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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 2014

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 12 . desember 2014, eftirfarandi skrár um markaðsleyfi 
fyrir lyfjum sem gefin voru út frá 1 . janúar til 30 . júní 2014:

I . viðauki Skrá um ný markaðsleyfi
II . viðauki Skrá um endurnýjuð markaðsleyfi
III . viðauki Skrá um framlengd markaðsleyfi
IV . viðauki Skrá um afturkölluð markaðsleyfi
V . viðauki Skrá um markaðsleyfi sem felld hafa verið niður tímabundið

EES-STOFNANIR
FASTANEFND EFTA-RÍKJANNA

 2015/EES/56/01
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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 2014:

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/06/361 Luminity Ísland 5 .6 .2014

EU/1/06/367 Diacomit Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/12/767 Nimenrix Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/13/834 Zoledronic Acid Accord Ísland 7 .2 .2014

EU/1/13/834 Zoledronic acid Accord Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/13/834 Zoledronic acid Accord Noregur 29 .1 .2014

EU/1/13/837 Tecfidera Ísland 11 .2 .2014

EU/1/13/837 Tecfidera Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/13/837 Tecfidera Noregur 5 .2 .2014

EU/1/13/856 Lonquex Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/13/875 Deltyba Ísland 23 .5 .2014

EU/1/13/875 Deltyba Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/13/875 Deltyba Noregur 9 .5 .2014

EU/1/13/887 Fluenz Tetra Ísland 3 .1 .2014

EU/1/13/887 Fluenz Tetra Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/13/887 Fluenz Tetra Noregur 9 .1 .2014

EU/1/13/889 Levetiracetam Hospira Ísland 15 .1 .2014

EU/1/13/889 Levetiracetam Hospira Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/13/889 Levetiracetam Hospira Noregur 21 .1 .2014

EU/1/13/890 Cometriq Ísland 8 .4 .2014

EU/1/13/890 Cometriq Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/13/890 Cometriq Noregur 11 .4 .2014

EU/1/13/891 Brintellix Ísland 13 .1 .2014

EU/1/13/891 Brintellix Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/13/891 Brintellix Noregur 17 .1 .2014

EU/1/13/892 Tivicay Ísland 6 .2 .2014

EU/1/13/892 Tivicay Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/13/892 Tivicay Noregur 28 .1 .2014

EU/1/13/893 Opsumit Ísland 14 .1 .2014

EU/1/13/893 Opsumit Noregur 17 .1 .2014

EU/1/13/894 Sovaldi Ísland 6 .2 .2014

EU/1/13/894 Sovaldi Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/13/894 Sovaldi Noregur 29 .1 .2014

EU/1/13/895 Cholic acid FGK Ísland 15 .4 .2014

EU/1/13/895 Cholic Acid FGK Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/13/895 Kolsyre FGK Noregur 28 .4 .2014

EU/1/13/896 Para-aminosalicylic acid Lucane Ísland 7 .5 .2014

EU/1/13/896 Para-aminosalicylic acid Lucane Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/13/896 Granupas Noregur 13 .5 .2014

EU/1/13/898 Anoro Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/13/899 Laventair Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/13/900 Xigduo Ísland 6 .2 .2014

EU/1/13/900 Xigduo Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/13/900 Xigduo Noregur 28 .1 .2014

EU/1/13/901 SIRTURO Ísland 4 .4 .2014

EU/1/13/901 Sirturo Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/13/901 Sirturo Noregur 14 .3 .2014
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/13/904 Mirvaso Ísland 20 .3 .2014

EU/1/13/904 Mirvaso Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/13/904 Mirvaso Noregur 17 .3 .2014

EU/1/13/905 IZBA Ísland 18 .3 .2014

EU/1/13/905 Izba Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/13/905 Izba Noregur 17 .3 .2014

EU/1/13/906 Neuraceq Ísland 20 .3 .2014

EU/1/13/906 Neuraceq Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/13/906 Neuraceq Noregur 24 .3 .2014

