftæki til nota þar sem eldfimt ryk er fyrir hendi
– 2. hluti: Prófunaraðferðir – 1. þáttur: Aðferðir til
að ákvarða lægsta íkveikjuhitastig ryks

6.11.1999

CENELEC

CENELEC

CENELEC

EN 50050:2006

14.10.2016

Athugasemd 2.1

EN 50050:2006

14.10.2016

Athugasemd 2.1

EN 50050:2006

14.10.2016

Athugasemd 2.1
EN 50104:2002
ásamt breytingu

Liðinn
(1.6.2013)

Athugasemd 2.1

Athugasemd 2.1

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

EN 50303:2000
Hópur 1, Búnaður í flokki M1 sem ætlað er að
vera starfhæfur í andrúmslofti þar sem hætta stafar
af kolanámugasi og/eða kolaryki

16.2.2001

CENELEC

EN 50381:2004
Flytjanleg loftræst rými með eða án innri
losunarstöðva

9.3.2006

EN 50381:2004/AC:2005
CENELEC

EN 50495:2010
Öryggistæki sem krafa er gerð um til að búnaður
virki með öruggum hætti þegar fyrir hendi er
sprengihætta

17.9.2010

CENELEC

EN 60079-0:2012
Sprengihættustaðir – Hluti 0: Búnaður – Almennar
kröfur
IEC 60079-0:2011 (Breytt) + IS1:2013

14.3.2014

EN 60079-0:2012/A11:2013

14.3.2014

EN 60079-0:2009
Athugasemd 2.1
Athugasemd 3

Liðinn
(2.4.2015)

7.10.2016

Nr. 3/16

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Fyrsti
birtingardagur í
Stjtíð. ESB

Tilvísunarnúmer staðalsins
sem leystur er af hólmi

EN 60079-1:2014
Sprengihættustaðir – Hluti 1: Varnir fyrir
eldtraustar umlykjur „d“
IEC 60079-1:2014

9.10.2015

EN 60079-1:2007

CENELEC

EN 60079-2:2014
Sprengihættustaðir – Hluti 2: Varnir fyrir umlykjur
undir þrýstingi „p“
IEC 60079-2:2014

9.10.2015

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

CENELEC

EN 60079-5:2015
Sprengihættustaðir – Hluti 5: Varnir fyrir
sallafyllingu „q“
IEC 60079-5:2015

9.10.2015

EN 60079-5:2007

EN 60079-6:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 6: Varnir fyrir
olíufyllingu „o“
IEC 60079-6:2007

20.8.2008

EN 60079-7:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 7: Varnir fyrir búnað
með auknu öryggi „e“
IEC 60079-7:2006

11.4.2008

EN 60079-11:2012
Sprengihættustaðir – Hluti 11: Varnir fyrir búnað
með sjálftryggðri útfærslu „i“
IEC 60079-11:2011

4.5.2012

EN 60079-15:2010
Raftæki fyrir sprengihættustaði vegna gass – Hluti
15: Smíði, prófun og merking á varnartegund, „n“
raftæki
IEC 60079-15:2010

8.6.2011

EN 60079-18:2015
Sprengihættustaðir – Hluti 18: Varnir fyrir búnað
með innsteypu „m“
IEC 60079-18:2014

9.10.2015

CENELEC

EN 60079-20-1:2010
Sprengihættustaðir – Hluti 20-1: Efniseiginleikar
til flokkunar á lofttegundum og gufum –
Prófunaraðferðir og gögn
IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010

CENELEC

EN 60079-25:2010
Raftæki fyrir staði þar sem sprengihætta stafar af
gasi – Hluti 25: Sjálftrygg kerfi
IEC 60079-25:2010

8.6.2011

Evrópsk
staðlasamtök (1)

CENELEC

CENELEC

CENELEC

CENELEC

CENELEC

CENELEC

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

21.1.2016

Síðasti dagur ætlaðs
samræmis staðalsins sem
leystur er af hólmi
Athugasemd 1

1.8.2017

Athugasemd 2.1
25.8.2017

Athugasemd 2.1
24.3.2018

Athugasemd 2.1
EN 50015:1998
Athugasemd 2.1
EN 60079-7:2003
Athugasemd 2.1
EN 60079-11:2007
EN 60079-27:2008
EN 61241-11:2006

Liðinn
(1.5.2010)

Liðinn
(1.10.2009)

Liðinn
(4.8.2014)

Athugasemd 2.1
EN 60079-15:2005
Athugasemd 2.1

EN 60079-18:2009

Liðinn
(1.5.2013)

16.1.2018

Athugasemd 2.1

EN 60079-25:2004
Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.10.2013)

EN 60079-25:2010/AC:2013
CENELEC

CENELEC

CENELEC

EN 60079-26:2015
Sprengihættustaðir – Hluti 26: Varnir með
varnarstigi (EPL) Ga
IEC 60079-26:2014

9.10.2015

EN 60079-27:2008
Sprengihættustaðir – Hluti 27: Sjálftryggar
tengibrautir (FISCO)
IEC 60079-27:2008

16.4.2010

EN 60079-28:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 28: Varnir fyrir búnað
og sendikerfi með ljósrænni geislun
IEC 60079-28:2006

11.4.2008

EN 60079-26:2007

2.12.2017

Athugasemd 2.1
EN 60079-27:2006
Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2011)

21.1.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Evrópsk
staðlasamtök (1)

CENELEC

Tilvísunarnúmer og heiti staðals
(og tilvísunarskjal)

