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UNDIRNEFND I UM FRJÁLSA VÖRUFLUTNINGA

LYF

Skrá um markaðsleyfi sem gefin voru út í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, á fyrra helmingi 
ársins 2010

Til staðfestingar í sameiginlegu EES-nefndinni

Með vísan til ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 74/1999 frá 28 . maí 1999 er því beint til 
nefndarinnar að hún staðfesti, á fundi sínum hinn 1 . október 2010, eftirfarandi skrár um markaðsleyfi fyrir 
lyfjum sem gefin voru út frá 1 . janúar til 30 . júní 2010:

I . við auki Skrá um ný markaðsleyfi

II . við auki Skrá um endurnýjuð markaðsleyfi

III . við auki Skrá um framlengd markaðsleyfi

IV . við auki Skrá um aftur kölluð markaðsleyfi

V . við auki Skrá um markaðsleyfi sem felld hafa verið niður tímabundið

EFTA-STOFNANIR
FASTANEFND EFTA-RÍKJANNA

 2011/EES/2/01
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I. VIÐAUKI

Skrá um ný markaðsleyfi

Eftirtalin markaðsleyfi voru gefin út í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. janúar til 30. júní 2010:

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/06/367/001/NO-012/NO Diacomit Noregur 5 .2 .2010

EU/1/08/476/005-006 Adcirca Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/571/001/IS Pandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter Ísland 27 .1 .2010

EU/1/09/577/001/NO-004/NO Foclivia Noregur 18 .2 .2010

EU/1/09/583/001/NO-072/NO Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva Noregur 18 .1 .2010

EU/1/09/583/001-072 Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/584/001-018 Sildenafil Teva Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/585/001/NO-018/NO Rivastigmine 1A Noregur 9 .3 .2010

EU/1/09/585/001-018/IS Rivastigmine 1A Ísland 2 .3 .2010

EU/1/09/586/001/NO-010/NO Oslif Breezhaler Noregur 27 .1 .2010

EU/1/09/586/001-010 Oslif Breezhaler Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/587/001/NO-017/NO Olanzapine Glenmark Noregur 3 .2 .2010

EU/1/09/587/001-017 Olanzapine Glenmark Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/587/001-017/IS Olanzapine Glenmark Ísland 25 .1 .2010

EU/1/09/588/001/NO-012/NO Olanzapine Glenmark Europe Noregur 6 .2 .2010

EU/1/09/588/001-012 Olanzapine Glenmark Europe Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/588/001-012/IS Olanzapine Glenmark Europe Ísland 25 .1 .2010

EU/1/09/589/001/NO-018/NO Rivastigmine Hexal Noregur 9 .3 .2010

EU/1/09/589/001-018 Rivastigmine Hexal Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/589/001-018/IS Rivastigmine Hexal Ísland 4 .3 .2010

EU/1/09/590/001/NO-006/NO Prevenar 13 Noregur 18 .1 .2010

EU/1/09/590/001-006 Prevenar 13 Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/592/001/NO-005/NO Olazax Disperzi Noregur 4 .2 .2010

EU/1/09/592/001-005 Olazax Disperzi Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/592/001-005/IS Olazax Disperzi Ísland 25 .1 .2010

EU/1/09/593/001/NO-010/NO Onbrez Breezhaler Noregur 6 .1 .2010

EU/1/09/593/001-010 Onbrez Breezhaler Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/594/001/NO-010/NO Hirobriz Breezhaler Noregur 28 .1 .2010

EU/1/09/594/001-010 Hirobriz Breezhaler Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/595/001/NO-015/NO Sildenafil Actavis Noregur 13 .1 .2010

EU/1/09/595/001-015/IS Sildenafil Actavis Ísland 7 .1 .2010

EU/1/09/596/001/NO-014/NO Lamuvidine Teva Pharma B .V Noregur 11 .1 .2010

EU/1/09/596/001-014 Lamivudine Teva Pharma B .V . Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/596/001-014/IS Lamivudine Teva Pharma B .V . Ísland 1 .3 .2010

EU/1/09/597/001/NO-005/NO Olazax Noregur 4 .2 .2010

EU/1/09/597/001-005/IS Olazax Ísland 25 .1 .2010
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/09/598/001/NO-004/NO Nevirapine Teva Noregur 11 .1 .2010

EU/1/09/598/001-004/IS Nevirapine Teva Ísland 1 .3 .2010

EU/1/09/599/001/NO-018/NO Rivastigmine Sandoz Noregur 9 .3 .2010

EU/1/09/599/001-018/IS Rivastigmine Sandoz Ísland 4 .3 .2010

EU/1/09/600/001/IS Zutectra Ísland 24 .2 .2010

EU/1/09/600/001/NO Zutectra Noregur 11 .1 .2010

EU/1/09/601/001 Zenas Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/601/001/NO Zenas Noregur 4 .2 .2010

EU/1/09/601/001/IS Zenas Ísland 20 .1 .2010

EU/1/09/602/001/NO-002/NO Scintimun Noregur 25 .1 .2010

EU/1/09/602/001-002 Scintimun Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/602/001-002/IS Scintimun Ísland 21 .1 .2010

EU/1/09/603/001/NO-012/NO Sildenafil ratiopharm Noregur 13 .1 .2010

EU/1/09/603/001-012 Sildenafil ratiopharm Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/603/001-012/IS Sildenafil ratiopharm Ísland 18 .1 .2010

EU/1/09/604/001/NO-010/NO Leflunomide Winthrop Noregur 4 .2 .2010

EU/1/09/604/001-010 Leflunomide Winthrop Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/604/001-010/IS Leflunomide Winthrop Ísland 22 .1 .2010

EU/1/09/605/001-012 Temomedac Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/605/001-012/IS Temomedac Ísland 24 .2 .2010

EU/1/09/606/001/NO-012/NO Temozolomide Noregur 15 .2 .2010

EU/1/09/606/001-012 Temozolomide Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/606/001-012/IS Temozolomide Ísland 16 .2 .2010

EU/1/09/607/001/NO-014/NO Silodyx Noregur 9 .2 .2010

EU/1/09/607/001-014 Silodyx Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/607/001-014/IS Silodyx Ísland 16 .3 .2010

EU/1/09/608/001/NO-014/NO Urorec Noregur 9 .2 .2010

EU/1/09/608/001-014 Urorec Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/608/001-014/IS Urorec Ísland 16 .3 .2010