EU/1/13/907 Adempas Ísland 8 .4 .2014

EU/1/13/907 Adempas Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/13/907 Adempas Noregur 7 .4 .2014

EU/1/13/908 Eperzan Ísland 9 .4 .2014

EU/1/13/908 Eperzan Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/13/908 Eperzan Noregur 15 .4 .2014

EU/1/13/909 Bemfola Ísland 14 .4 .2014

EU/1/13/909 Bemfola Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/13/909 Bemfola Noregur 25 .4 .2014

EU/1/14/898 ANORO Ísland 27 .5 .2014

EU/1/14/898 Anoro Noregur 28 .5 .2014

EU/1/14/899 Laventair Ísland 27 .5 .2014

EU/1/14/899 Laventair Noregur 4 .6 .2014

EU/1/14/911 Rivastigmine 3M Health Care Ltd . Ísland 14 .4 .2014

EU/1/14/911 Rivastigmin 3M Health Care Ltd . Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/14/911 Rivastigmine 3M Health Care Ltd . Noregur 14 .4 .2014

EU/1/14/912 Zoledronic acid Teva Generics Ísland 10 .4 .2014

EU/1/14/912 Zoledronic acid Teva Generics Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/14/912 Zoledronic acid Teva Generics Noregur 15 .4 .2014

EU/1/14/913 Latuda Ísland 8 .4 .2014

EU/1/14/913 Latuda Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/14/913 Latuda Noregur 8 .4 .2014

EU/1/14/914 Vimizim Ísland 23 .5 .2014

EU/1/14/914 Vimizim Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/14/914 Vimizim Noregur 23 .5 .2014

EU/1/14/915 Ebilfumin Ísland 5 .6 .2014

EU/1/14/915 Ebilfumin Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/14/915 Ebilfumin Noregur 18 .6 .2014

EU/1/14/916 Pregabalin Pfizer Ísland 7 .5 .2014

EU/1/14/916 Pregabalin Pfizer Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/14/916 Pregabalin Pfizer Noregur 13 .5 .2014

EU/1/14/917 Ulunar Breezhaler Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/14/917 Ulunar Breezhaler Noregur 21 .5 .2014

EU/1/14/918 Vokanamet Ísland 12 .5 .2014

EU/1/14/918 Vokanamet Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/14/918 Vokanamet Noregur 29 .4 .2014

EU/1/14/919 Hemangiol Ísland 12 .5 .2014

EU/1/14/919 Hemangiol Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/14/919 Hemangiol Noregur 8 .5 .2014

EU/1/14/920 DuoResp Spiromax Ísland 22 .5 .2014

EU/1/14/920 DuoResp Spiromax Liechtenstein 30 .6 .2014
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/14/920 DuoResp Spiromax Noregur 22 .5 .2014

EU/1/14/921 BiResp Spiromax Ísland 23 .5 .2014

EU/1/14/921 BiResp Spiromax Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/14/921 BiResp Spiromax Noregur 15 .5 .2014

EU/1/14/922 Incruse Ísland 22 .5 .2014

EU/1/14/922 Incruse Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/14/922 Incruse Noregur 22 .5 .2014

EU/1/14/923 Entyvio Ísland 5 .6 .2014

EU/1/14/923 Entyvio Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/14/923 Entyvio Noregur 17 .6 .2014

EU/1/14/924 OLYSIO Ísland 5 .6 .2014

EU/1/14/924 OLYSIO Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/14/924 Olysio Noregur 23 .5 .2014

EU/1/14/928 Sylvant Ísland 5 .6 .2014

EU/1/14/928 Sylvant Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/14/928 Sylvant Noregur 19 .6 .2014

EU/1/14/929 Revinty Ellipta Ísland 26 .5 .2014

EU/1/14/929 Revinty Ellipta Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/14/929 Revinty Ellipta Noregur 15 .5 .2014

EU/1/14/930 Jardiance Ísland 5 .6 .2014

EU/1/14/930 Jardiance Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/14/930 Jardiance Noregur 28 .5 .2014