EN 60079-29-1:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 29-1: Gasskynjarar
– Nothæfiskröfur skynjara fyrir eldfimar
lofttegundir
IEC 60079-29-1:2007 (Breytt)

Fyrsti
birtingardagur í
Stjtíð. ESB

20.8.2008

Tilvísunarnúmer staðalsins
sem leystur er af hólmi

Nr. 3/17

Síðasti dagur ætlaðs
samræmis staðalsins sem
leystur er af hólmi
Athugasemd 1

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

Liðinn
(1.11.2010)

Athugasemd 2.1
CENELEC

EN 60079-29-4:2010
Sprengihættustaðir – Hluti 29-4: Gasnemar
– Nothæfiskröfur varðandi nema með opinni
mælibraut til að nema eldfimar lofttegundir
IEC 60079-29-4:2009 (Breytt)

8.6.2011

CENELEC

EN 60079-30-1:2007
Sprengihættustaðir – Hluti 30-1:
Rafviðnámshitunarkerfi – Almennar kröfur og
prófunarkröfur
IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008

CENELEC

EN 60079-31:2014
Sprengihættustaðir – Hluti 31: Vörn gegn
kveikjuhættu ryks í tækjabúnaði með umlykju „t“
IEC 60079-31:2013

12.12.2014

EN 60079-35-1:2011
Sprengihættustaðir – Hluti 35-1: Hjálmljós til
nota í námum þar sem hætta er á eldfimu gasi –
Almennar kröfur – Gerð og prófun með hliðsjón
af sprengihættu
IEC 60079-35-1:2011

18.11.2011

CENELEC

EN 50241-1:1999
EN 50241-2:1999

Liðinn
(1.4.2013)

Athugasemd 2.1

EN 60079-31:2009

1.1.2017

Athugasemd 2.1
EN 62013-1:2006
Athugasemd 2.1

Liðinn
(1.4.2013)

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

(1)

EN ISO/IEC 80079-34:2011
Sprengihættustaðir – Hluti 34: Beiting gæðakerfa
við búnaðarframleiðslu
ISO/IEC 80079-34:2011 (Breytt)

18.11.2011

EN 13980:2002
Athugasemd 2.1

Liðinn
(25.5.2014)

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25500811, bréfasími +32 25500819 (http://www.cen.eu)
CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25196871, bréfasími +32 25196919 (http://www.CENELEC.eu)
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, FRANCE, sími +33 492944200, bréfasími +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Athugasemd 1:

Síðasti dagur ætlaðs samræmis er yfirleitt sami dagur og afturköllunardagurinn (date of withdrawal
eða „dow“) sem evrópsku staðlasamtökin ákveða, en athygli notenda þessara staðla skal vakin á að
sérstakar undantekningar geta verið frá þessu.

Athugasemd 2.1:

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

Athugasemd 2.2:

Nýi staðallinn hefur rýmra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag hættir
staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða
aðrar kröfur viðkomandi Sambandslöggjafar.

Athugasemd 2.3:

Nýi staðallinn hefur þrengra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag hættir
staðallinn, sem leystur er af hólmi (að hluta), að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við
grunnkröfur eða aðrar kröfur viðkomandi Sambandslöggjafar að því er varðar vörur eða þjónustu
sem falla undir gildissvið nýja staðalsins. Ætlað samræmi við grunnkröfur eða aðrar kröfur
viðkomandi Sambandslöggjafar gildir óbreytt að því er varðar vörur eða þjónustu sem falla áfram
undir gildissvið staðalsins sem leystur er af hólmi (að hluta) en ekki undir gildissvið nýja staðalsins.

Athugasemd 3:

Þegar breytingar eru gerðar er vísað til staðalsins með númerinu EN CCCCC:YYYY ásamt eldri
breytingum, ef einhverjar eru, og nýju breytingunni. Staðallinn, sem leystur er af hólmi, er því
EN CCCCC:YYYY ásamt áorðnum breytingum, ef einhverjar eru, en án nýju breytingarinnar.
Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs
samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðkomandi Sambandslöggjafar.

Nr. 3/18

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Athugið:
–

Upplýsingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða staðlastofnunum
einstakra ríkja, sjá skrá sem birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins samkvæmt 27. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 1025/2012 (1).

–

Evrópsk staðlasamtök gefa samhæfða staðla út á ensku (Staðlasamtök Evrópu, CEN, og Rafstaðlasamtök
Evrópu, CENELEC, gefa staðla sína einnig út á frönsku og þýsku). Heiti samhæfðra staðla eru síðan þýdd á
öll önnur tilskilin opinber tungumál Evrópska efnahagssvæðisins og fer þýðingin fram á vegum staðlastofnunar
hvers lands. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og EFTA-skrifstofan ábyrgjast ekki að staðlaheiti, sem
borist hafa til birtingar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða EES-viðbæti við þau, séu rétt.

–

Vísanir í leiðréttingar „.../AC:YYYY“ eru aðeins birtar til upplýsingar. Með leiðréttingu eru prentvillur,
málvillur eða sambærilegar villur fjarlægðar úr texta staðals og þær geta varðað eina eða fleiri tungumálaútgáfur
(ensku, frönsku og/eða þýsku) staðals sem evrópsk staðlasamtök hafa samþykkt.

–

Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins merkir það ekki að þeir séu til á öllum tungumálum Evrópska efnahagssvæðisins.

–

Þessi skrá kemur í stað annarra slíkra sem birst hafa í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur uppfærslu hennar með
höndum.

–

Nánari upplýsingar um samræmda staðla er að finna á eftirfarandi vefslóð: http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1)

Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 12.
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