EU/1/09/609/001/NO-002/NO Elonva Noregur 11 .3 .2010

EU/1/09/609/001-002 Elonva Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/609/001-002/IS Elonva Ísland 10 .2 .2010

EU/1/09/610/001/NO-030/NO Telmisartan Teva Noregur 2 .3 .2010

EU/1/09/610/001-030 Telmisartan Teva Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/610/001-030/IS Telmisartan Teva Ísland 16 .3 .2010

EU/1/09/611/001/NO-002/NO Docetaxel Teva Noregur 26 .2 .2010

EU/1/09/611/001-002 Docetaxel Teva Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/611/001-002/IS Docetaxel Teva Ísland 23 .2 .2010

EU/1/10/612/001/NO-006/NO Revolade Noregur 25 .3 .2010

EU/1/10/612/001-006 Revolade Liechtenstein 30 .4 .2010
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/10/612/001-006/IS Revolade Ísland 7 .4 .2010

EU/1/10/613/001/NO-002/NO ImmunoGam Noregur 19 .4 .2010

EU/1/10/613/001-002 ImmunoGam Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/10/613/001-002/IS ImmunoGam Ísland 28 .4 .2010

EU/1/10/614/001 Menveo Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/10/614/001/IS Menveo Ísland 15 .6 .2010

EU/1/10/614/001/NO Menveo Noregur 21 .4 .2010

EU/1/10/615/001/NO-024/NO Temozolomide Hospira Noregur 24 .3 .2010

EU/1/10/615/001-024 Temozolomide Hospira Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/10/615/001-024/IS Temozolomide Hospira Ísland 3 .5 .2010

EU/1/10/616/001/NO-024/NO Temozolomide Hexal Noregur 26 .4 .2010

EU/1/10/616/001-024 Temozolomide Hexal Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/10/616/001-024/IS Temozolomide Hexal Ísland 27 .4 .2010

EU/1/10/617/001/NO-024/NO Temozolomide Sandoz Noregur 26 .4 .2010

EU/1/10/617/001-024 Temozolomide Sandoz Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/10/617/001-024/IS Temozolomide Sandoz Ísland 27 .4 .2010

EU/1/10/618/001-004 Prolia Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/10/618/001-004/IS Prolia Ísland 23 .6 .2010

EU/1/10/619/001/NO-014/NO DuoPlavin Noregur 23 .3 .2010

EU/1/10/619/001-014 DuoPlavin Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/10/619/001-014/IS DuoPlavin Ísland 21 .4 .2010

EU/1/10/620/001/NO-016/NO Ristfor Noregur 3 .6 .2010

EU/1/10/620/001-016 Ristfor Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/10/620/001-016/IS Ristfor Ísland 5 .5 .2010

EU/1/10/621/001/NO-018/NO Ristaben Noregur 3 .6 .2010

EU/1/10/621/001-018 Ristaben Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/10/621/001-018/IS Ristaben Ísland 5 .5 .2010

EU/1/10/622/001/NO-002/NO Tepadina Noregur 25 .3 .2010

EU/1/10/622/001-002/IS Tepadina Ísland 21 .4 .2010

EU/1/10/622/001-002 Tepadina Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/10/623/001/NO-014/NO DuoCover Noregur 23 .3 .2010

EU/1/10/623/001-014 DuoCover Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/10/623/001-014/IS DuoCover Ísland 21 .4 .2010

EU/1/10/624/001 Arepanrix Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/10/624/001/IS Arepanrix Ísland 21 .5 .2010

EU/1/10/625/001/NO-002/NO Arzerra Noregur 12 .5 .2010

EU/1/10/625/001-002 Arzerra Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/10/625/001-002/IS Arzerra Ísland 17 .5 .2010

EU/1/10/626/001/NO-004/NO Ribavirin BioPartners Noregur 22 .4 .2010

EU/1/10/626/001-004/IS Ribavirin BioPartners Ísland 17 .5 .2010
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EU/1/10/627/001/NO-003/NO Raloxifene Teva Noregur 31 .5 .2010

EU/1/10/627/001-003 Raloxifene Teva Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/10/627/001-003/IS Raloxifene Teva Ísland 18 .6 .2010

EU/1/10/628/001/NO-004/NO Votrient Noregur 28 .6 .2010

EU/1/10/628/001-004 Votrient Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/10/628/001-004/IS Votrient Ísland 28 .6 .2010

EU/1/10/629/001 Humenza Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/10/629/001/IS Humenza Ísland 28 .6 .2010

EU/1/10/630/001/NO-002/NO Docefrez Noregur 7 .6 .2010

EU/1/10/630/001-002 Docefrez Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/10/630/001-002/IS Docefrez Ísland 29 .6 .2010

EU/1/10/631/001-009 Nivestim Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/10/632/001-021 Tolura Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/10/633/001/NO-002/NO Topotecan Hospira Noregur 22 .6 .2010

EU/1/10/633/001-002 Topotecan Hospira Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/10/634/001-004 Ribaverin Three Rivers Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/10/634/001-004/IS Ribavirin Three Rivers Ísland 28 .6 .2010

EU/1/10/635/001-014 Olanzapine Apotex Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/10/635/001-014/IS Olanzapine Apotex Ísland 28 .6 .2010

EU/2/08/085/001/NO Easotic Noregur 4 .5 .2010

EU/2/08/090/001-008/IS Loxicom Ísland 23 .2 .2010

EU/2/09/096/001/NO-002/NO Leucogen Noregur 8 .2 .2010

EU/2/09/101/001/NO-010/NO Zolvix Noregur 8 .2 .2010

EU/2/09/101/001-010/IS Zolvix Ísland 4 .3 .2010

EU/2/09/102/001/NO-006/NO Gripovac 3 Noregur 21 .4 .2010

EU/2/09/102/001-006 Gripovac 3 Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/2/09/102/001-006/IS Gripovac 3 Ísland 4 .3 .2010

EU/2/09/103/001-006 Respiporc FLU3 Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/2/09/103/001-006/IS Respiporc FLU3 Ísland 4 .3 .2010

EU/2/09/104/001/NO-002/NO Zulvac 8 Ovis Noregur 11 .2 .2010

EU/2/09/104/001-002 Zulvac 8 Ovis Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/2/09/104/001-002/IS Zulvac 8 Ovis Ísland 28 .1 .2010