EU/2/09/096 Leucogen Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/2/09/103 Respiporc Flu3 Noregur 13 .2 .2014

EU/2/12/138 RevitaCAM Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/2/12/140 Poulvac E .coli Noregur 7 .4 .2014

EU/2/13/151 Equilis West Nile Noregur 7 .4 .2014

EU/2/13/153 Aftovaxpur Doe Noregur 29 .1 .2014

EU/2/13/154 Apoquel Noregur 21 .1 .2014

EU/2/13/155 Trifexis Noregur 4 .4 .2014

EU/2/13/156 Vectra 3D Noregur 4 .4 .2014

EU/2/13/157 Broadline Noregur 24 .3 .2014

EU/2/13/158 Bravecto Ísland 28 .2 .2014

EU/2/13/158 Bravecto Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/2/13/158 Bravecto Noregur 21 .3 .2014

EU/2/13/159 NexGard Ísland 28 .2 .2014

EU/2/13/159 NexGard Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/2/13/159 NexGard Noregur 4 .4 .2014

EU/2/13/160 Fungitraxx Ísland 9 .4 .2014

EU/2/13/160 Fungitraxx Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/2/13/160 Fungitraxx Noregur 15 .4 .2014

EU/2/14/161 Equisolon Ísland 9 .4 .2014

EU/2/14/161 Equisolon Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/2/14/161 Equisolon Noregur 15 .4 .2014

EU/2/14/162 Parvoduk Ísland 9 .5 .2014

EU/2/14/162 Parvoduk Noregur 6 .6 .2014

EU/2/14/163 Versican Plus DHPPi/L4R Ísland 6 .6 .2014

EU/2/14/164 Versican Plus DHPPi/L4 Ísland 6 .6 .2014

EU/2/14/164 Versican Plus DHPPi/L4 Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/2/14/165 Vectra Felis Ísland 18 .6 .2014

EU/2/14/165 Vectra Felis Liechtenstein 30 .6 .2014



17.9.2015 Nr . 56/5EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

II . VIÐAUKI

Skrá um endurnýjuð markaðsleyfi

Eftirtalin markaðsleyfi voru endurnýjuð í EFTA–ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. janúar til 30. júní 2014:

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/03/265 Bonviva Ísland 9 .1 .2014

EU/1/03/265 Bonviva Noregur 16 .1 .2014

EU/1/03/265 Bonviva Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/03/271 Advate Ísland 15 .1 .2014

EU/1/03/271 Advate Noregur 17 .1 .2014

EU/1/03/271 Advate Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/04/274 Velcade Noregur 30 .1 .2014

EU/1/04/274 Velcade Ísland 5 .2 .2014

EU/1/04/287 Osseor Noregur 18 .6 .2014

EU/1/04/287 Osseor Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/04/288 Protelos Noregur 18 .6 .2014

EU/1/04/288 Protelos Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/04/289 Angiox Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/06/367 Diacomit Noregur 17 .1 .2014

EU/1/06/367 Diacomit Ísland 15 .1 .2014

EU/1/07/423 Vectibix Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/07/423 Vectibix Noregur 17 .3 .2014

EU/1/07/423 Vectibix Ísland 17 .3 .2014

EU/1/07/436 Isentress Noregur 22 .5 .2014

EU/1/07/436 Isentress Ísland 26 .5 .2014

EU/1/07/436 Isentress Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/07/440 Tyverb Ísland 19 .3 .2014

EU/1/07/440 Tyverb Noregur 19 .3 .2014

EU/1/07/440 Tyverb Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/08/497 Nplate Ísland 14 .1 .2014

EU/1/08/497 Nplate Noregur 17 .1 .2014

EU/1/08/497 Nplate Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/08/501 Ixiaro Ísland 18 .3 .2014

EU/1/08/501 Ixiaro Noregur 25 .3 .2014

EU/1/08/501 Ixiaro Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/08/502 Mepact Ísland 13 .1 .2014