EU/2/09/105/001/NO-002/NO Zulvac 8 Bovis Noregur 8 .2 .2010

EU/2/09/105/001-002 Zulvac 8 Bovis Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/2/09/105/001-002/IS Zulvac 8 Bovis Ísland 27 .1 .2010
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EU/1/00/129/001-003 Azopt Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/00/129/001-003/IS Azopt Ísland 16 .3 .2010

EU/1/00/130/001/NO-002/NO Orgalutran Noregur 8 .6 .2010

EU/1/00/130/001-002 Orgalutran Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/00/130/001-002/IS Orgalutran Ísland 25 .6 .2010

EU/1/00/131/001/NO-005/NO PegIntron Noregur 26 .5 .2010

EU/1/00/131/001-050 PegIntron Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/00/131/001-050/IS PegIntron Ísland 24 .6 .2010

EU/1/00/132/001/NO-050/NO ViraferonPeg Noregur 26 .5 .2010

EU/1/00/132/001-050 ViraferonPeg Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/00/132/001-050/IS ViraferonPeg Ísland 25 .6 .2010

EU/1/00/133/001/NO-032/NO Optisulin Noregur 25 .5 .2010

EU/1/00/133/001-032 Optisulin Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/00/133/001-032/IS Optisulin Ísland 25 .6 .2010

EU/1/00/134/001/NO-037/NO Lantus Noregur 25 .5 .2010

EU/1/00/134/001-037 Lantus Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/00/134/001-037/IS Lantus Ísland 25 .6 .2010

EU/1/00/137/002/NO-018/NO Avandia Noregur 7 .6 .2010

EU/1/00/137/002-012/IS Avandia Ísland 18 .6 .2010

EU/1/00/137/002-018 Avandia Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/00/140/001 Visudyne Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/00/140/001/IS Visudyne Ísland 23 .6 .2010

EU/1/04/272/001/NO-002/NO PhotoBarr Noregur 17 .2 .2010

EU/1/04/294/001-028 Emselex Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/04/298/001/NO-003/NO Kivexa Noregur 19 .1 .2010

EU/1/04/298/001-003 Kivexa Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/04/299/001/NO-003/NO Fendrix Noregur 3 .2 .2010

EU/1/04/299/001-003 Fendrix Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/04/299/001-003/IS Fendrix Ísland 7 .1 .2010

EU/1/04/300/001/NO-002/NO Avastin Noregur 26 .1 .2010

EU/1/04/300/001-002 Avastin Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/04/300/001-002/IS Avastin Ísland 11 .1 .2010

EU/1/04/302/001/NO-004/NO Prialt Noregur 8 .2 .2010

EU/1/04/302/001-004 Prialt Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/04/302/001-004/IS Prialt Ísland 17 .3 .2010

EU/1/04/303/001/NO-003 Orfadin Noregur 3 .2 .2010
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EU/1/04/303/001-003 Orfadin Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/04/303/001-003/IS Orfadin Ísland 28 .1 .2010

EU/1/04/304/001/NO-007/NO Azilect Noregur 10 .2 .2010

EU/1/04/305/001/NO-002/NO Truvada Noregur 3 .2 .2010

EU/1/04/305/001-002 Truveda Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/04/305/001-002/IS Truvada Ísland 28 .1 .2010

EU/1/04/306/001 Aloxi Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/04/306/001/IS Aloxi Ísland 11 .5 .2010

EU/1/04/306/01/NO Aloxi Noregur 23 .4 .2010

EU/1/04/307/001/NO-013/NO Zonegran Noregur 5 .2 .2010

EU/1/04/307/001-013 Zonegran Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/04/307/001-013/IS Zonegran Ísland 13 .1 .2010

EU/1/05/308/001/NO-002/NO Aclasta Noregur 23 .4 .2010

EU/1/05/308/001-002 Aclasta Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/05/308/001-002/IS Aclasta Ísland 30 .4 .2010

EU/1/06/367/001-012 Diacomit Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/07/423/001-003 Vectibix Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/07/423/001-003/IS Vectibix Ísland 7 .4 .2010

EU/1/07/440/001-003/IS Tyverb Ísland 30 .6 .2010

EU/1/10/618/001/NO-004/NO Prolia Noregur 14 .6 .2010

EU/1/99/122/001-002 Thyrogen Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/99/122/001-002/IS Thyrogen Ísland 19 .2 .2010

EU/1/99/123/005/NO-013/NO Renagel Noregur 14 .1 .2010

EU/1/99/123/005-013 Renagel Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/99/123/005-013/IS Renagel Ísland 5 .1 .2010

EU/1/99/124/001/NO-002/NO Tractocile Noregur 27 .1 .2010

EU/1/99/124/001-002 Tractocile Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/99/124/001-002/IS Tractocile Ísland 18 .1 .2010

EU/1/99/126/001/NO-021/NO Enbrel Noregur 14 .1 .2010

EU/1/99/127/011/NO-044/NO IntronA Noregur 21 .4 .2010

EU/1/99/127/011-039 & 041-044/IS IntronA Ísland 19 .4 .2010

EU/1/99/127/011-044 IntronA Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/2/00/018/001 Incurin Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/2/00/018/001/IS Incurin Ísland 21 .4 .2010

EU/2/00/018/001/NO Incurin Noregur 10 .5 .2010

EU/2/00/019/005/NO-007/NO Purevax FeLV Noregur 10 .5 .2010

EU/2/00/019/005-007 Purevax FeLV Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/2/00/019/005-007/IS Purevax FeLV Ísland 10 .5 .2010

EU/2/00/021/001-002 Rabigen SAG2 Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/2/00/021/001-002/IS Rabigen SAG2 Ísland 5 .5 .2010
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EU/2/00/022/001a-001b, EU/2/00/022/002a-
002b, EU/2/00/022/003a-003b, 
EU/2/022/004a-004b, EU/2/00/022/005-017

Ibaflin Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/2/00/022/003-004 a+b&007-008/IS Ibaflin Ísland 22 .6 .2010

EU/2/00/022/001-002 a+b&005-006/IS Ibaflin Ísland 22 .6 .2010

EU/2/00/22/009-017/IS Ibaflin Ísland 22 .6 .2010

EU/2/04/043/001/IS Equilis StrepE Ísland 14 .4 .2010

EU/2/04/047/001/NO-002/NO Purevax RCPCh FeLV Noregur 24 .2 .2010

EU/2/04/047/001-002 Purevax RCPCh FelV Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/2/04/047/001-002/IS Purevax RCPCh FelV Ísland 15 .1 .2010