EU/1/08/502 Mepact Noregur 16 .1 .2014

EU/1/08/502 Mepact Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/09/508 Synflorix Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/09/508 Synflorix Ísland 18 .3 .2014

EU/1/09/508 Synflorix Noregur 24 .3 .2014

EU/1/09/509 Ribavirin Teva Noregur 29 .1 .2014

EU/1/09/509 Ribavirin Teva Ísland 6 .2 .2014

EU/1/09/509 Ribavirin Teva Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/09/510 Fertavid Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/09/510 Fertavid Noregur 17 .3 .2014

EU/1/09/510 Fertavid Ísland 18 .3 .2014

EU/1/09/511 Conbriza Noregur 17 .3 .2014

EU/1/09/512 Removab Ísland 10 .1 .2014

EU/1/09/512 Removab Noregur 20 .1 .2014

EU/1/09/512 Removab Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/09/514 Zebinix Noregur 3 .2 .2014
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/09/514 Zebinix Ísland 5 .2 .2014

EU/1/09/514 Zebinix Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/09/515 CONTROLOC Control Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/09/515 CONTROLOC Control Ísland 18 .3 .2014

EU/1/09/515 Controloc Control Noregur 20 .3 .2014

EU/1/09/516 SOMAC Control Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/09/516 SOMAC Control Ísland 18 .3 .2014

EU/1/09/516 Somac Control Noregur 20 .3 .2014

EU/1/09/517 PANTOZOL Control Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/09/517 PANTOZOL Control Ísland 18 .3 .2014

EU/1/09/517 Pantozol Control Noregur 20 .3 .2014

EU/1/09/518 PANTECTA Control Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/09/518 PANTECTA Control Ísland 18 .3 .2014

EU/1/09/518 Pantecta Control Noregur 20 .3 .2014

EU/1/09/519 PANTOLOC Control Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/09/519 PANTOLOC Control Ísland 18 .3 .2014

EU/1/09/519 Pantoloc Control Noregur 20 .3 .2014

EU/1/09/521 Renvela Ísland 10 .4 .2014

EU/1/09/521 Renvela Noregur 23 .4 .2014

EU/1/09/521 Renvela Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/09/522 ellaOne Ísland 10 .4 .2014

EU/1/09/522 ellaOne Noregur 25 .4 .2014

EU/1/09/522 ellaOne Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/09/523 Modigraf Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/09/523 Modigraf Ísland 12 .3 .2014

EU/1/09/523 Modigraf Noregur 17 .3 .2014

EU/1/09/524 Qutenza Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/09/524 Qutenza Noregur 9 .5 .2014

EU/1/09/524 Qutenza Ísland 14 .5 .2014

EU/1/09/525 Nimvastid Noregur 29 .1 .2014

EU/1/09/525 Nimvastid Ísland 5 .2 .2014

EU/1/09/525 Nimvastid Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/09/526 Iressa Ísland 9 .5 .2014

EU/1/09/526 Iressa Noregur 20 .5 .2014

EU/1/09/526 Iressa Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/527 Ribavirin Teva Pharma BV Noregur 29 .1 .2014

EU/1/09/527 Ribavirin Teva Pharma B .V . Ísland 6 .2 .2014

EU/1/09/528 Peyona Noregur 17 .3 .2014

EU/1/09/528 Peyona Ísland 19 .3 .2014

EU/1/09/528 Peyona Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/09/529 Victoza Noregur 25 .4 .2014

EU/1/09/529 Victoza Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/09/529 Victoza Ísland 9 .5 .2014

EU/1/09/530 Repaglinide Teva Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/531 Instanyl Noregur 29 .4 .2014

EU/1/09/531 Instanyl Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/09/531 Instanyl Ísland 13 .5 .2014

EU/1/09/532 Clopidogrel Acino Ísland 10 .4 .2014

EU/1/09/532 Clopidogrel Acino Noregur 11 .4 .2014

EU/1/09/532 Clopidogrel Acino Liechtenstein 30 .4 .2014
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EU/1/09/533 Vedrop Noregur 9 .5 .2014