EU/2/04/048/001-002 Purevax RCP FeLV Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/2/04/048/001-002/IS Purevax RCP FeL V Ísland 9 .2 .2010

EU/2/04/049/001-002 Purevax RCCh Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/2/04/049/001-002/IS Purevax RCCh Ísland 9 .2 .2010

EU/2/04/051/001-002 Purevax RC Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/2/04/051/001-002/IS Purevax RC Ísland 9 .2 .2010

EU/2/04/052/001-002/IS Purevax RCP Ísland 9 .2 .2010

EU/2/04/50/001-002/IS Purevax RCPCh Ísland 8 .2 .2010

EU/2/05/053/001-003 Naxcel Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/2/99/013/001/NO-002/NO Halocur Noregur 26 .4 .2010

EU/2/99/013/001-002/IS Halocur Ísland 15 .3 .2010

EU/2/99/017/001/NO-006/NO Ibraxion Noregur 11 .5 .2010

EU/2/99/017/001-006/IS Ibraxion Ísland 25 .5 .2010



13 .1 .2011 Nr . 2/9EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

III. VIÐ AUKI

Skrá um framlengd markaðsleyfi
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EU/1/00/152/019-020 Infanrix hexa Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/00/156/004 Trizivir Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/01/172/007 Kaletra Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/02/205/003/NO-004/NO Lumigan Noregur 12 .3 .2010

EU/1/02/205/003-004 Lumigan Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/02/205/003-004/IS Lumigan Ísland 21 .1 .2010

EU/1/04/278/010-011 Levemir Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/04/306/002-003 Aloxi Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/04/306/002-003/IS Aloxi Ísland 11 .5 .2010

EU/1/05/318/002 Revatio Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/05/318/002/IS Revatio Ísland 14 .1 .2010

EU/1/05/318/002/NO Revatio Noregur 18 .1 .2010

EU/1/05/329/006 Kiovig Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/06/334/005 Evoltra Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/06/360/013 Champix Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/07/384/003/NO-004/NO Docetaxel Winthrop Noregur 1 .2 .2010

EU/1/07/384/003-004 Docetaxel Winthrop Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/07/384/005 Docetaxel Winthrop Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/07/386/017-018 Toviaz Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/07/400/022-024 Mircera Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/07/405/021-040 Rasilez Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/07/411/021-026/IS Epoetin alfa Hexal Ísland 3 .2 .2010

EU/1/07/412/021/NO-026/NO Abseamed Noregur 13 .1 .2010

EU/1/07/412/021-026 Abseamed Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/07/440/003 Tyverb Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/08/444/009-012 Ratiograstim Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/08/445/009-014 Tevagrastim Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/08/450/009-010 Biograstim Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/08/453/002/NO Prepandrix Noregur 9 .2 .2010

EU/1/08/467/002 Doribax Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/08/467/002/IS Doribax Ísland 15 .6 .2010

EU/1/08/494/003-004 Stelara Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/08/497/005/NO-008/NO Nplate Noregur 2 .2 .2010

EU/1/08/497/005-008 Nplate Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/08/497/005-008/IS Nplate Ísland 22 .1 .2010

EU/1/09/508/010 Synflorix Liechtenstein 28 .2 .2010
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EU/1/09/525/047-050 Nimvastid Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/09/526/002 Iressa Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/09/528/002 Nymusa Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/09/538/007-008 Afinitor Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/09/540/010-016 Clopidogrel Teva Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/09/556/010-011 Clopidogrel Krka Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/09/557/010 Clopidogrel Qualimed Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/09/559/010-016 Clopidogrel Mylan Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/95/002/003/NO-004/NO Taxotere Noregur 25 .1 .2010

EU/1/95/002/003-004 Taxotere Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/95/002/005 Taxotere Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/96/016/005/NO-006/NO Norvir Noregur 9 .2 .2010

EU/1/96/016/005-006 Norvir Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/96/016/005-006/IS Norvir Ísland 12 .2 .2010

EU/1/97/050/028-033 Sifrol Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/98/069/012 Plavix Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/98/070/012 Iscover Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/98/080/002 Aldara Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/98/096/024-025 Temodal Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/197/051/028-033 Mirapexin Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/2/02/032/002 Vaxxitek HVT+IBD Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/2/04/044/011/NO-013/NO Aivlosin Noregur 29 .4 .2010

EU/2/04/044/011-013 Aivlosin Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/2/04/044/011-013/IS Aivlosin Ísland 7 .1 .2010

EU/2/06/070/004/IS Meloxidyl Ísland 25 .1 .2010

EU/2/06/070/005-007 Meloxidyl Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/2/08/083/002-003 Equioxx Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/2/08/083/002-003/IS Equioxx Ísland 11 .1 .2010

EU/2/08/089/021 Onsior Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/2/08/090/009 Loxicom Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/2/97/004/035-038 Metacam Liechtenstein 28 .2 .2010
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Skrá um aftur kölluð markaðsleyfi

Eftirtalin markaðsleyfi voru afturkölluð í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. janúar til 30. júní 2010:

ESB-númer Vara Land Aftur köllunardagur

EU/1/00/148/001-004 Agenerase Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/00/148/001-004/IS Agenerase Ísland 29 .6 .2010

EU/1/06/375/001-033 Irbesartan BMS Liechtenstein 28 .2 .2010

EU/1/08/471/001-012/IS Duloxetine Boehringer Ingelheim Ísland 25 .6 .2010

EU/1/08/471/003-005, 011-012 Duloxetine Boehringer Ingelheim Liechtenstein 30 .6 .2010

EU/1/99/113/001-004 Paxene Liechtenstein 28 .2 .2010

V. VIÐ AUKI

Skrá um markaðsleyfi sem felld hafa verið niður tímabundið

Eftirtalin markaðsleyfi voru felld niður tímabundið í EFTA–ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1 . janúar til  
30. júní 2010:

ESB-númer Vara Land Nið ur fellingardagur

EU/1/09/532/001-007 Clopidogrel Acino Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/09/532/001-007/IS Clopidogrel Acino Ísland 30 .4 .2010

EU/1/09/534/001-007 Clopidogrel Hexal Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/09/534/001-007 Clopidogrel Sandoz Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/09/534/001-007/IS Clopidogrel Hexal Ísland 30 .4 .2010

EU/1/09/541/001-007/IS Clopidogrel ratiopharm GmbH Ísland 30 .4 .2010

EU/1/09/541/001-008 Clopidogrel ratiopharm  GmbH Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/09/542/001-007 Clopidogrel 1A Pharma Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/09/542/001-007/IS Clopidogrel 1A Pharma Ísland 30 .4 .2010