EU/1/09/533 Vedrop Ísland 22 .5 .2014

EU/1/09/535 Grepid Noregur 28 .4 .2014

EU/1/09/535 Grepid Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/09/535 Grepid Ísland 9 .5 .2014

EU/1/09/536 Topotecan Actavis Ísland 20 .6 .2014

EU/1/09/536 Topotecan Actavis Noregur 25 .6 .2014

EU/1/09/536 Topotecan Actavis Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/537 Mozobil Noregur 28 .4 .2014

EU/1/09/537 Mozobil Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/09/537 Mozobil Ísland 9 .5 .2014

EU/1/09/538 Afinitor Ísland 6 .6 .2014

EU/1/09/538 Afinitor Noregur 18 .6 .2014

EU/1/09/539 Samsca Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/540 Clopidogrel Teva Noregur 26 .5 .2014

EU/1/09/540 Clopidogrel Teva Ísland 6 .6 .2014

EU/1/09/540 Clopidogrel Teva Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/541 Clopidogrel ratiopharm GmbH Noregur 3 .6 .2014

EU/1/09/541 Clopidogrel ratiopharm GmbH Ísland 6 .6 .2014

EU/1/09/541 Clopidogrel ratiopharm GmbH Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/544 Cimzia Ísland 6 .6 .2014

EU/1/09/544 Cimzia Noregur 18 .6 .2014

EU/1/09/544 Cimzia Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/546 Simponi Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/550 Javlor Noregur 18 .6 .2014

EU/1/09/550 Javlor Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/551 Vizarsin Noregur 26 .5 .2014

EU/1/09/551 Vizarsin Ísland 6 .6 .2014

EU/1/09/551 Vizarsin Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/552 Topotecan Teva Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/553 Zyllt Ísland 26 .5 .2014

EU/1/09/553 Zyllt Noregur 26 .5 .2014

EU/1/09/553 Zyllt Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/555 Clopidogrel TAD Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/556 Clopidogrel Krka Ísland 26 .5 .2014

EU/1/09/556 Clopidogrel Krka Noregur 26 .5 .2014

EU/1/09/556 Clopidogrel Krka Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/558 Zylagren Noregur 20 .5 .2014

EU/1/09/558 Zylagren Ísland 26 .5 .2014

EU/1/09/558 Zylagren Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/559 Clopidogrel Mylan Ísland 6 .6 .2014

EU/1/09/559 Clopidogrel Mylan Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/560 Clopidogrel dura Ísland 6 .6 .2014

EU/1/09/560 Clopidogrel DURA Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/561 Clopidogrel Teva Pharma Ísland 26 .5 .2014

EU/1/09/561 Clopidogrel Teva Pharma Noregur 26 .5 .2014

EU/1/09/561 Clopidogrel Teva Pharma Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/562 Clopidogrel Krka d .d . Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/564 Ilaris Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/571 Pandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter Ísland 26 .5 .2014
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/09/571 Pandemic influenza vaccine H5N1 Baxter Noregur 26 .5 .2014

EU/1/09/571 Pandemic influenza vaccine H5N1 BAXTER Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/09/581 Resolor Ísland 19 .6 .2014

EU/1/09/581 Resolor Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/10/625 Arzerra Noregur 28 .1 .2014

EU/1/10/625 Arzerra Ísland 12 .2 .2014

EU/1/10/625 Arzerra Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/11/699 Fampyra Ísland 6 .6 .2014

EU/1/11/699 Fampyra Noregur 18 .6 .2014

EU/1/11/699 Fampyra Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/11/749 Caprelsa Ísland 15 .1 .2014

EU/1/11/749 Caprelsa Noregur 20 .1 .2014

EU/1/11/749 Caprelsa Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/12/764 Pixuvri Ísland 7 .5 .2014

EU/1/12/764 Pixuvri Noregur 20 .5 .2014

EU/1/12/764 Pixuvri Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/13/818 Bosulif Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/13/818 Bosulif Noregur 17 .3 .2014