EU/1/09/547/001-007/IS Clopidogrel Sandoz Ísland 30 .4 .2010

EU/1/09/548/001-007 Clopidogrel Acino Pharma GmbH Liechtenstein 30 .4 .2010

EU/1/09/548/001-007/IS Clopidogrel Acino Pharma GmbH Ísland 30 .4 .2010

EU/1/09/554/001-007/IS Clopidogrel ratiopharm Ísland 30 .4 .2010

EU/1/09/554/001-008 Clopidogrel ratiopharm Liechtenstein 30 .4 .2010
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6033 – Johnson & Johnson/Crucell)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Fram kvæmda stjórn inni barst 20 . desember 2010 til kynn ing sam kvæmt 4 . gr . reglu gerð ar ráðs ins 
(EB) nr . 139/2004 (1) og í kjöl far vís un ar sam kvæmt 5 . mgr . 4 . gr . sömu reglu gerð ar um fyrir hugaða 
sam fylk ingu þar sem bandaríska fyrir tækið Johnson & Johnson („JNJ“) öðlast með yfirtökutilboði 
sem var tilkynnt 6 . október 2010 að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . sam runa reglu-
gerðarinnar, í hollenska fyrir tæk inu Crucell N .V . („Crucell“) .

2 . Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– JNJ: heilsu- og umhirðuvörur, m .a . snyrtivörur og munnhirðuvörur, vörur fyrir barnaumhirðu, 
lausasölulyf, næringarvörur, vörur fyrir heilsu og vellíðan kvenna og til að fyrirbyggja sjúkdóma, 
lækninga- og sjúkdómsgreiningartæki og lyfjavörur 

– Crucell: rannsóknir, þróun, framleiðsla og sala á lífrænum lyfjavörum (þ .e . bóluefni, prótíni og 
mótefnum) til að koma í veg fyrir smitsjúkdóma eða til að meðhöndla þá

3 . Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð arinnar . Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un . Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerðinni (2) .

4 . Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu .

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi 
birt ist í Stjtíð . ESB (C 5, 8 . janúar 2011) . Þær má senda með sím bréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M .6033 – Johnson & Johnson/Crucell, á eftir far andi póst fang:

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

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 („samrunareglugerðin“) .
(2) Stjtíð . ESB C 56, 5 .3 .2005, bls . 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“) .

EB-STOFNANIR
FRAMKVæMDASTJóRNIN

 2011/EES/2/02
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13 .1 .2011 Nr . 2/13EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6055 – Strabag SE/EW4E Group/BMG JV)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Fram kvæmda stjórn inni barst 4 . janúar 2011 til kynn ing sam kvæmt 4 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr . 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem austurríska fyrir tækið Strabag AG, sem lýtur 
yfir ráð um hins austurríska Strabag SE, og þýska fyrirtækið EW4E GmbH, sem tilheyrir frönsku 
samsteypunni GDF Suez S .A ., öðlast með hluta fjár kaupum í nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki 
í sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . sam runa reglu gerðarinnar, í austurríska 
fyrir tæk inu BMG GmbH  .

2 . Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Strabag AG: starfar í byggingariðnaði í Austurríki, einkum við mannvirkjagerð og vegalagningu, 
gangagerð og við verkefnastjórnun

– EW4E GmbH: orkustjórnun, orkunýting, endurnýjanleg orka, orkuviðskipti, svo og 
ráðgjafarþjónusta vegna byggingar og reksturs orkuvera

– BMG GmbH: brennsla á hættulausri skólpeðju

3 . Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð arinnar . Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un . Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerðinni (2) .

4 . Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu .

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð . ESB (C 7, 12 . janúar 2011) . Þær má senda með sím bréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M .6055 – Strabag SE/EW4E Group/BMG JV, á eftir far andi póst fang:

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

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 („samrunareglugerðin“) .
(2) Stjtíð . ESB C 56, 5 .3 .2005, bls . 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“) .

 2011/EES/2/03
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 2/14 13 .1 .2011

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6059 – Norbert Dentressangle/Laxey Logistics)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Fram kvæmda stjórn inni barst 3 . janúar 2011 til kynn ing sam kvæmt 4 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr . 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem franska fyrir tækið Norbert Dentressangle 
S .A . („Norbert Dentressangle“), sem lýtur yfir ráð um hins franska Financière Norbert Dentressangle 
(„FND“), öðlast með hluta fjár kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . sam-
runa reglu gerðarinnar, í breska fyrir tæk inu Laxey Logistics Limited („Laxey Logistics“) .

2 . Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Norbert Dentressangle: vöruferlisstjórnun og flutningaþjónusta, starfar einkum á meginlandi 
Evrópu

– Laxey Logistics: eignarhaldsfélag breska fyrirtækisins TDG Limited . TDG veitir útvistaða 
þjónustu á sviði vöruferlisstjórnunar og starfar í Bretlandi, Belgíu, Hollandi, Ungverjalandi, 
Þýskalandi og á Írlandi og Spáni

3 . Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð arinnar . Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un . Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerðinni (2) .

4 . Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu .

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð . ESB (C 7, 12 . janúar 2011) . Þær má senda með sím bréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M .6059 – Norbert Dentressangle/Laxey Logistics, á eftir far andi póst fang:

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

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 („samrunareglugerðin“) .
(2) Stjtíð . ESB C 56, 5 .3 .2005, bls . 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“) .

 2011/EES/2/04
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13.1.2011 Nr. 2/15EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6077 – TPG/Ashland Distribution)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 22. desember 2010 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem bandaríska fyrir tækið TPG Holdings II, 
L.P. („TPG“) öðlast með eigna kaupum að hluta yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. sam-
runa reglu gerðarinnar, í bandaríska fyrir tæk inu Ashland Inc. („Ashland Distribution“).

2. Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– TPG: eignarhaldsfélag ýmiss konar fjárfestingarfyrirtækja. TPG er hluti af TPG Group, leiðandi 
einkafjárfestingarfyrirtæki á heimsvísu sem hefur umsýslu með fjölskyldusjóðum sem fjárfesta í 
margs kyns félögum með kaupum og endurskipulagningu 

– Ashland Distribution: dreifingarfyrirtæki fyrir Ashland Inc sem stundar starfsemi á sviði íðefna, 
plasts og samsettra hráefna, auk þess sem það veitir þjónustu sem tengist umhverfismálum, m.a. 
söfnun hættulegs úrgangs og annars úrgangs, endurnýtingu, endurvinnslu og losun úrgangs í 
Bandaríkjunum

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð arinnar. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerðinni (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 6, 11. janúar 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6077 – TPG/Ashland Distribution, á eftir far andi póst fang:

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

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

 2011/EES/2/05
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 2/16 13 .1 .2011

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6079 – BBVA/Dogus Holdings/Turkiye Garanti Bankasi JV)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Fram kvæmda stjórn inni barst 22 . desember 2010 til kynn ing sam kvæmt 4 . gr . reglu gerð ar ráðs-
ins (EB) nr . 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem spænska fyrir tækið Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria S .A („BBVA group“) og Dogus Holdings A .S ., sem tilheyrir tyrknesku 
samsteypunni Dogus („Dogus group“), öðlast með hluta fjár kaupum í sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi 
staf liðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . sam runa reglu gerðarinnar, í tyrkneska fyrir tæk inu Turkiye Garanti Bankasi 
A .S . („Garanti“) .

2 . Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– BBVA group: bankasamstæða sem starfar um allan heim, einkum þó á Spáni, í Portúgal, 
Bandaríkjunum og í Suður- og Mið-Ameríku

– Dogus group: tyrknesk fyrirtækjasamsteypa sem stundar starfsemi á sviði húsbygginga, fjármála, 
vélknúinna ökutækja, ferðasölu, fjölmiðla, fasteigna og orku

– Garanti: tyrkneskur banki sem veitir þjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki, aðallega í Tyrklandi

3 . Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð arinnar . Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un . Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerðinni (2) .

4 . Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu .

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi 
birt ist í Stjtíð . ESB (C 5, 8 . janúar 2011) . Þær má senda með sím bréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M .6079 – BBVA/Dogus Holdings/Turkiye Garanti Bankasi JV, á eftir far andi póst fang:

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

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 („samrunareglugerðin“) .
(2) Stjtíð . ESB C 56, 5 .3 .2005, bls . 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“) .

 2011/EES/2/06
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13 .1 .2011 Nr . 2/17EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6088 – HIG Capital/Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Fram kvæmda stjórn inni barst 3 . janúar 2011 til kynn ing sam kvæmt 4 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr . 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem lúxemborgska fyrir tækið H .I .G . Luxembourg 
Holdings Thirteen S .C .A . („H .I .G . Luxembourg“), sem lýtur endanlegum yfir ráð um H .I .G . Europe 
Capital Partners, L .P . („H .I .G . Europe Capital“), sem er hluti af H .I .G . Capital group of funds 
(„H .I .G . Capital“), öðlast með hluta fjár kaupum óbein full yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1 . mgr . 
3 . gr . sam runa reglu gerðarinnar, í fyrir tæk inu Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH og 
dótturfélögum þess („DSD“) .

2 . Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– H .I .G . Luxembourg: félag með sérstakan tilgang, stofnað vegna hinna fyrirhuguðu viðskipta

– H .I .G . Capital: einkafjárfestingarfyrirtæki sem starfar á heimsvísu og á sjóði í óskráðu hlutafé, 
áhættufé, löskuðum skuldum, fasteignum og skráðum hlutabréfum

– DSD: meðhöndlun úrgangs í Þýskalandi . DSD veitir þjónustu sína m .a . smásölum og 
umbúðaframleiðendum sem eru skuldbundnir til að taka þátt í tvöföldu kerfi til að tryggja 
að seldum umbúðum sé skilað og að þær séu endurunnar á réttan hátt . DSD lætur einnig í 
té móttökukerfi fyrir endurvinnslu á notuðum rafmagns- og rafeindavörum og á umbúðum 
til flutninga . DSD býður auk þess þjónustu við losun annars konar úrgangs og kerfi fyrir 
áfyllingarverksmiðjur og smásala til að taka við skilaflöskum

3 . Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð arinnar . Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un . Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerðinni (2) .

4 . Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu .

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð . ESB (C 6, 11 . janúar 2011) . Þær má senda með sím bréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M .6088 – HIG Capital/Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland, á eftir far andi póst-
fang:

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

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 („samrunareglugerðin“) .
(2) Stjtíð . ESB C 56, 5 .3 .2005, bls . 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“) .

 2011/EES/2/07

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 2/18 13 .1 .2011

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6090 – PZ Cussons/Wilmar Africa Investments/JV)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Fram kvæmda stjórn inni barst 5 . janúar 2011 til kynn ing sam kvæmt 4 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr . 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem breska fyrir tækið PZ Cussons (Holdings) 
Limited, sem tilheyrir PZ Cussons-fyrirtækjasamsteypunni („Cussons“), og singapúrska fyrirtækið 
Wilmar Africa Investments Pte Ltd, sem tilheyrir hinni alþjóðlegu fyrirtækjasamsteypu Wilmar 
(„Wilmar“), öðlast með hluta fjár kaupum í nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki í sam ein ingu yfir ráð, 
í skiln ingi staf liðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . sam runa reglu gerðarinnar, í fyrir tæk inu JVCO Nigeria .

2 . Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Cussons: framleiðsla neytendavara, m .a . til líkamshirðu

– Wilmar: landbúnaðarstarfsemi, m .a . ræktun olíupálma

– JVCO Nigeria: hreinsar pálmaolíu og framleiðir og afhendir vörumerkta matarolíu, viðbit og 
smjörlíki

3 . Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð arinnar . Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un . Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerðinni (2) .

4 . Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu .

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð . ESB (C 10, 14 . janúar 2011) . Þær má senda með sím bréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M .6090 – PZ Cussons/Wilmar Africa Investments/JV, á eftir far andi póst fang:

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

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 („samrunareglugerðin“) .
(2) Stjtíð . ESB C 56, 5 .3 .2005, bls . 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“) .

 2011/EES/2/08
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13 .1 .2011 Nr . 2/19EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6092 – Prysmian/Draka Holding)

1 . Fram kvæmda stjórn inni barst 5 . janúar 2011 til kynn ing sam kvæmt 4 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr . 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem ítalska fyrir tækið Prysmian S .p .A . („Prysmian“) 
öðlast með yfirtökutilboði, sem var tilkynnt 6 . janúar 2011, að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 
1 . mgr . 3 . gr . sam runa reglu gerðarinnar, í hollenska fyrir tæk inu Draka Holding N .V . („Draka“) .