EU/1/13/818 Bosulif Ísland 17 .3 .2014

EU/1/99/103 ReFacto AF Ísland 12 .2 .2014

EU/1/99/110 Sustiva Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/99/110 Sustiva Noregur 7 .5 .2014

EU/1/99/110 Sustiva Ísland 14 .5 .2014

EU/1/99/111 Stocrin Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/99/111 Stocrin Noregur 7 .5 .2014

EU/1/99/111 Stocrin Ísland 14 .5 .2014

EU/1/99/112 Ziagen Ísland 8 .4 .2014

EU/1/99/112 Ziagen Noregur 15 .4 .2014

EU/1/99/112 Ziagen Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/1/99/114 Zeffix Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/2/04/042 Novem Noregur 14 .2 .2014

EU/2/04/043 Equilis StrepE Ísland 7 .5 .2014

EU/2/04/043 Equilis StrepE Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/2/06/070 Meloxidyl Noregur 13 .2 .2014

EU/2/07/071 Slentrol Noregur 13 .2 .2014

EU/2/08/080 Reconcile Noregur 13 .2 .2014

EU/2/08/084 Trocoxil Noregur 13 .2 .2014

EU/2/08/085 Easotic Noregur 7 .2 .2014

EU/2/08/088 Acticam Ísland 6 .1 .2014

EU/2/08/088 Acticam Noregur 29 .1 .2014

EU/2/08/088 Acticam Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/2/08/089 Onsior Noregur 17 .3 .2014

EU/2/08/090 Loxicom Ísland 19 .3 .2014

EU/2/08/090 Loxicom Noregur 23 .4 .2014

EU/2/08/090 Loxicom Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/2/08/091 Porcilis PCV Ísland 8 .1 .2014

EU/2/08/091 Porcilis PCV Noregur 13 .2 .2014

EU/2/08/092 Startvac Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/2/08/092 Startvac Ísland 28 .2 .2014

EU/2/08/092 Startvac Noregur 23 .4 .2014
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EU/2/09/094 BTVPUR AISap 8 Ísland 19 .3 .2014

EU/2/09/094 BTVPUR AlSap 8 Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/2/09/095 Improvac Liechtenstein 30 .4 .2014

EU/2/09/095 Improvac Ísland 7 .5 .2014

EU/2/09/096 Leucogen Ísland 20 .6 .2014

EU/2/09/097 Leucofeligen FeLV/RCP Ísland 19 .6 .2014

EU/2/09/097 Leucofeligen FeLV/RCP Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/2/09/098 Melovem Ísland 20 .6 .2014

EU/2/09/098 Melovem Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/2/09/099 Suvaxyn PCV Ísland 19 .6 .2014

EU/2/09/099 Suvaxyn PCV Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/2/98/006 Nobilis Noregur 13 .2 .2014

EU/2/99/014 Stronghold Noregur 19 .2 .2014

EU/2/99/015 Oxyglobin Noregur 19 .2 .2014
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III . VIÐAUKI

Skrá um framlengd markaðsleyfi

Eftirtalin markaðsleyfi voru framlengd í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. janúar til 30. júní 2014:

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/5/320 Noxafil Noregur 21 .5 .2014

EU/1/5/320/002-003 Noxafil Ísland 14 .5 .2014

EU/1/08/492 RoActemra Noregur 19 .5 .2014

EU/1/08/492/007 RoActemra Ísland 22 .5 .2014

EU/1/11/710/009-015 Votubia Ísland 20 .1 .2014

EU/1/13/825 Imatinib Actavis Noregur 23 .6 .2014

EU/1/13/825/020-023 Imatinib Actavis Ísland 27 .6 .2014

EU/1/98/067 MabThera Noregur 11 .4 .2014

EU/1/98/067/003 MabThera Ísland 9 .4 .2014

EU/2/04/044 Aivlosin Noregur 17 .3 .2014

EU/2/09/098 Melovem Noregur 11 .2 .2014

EU/2/10/115 Comfortis Noregur 29 .1 .2014

EU/2/12/144 Contacera Noregur 21 .3 .2014

EU/2/12/144/05-006 Contacera Ísland 12 .3 .2014
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IV . VIÐAUKI