2 . Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Prysmian: þróun, hönnun, framleiðsla, afhending og uppsetning á köplum til notkunar í orku- og 
fjarskiptaiðnaðinum

– Draka: þróun, hönnun, framleiðsla og sala á köplum og kapalkerfum innan orkukaplageirans og 
fjarskiptakaplageirans 

3 . Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð arinnar . Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un .

4 . Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semd ir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu .

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð . ESB (C 7, 12 . janúar 2011) . Þær má senda með sím bréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M .6092 – Prysmian/Draka Holding, á eftir far andi póst fang:

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

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 („samrunareglugerðin“) .
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.6099 – AP/Takko)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Fram kvæmda stjórn inni barst 22 . desember 2010 til kynn ing sam kvæmt 4 . gr . reglu gerð ar ráðs ins 
(EB) nr . 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem breska fyrir tækið Apax Partners LLP 
(„AP“) öðlast með hluta fjár kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . sam runa-
reglu gerðarinnar, í þýska fyrir tæk inu Takko Holding Gmbh („Takko“) .

2 . Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– AP: ráðgjafi fyrir einkasjóði

– Takko: smásala á tískufatnaði og tengdum fylgihlutum

3 . Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð arinnar . Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un . Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerðinni (2) .

4 . Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu .

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð . ESB (C 6, 11 . janúar 2011) . Þær má senda með sím bréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M .6099 – AP/Takko, á eftir far andi póst fang:

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

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 („samrunareglugerðin“) .
(2) Stjtíð . ESB C 56, 5 .3 .2005, bls . 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“) .
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Upphaf málsmeðferðar

(Mál COMP/M.5907 – Votorantim/Fischer/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 7 . janúar 2011 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 .

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 . Þær má senda með símbréfi 
(faxnr . +32 22964301/22967244) eða í pósti, með tilvísun til máls COMP/M .5907 – Votorantim/Fischer/JV, 
á eftirfarandi póstfang:

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

Upphaf málsmeðferðar

(Mál COMP/M.5969 – SCJ/Sara Lee)

Framkvæmdastjórnin ákvað 22 . desember 2010 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 .

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 . Þær má senda með símbréfi (faxnr . 
+32 22964301/22967244) eða í pósti, með tilvísun til máls COMP/M .5969 – SCJ/Sara Lee, á eftirfarandi 
póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.5930 – JCI/Michel Thierry Group)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 22 . nóvember 2010 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins . Ákvörð un in er tekin í sam-
ræmi við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar 
er ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver 
eru . Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

-	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein .

-	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32010M5930 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.5943 – Abu Dhabi Mar/Thyssen Krupp Marine Systems)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 31 . ágúst 2010 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins . Ákvörð un in er tekin í sam-
ræmi við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar 
er ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver 
eru . Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

-	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein .

-	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32010M5943 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.5983 – Tyco Electronics/ADC Telecommunications)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 6 . desember 2010 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins . Ákvörð un in er tekin í sam-
ræmi við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar 
er ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver 
eru . Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

-	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein .

-	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32010M5983 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.6023 – Schweizerische Post/Österreichische Post/JV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 30 . nóvember 2010 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins . Ákvörð un in er tekin í sam-
ræmi við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar 
er ein göngu til á þýsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver 
eru . Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

-	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein .

-	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32010M6023 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.6026 – CRH/BauKing)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 16 . desember 2010 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins . Ákvörð un in er tekin í sam-
ræmi við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar 
er ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver 
eru . Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

-	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein .

-	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32010M6026 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.6029 – Danish Crown/D&S Fleisch)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 22 . desember 2010 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins . Ákvörð un in er tekin í sam-
ræmi við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar 
er ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver 
eru . Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

-	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein .

-	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32010M6029 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.6042 – Brose/SEW/JV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 21 . desember 2010 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins . Ákvörð un in er tekin í sam-
ræmi við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar 
er ein göngu til á þýsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver 
eru . Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

-	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein .

-	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32010M6042 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.6043 – Mubadala/UTC/Lockheed Martin/Ammroc)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 16 . desember 2010 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins . Ákvörð un in er tekin í sam-
ræmi við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar 
er ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver 
eru . Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

-	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein .

-	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32010M6043 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.6054 – First Reserve Corporation/Blackstone/PBF Energy)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 21 . desember 2010 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins . Ákvörð un in er tekin í sam-
ræmi við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar 
er ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver 
eru . Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

-	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein .

-	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32010M6054 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.6056 – DnB NOR Bank/Bank DnB NORD)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 15 . desember 2010 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri 
sam fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins . Ákvörð un in er tekin í sam-
ræmi við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar 
er ein göngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver 
eru . Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

-	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein .

-	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32010M6056 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COMP/M.6062 – Coop/transGourmet)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 3 . janúar 2011 að hreyfa ekki and mælum við ofan greindri tilkynntri sam-
fylk ingu og lýsa hana sam rým an lega reglum sam eigin lega markaðarins . Ákvörð un in er tekin í sam ræmi 
við staf lið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa þessarar ákvörð un ar er 
ein göngu til á þýsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott við skipta leyndarmál, ef einhver eru . 
Unnt verður að nálgast hana á eftir far andi hátt:

-	 Á sam keppn is hluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að sam runaákvörð un um með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrir tæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnu grein .

-	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32011M6062 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

Ríkisaðstoð – Ítalía

Málsnúmer C 26/10 (áður NN 43/10) – Aðstoðarkerfi í tengslum við undanþágu frá 
fasteignaskatti sveitarfélags vegna fasteigna sem aðilar, sem stunda ekki viðskipti, 

nota í sérstökum tilgangi

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. ESB-sáttmálans

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum á Ítalíu, með bréfi dagsettu 12 . október 2010, þá ákvörðun 
sína að hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2 . mgr . 108 . gr . sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins, sjá Stjtíð . ESB C 348, 21 .12 .2010, bls . 17 .