Skrá um afturkölluð markaðsleyfi

Eftirtalin markaðsleyfi voru afturkölluð í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. janúar til 30. júní 2014:

ESB-númer Vara Land Afturköllunardagur

EU/1/00/153 Infanrix Penta Ísland 22 .1 .2014

EU/1/06/339 Preotact Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/1/06/349 Avaglim Ísland 21 .1 .2014

EU/1/06/381 Daronrix Ísland 21 .1 .2014

EU/1/09/554 Clopidogrel ratiopharm Ísland 21 .1 .2014

EU/1/09/554 Clopidogrel ratiopharm Noregur 11 .2 .2014

EU/1/10/626 Ribavirin BioPartners Ísland 24 .1 .2014

EU/1/11/729 Onduarp Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/11/729 Onduarp Ísland 12 .3 .2014

EU/1/11/729 Onduarp Noregur 27 .03 .2014

EU/1/96/014 Tritanrix HepB Ísland 7 .2 .2014

EU/1/97/54 Viracept Ísland 24 .1 .2014

EU/2/00/022 Ibaflin Ísland 21 .1 .2014

EU/2/06/58 Flexicam Liechtenstein 30 .6 .2014

EU/2/06/58 Flexicam Noregur 3 .6 .2014

EU/2/09/093 Netvax Noregur 7 .1 .2014

V . VIÐAUKI

Skrá um markaðsleyfi sem felld hafa verið niður tímabundið

Eftirtalin markaðsleyfi voru felld niður tímabundið í EFTA–ríkjunum, sem eiga aðild að EES, á tímanum 1. janúar 
til 30. júní 2014:

ESB-númer Vara Land Niðurfellingardagur

EU/1/06/361 Luminity Liechtenstein 28 .2 .2014

EU/1/11/75 Vibativ Liechtenstein 30 .4 .2014
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UNDIRNEFND I UM FRJÁLST VÖRUFLÆÐI

LYF

Skrá um markaðsleyfi sem gefin voru út í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, 
á seinna helmingi ársins 2014

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 20 . mars 2015, eftirfarandi skrár um markaðsleyfi fyrir 
lyfjum sem gefin voru út frá 1 . júlí til 31 . desember 2014:

I . viðauki Skrá um ný markaðsleyfi
II . viðauki Skrá um endurnýjuð markaðsleyfi
III . viðauki Skrá um framlengd markaðsleyfi
IV . viðauki Skrá um afturkölluð markaðsleyfi
V . viðauki Skrá um markaðsleyfi sem felld hafa verið niður tímabundið

 2015/EES/56/02
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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. júlí til 31. desember 2014:

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/09/527 Ribavirin Teva Pharma BV Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/09/585 Rivastigmine 1A Pharma Liechtenstein 31 .10 .2014
EU/1/09/591 Multaq Liechtenstein 31 .10 .2014
EU/1/09/595 Sildenafil Actavis Liechtenstein 31 .10 .2014
EU/1/09/598 Nevirapine Teva Liechtenstein 31 .8 .2014
EU/1/09/599 Rivastigmine Sandoz Liechtenstein 31 .8 .2014
EU/1/09/600 Zutectra Liechtenstein 31 .10 .2014
EU/1/11/688 Cinryze Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/11/705 Vibativ Ísland 27 .10 .2014
EU/1/12/772 Zoledronsäure Teva Pharma Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/13/902 Translarna Ísland 15 .8 .2014
EU/1/13/902 Translarna Liechtenstein 31 .8 .2014
EU/1/13/902 Translarna Noregur 12 .8 .2014