Frestur hagsmunaaðila til að gera athugasemdir við aðstoðina, sem framkvæmdastjórnin hefur tekið til 
rannsóknar, er einn mánuður frá því að ágrip þetta og eftirfylgjandi bréf birtist í Stjtíð . ESB (birtingardagur 
21 .12 .2010) . Athugasemdir skal senda á eftirfarandi póstfang:

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe 
Rue Joseph II 70
B-1049 Brussels 

Bréfasími: +32 22961242

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld á Ítalíu . Þeim, sem leggja fram athugasemdir, 
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar .
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Ríkisaðstoð – Svíþjóð

Málsnúmer C 29/10 (áður NN 42/10) – Meint sala sveitarfélagsins Vänersborg á 
opinberum eignum undir markaðsverði

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. ESB-sáttmálans

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Svíþjóð, með bréfi dagsettu 27 . október 2010, þá ákvörðun 
sína að hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2 . mgr . 108 . gr . sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins, sjá Stjtíð . ESB C 352, 23 .12 .2010, bls . 22 .

Frestur hagsmunaaðila til að gera athugasemdir við aðstoðina, sem framkvæmdastjórnin hefur tekið til 
rannsóknar, er einn mánuður frá því að ágrip þetta og eftirfylgjandi bréf birtist í Stjtíð . ESB (birtingardagur 
23 .12 .2010) . Athugasemdir skal senda á eftirfarandi póstfang:

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe 
Rue Joseph II 70
B-1049 Brussels 

Bréfasími: +32 22961242

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Svíþjóð . Þeim, sem leggja fram athugasemdir, 
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar .

Ríkisaðstoð – Grikkland

Málsnúmer C 27/10 (ex NN 6/09) – Ríkisaðstoð við United Textiles SA

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. ESB-sáttmálans

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Grikklandi, með bréfi dagsettu 27 . október 2010, þá 
ákvörðun sína að hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2 . mgr . 108 . gr . sáttmálans um 
starfshætti Evrópusambandsins, sjá Stjtíð . ESB C 357, 30 .12 .2010, bls . 18 .
Frestur hagsmunaaðila til að gera athugasemdir við aðstoðina, sem framkvæmdastjórnin hefur tekið til 
rannsóknar, er einn mánuður frá því að ágrip þetta og eftirfylgjandi bréf birtist í Stjtíð . ESB (birtingardagur 
30 .12 .2010) . Athugasemdir skal senda á eftirfarandi póstfang:

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe 
Rue Joseph II 70
B-1049 Brussels 

Bréfasími: +32 22961242

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld á Grikklandi . Þeim, sem leggja fram 
athugasemdir, er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar .
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Ríkisaðstoð – Rúmenía

Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 2. mgr. 108. gr. ESB-sáttmálans – 
Tilkynning afturkölluð

Málsnúmer C 36/09 – Ábyrgð samkvæmt tímabundnu rammareglunum sem veitt er 
fyrirtækinu Oltchim

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hætta formlegri rannsókn á ofangreindri aðstoð sem stofnað var til 
19 . nóvember 2009 í samræmi við 2 . mgr . 108 . gr . ESB-sáttmálans (1) með vísan til þess að stjórnvöld í 
Rúmeníu hafa staðfest að aðstoðin hafi ekki verið veitt . 
Um nánari upplýsingar sjá Stjtíð . ESB C 337, 14 .12 .2010, bls . 27 .

Ríkisaðstoð – Finnland

Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 2. mgr. 108. gr. ESB-sáttmálans – 
Tilkynning afturkölluð

Málsnúmer C 9/10 (áður N 417/09) – Tímabundin lækkun skatts á söluhagnað vegna 
sölu ræktarlands

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hætta formlegri rannsókn á ofangreindri aðstoð samkvæmt  
2 . mgr . 108 . gr . ESB-sáttmálans, sem hófst 24 . mars 2008, (2), með hliðsjón af því að stjórnvöld í Finnlandi 
afturkölluðu tilkynningu um aðstoðina 29 . apríl 2010 .

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 (3)

(Tilkynning um umsókn um sérleyfi til olíu- og gasleitar sem kennd eru við „Dicy“)

Samkvæmt umsókn, sem lögð var fram 21 . júní 2010, hefur fyrirtækið Realm Energy International, sem er 
skráð að 2nd Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J 6BD, United Kingdom, farið 
fram á sérleyfi til fimm ára, sem kennt er við „Dicy“ til olíu- og gasleitar á svæði sem er hér um bil 705 
km² og nær yfir hluta sýslnanna Loiret og Yonne . 

Svæðið, sem leyfið tekur til, markast af lengdarbaugum og breiddarbaugum sem mætast í hornpunktunum 
sem skilgreindir eru með hnitum hér fyrir neðan . Talið er frá núlllengdarbaugi sem liggur í gegnum París .

(1) Stjtíð . ESB C 19, 26 .1 .2010, bls . 31 .
(2) Stjtíð . ESB C 249, 16 .9 .2010, bls . 12 .
(3) Stjtíð . EB L 164, 30 .6 .1994, bls . 3 .
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Hornpunktur Nýgráður austlægrar 
lengdar

Nýgráður norðlægrar 
breiddar

A 01,00 53,50
B 01,20 53,50
C 01,20 53,20
D 00,60 53,20
E 00,60 53,40
F 00,70 53,40
G 00,70 53,36
H 00,68 53,36
I 00,68 53,35
J 00,64 53,35
K 00,64 53,27
L 00,67 53,27
M 00,67 53,28
N 00,73 53,28
O 00,73 53,30
P 01,10 53,30
Q 01,10 53,40
R 01,00 53,40

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 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 (birtingardagur 16.12.2010), í samræmi 
við málsmeðferðina sem lýst er í tilkynningu um úthlutun námaréttinda fyrir kolvatnsefni í Frakklandi er 
birt var í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna C 374 hinn 30. desember 1994, bls. 11, og staðfest með 
tilskipun 2006-648 frá 2. júní 2006 um námaréttindi og réttindi til geymslu efna í jörð (Journal officiel de 
la République française, 3. júní 2006). 

Samkeppnisumsóknum skal beint til ráðherra námarekstrar og ber að senda þær 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 21. ágúst 2012. 

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 um námaréttindi og geymslu efna í jörð, auk námareglugerðar og reglugerðar um geymslu efna í jörð 
(Journal officiel de la République française, 3. júní 2006). 

Nánari upplýsingar eru veittar í: Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la 
mer:

Direction générale de l’énergie et du climat, direction de l’énergie, sous-direction de la sécurité 
d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques, bureau exploration et production des 
hydrocarbures, Grande Arche de la Défense – Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, France (Sími: +33 
140819529). 

Unnt er að nálgast lög og reglugerðir, sem að ofan greinir, á vefsetrinu Légifrance: 

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

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