EU/1/14/917 Ulunar Breezhaler Ísland 22 .7 .2014

EU/1/14/931 Mekinist Ísland 21 .7 .2014
EU/1/14/931 Mekinist Liechtenstein 31 .8 .2014
EU/1/14/931 Mekinist Noregur 14 .7 .2014
EU/1/14/933 Simbrinza Liechtenstein 31 .8 .2014
EU/1/14/933 Simbrinza Noregur 7 .8 .2014

EU/1/14/933 Simbrinza Ísland 14 .8 .2014

EU/1/14/934 Plegridy Ísland 15 .8 .2014
EU/1/14/934 Plegridy Liechtenstein 31 .8 .2014
EU/1/14/934 Plegridy Noregur 13 .8 .2014

EU/1/14/935 Envarsus Ísland 14 .8 .2014
EU/1/14/935 Envarsus Liechtenstein 31 .8 .2014
EU/1/14/935 Envarsus Noregur 13 .8 .2014

EU/1/14/936 Nuwiq Ísland 10 .10 .2014

EU/1/14/936 Nuwiq Noregur 18 .8 .2014

EU/1/14/937 Gazyvaro Ísland 14 .8 .2014
EU/1/14/937 Gazyvaro Liechtenstein 31 .8 .2014
EU/1/14/937 Gazyvaro Noregur 13 .8 .2014

EU/1/14/938 Zydelig Ísland 25 .9 .2014
EU/1/14/938 Zydelig Liechtenstein 31 .10 .2014
EU/1/14/938 Zydelig Noregur 2 .10 .2014

EU/1/14/939 Daklinza Ísland 11 .9 .2014
EU/1/14/939 Daklinza Liechtenstein 31 .8 .2014
EU/1/14/939 Daklinza Noregur 9 .9 .2014

EU/1/14/940 Triumeq Ísland 12 .9 .2014
EU/1/14/940 Triumeq Liechtenstein 31 .10 .2014
EU/1/14/940 Triumeq Noregur 10 .9 .2014

EU/1/14/941 Vizamyl Ísland 11 .9 .2014
EU/1/14/941 Vizamyl Liechtenstein 31 .8 .2014
EU/1/14/941 Vizamyl Noregur 12 .9 .2014

EU/1/14/942 Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva Ísland 12 .9 .2014

EU/1/14/942 Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva Noregur 25 .9 .2014
EU/1/14/942 Clopidogrel/Acetylsalicylsäure Teva Liechtenstein 31 .10 .2014
EU/1/14/943 Velphoro Ísland 11 .9 .2014
EU/1/14/943 Velphoro Liechtenstein 31 .8 .2014
EU/1/14/943 Velphoro Noregur 18 .9 .2014

EU/1/14/944 ABASRIA Ísland 24 .9 .2014



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 56/14 17.9.2015

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/14/944 ABASRIA Liechtenstein 31 .10 .2014
EU/1/14/944 ABASRIA Noregur 24 .9 .2014

EU/1/14/945 IMBRUVICA Ísland 18 .11 .2014
EU/1/14/945 IMBRUVICA Liechtenstein 31 .10 .2014
EU/1/14/945 IMBRUVICA Noregur 3 .11 .2014

EU/1/14/946 Accofil Ísland 26 .9 .2014
EU/1/14/946 Accofil Liechtenstein 31 .10 .2014
EU/1/14/946 Accofil Noregur 14 .10 .2014

EU/1/14/947 Xultophy Ísland 25 .9 .2014
EU/1/14/947 Xultophy Liechtenstein 31 .10 .2014
EU/1/14/947 Xultophy Noregur 25 .9 .2014

EU/1/14/948 Budesonide/Formoterol Teva Ísland 16 .12 .2014
EU/1/14/948 Budesonide/Formoterol Teva Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/948 Budesonide/Formoterol Teva Noregur 9 .12 .2014

EU/1/14/949 Vylaer Spiromax Ísland 12 .12 .2014
EU/1/14/949 Vylaer Spiromax Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/949 Vylaer Spiromax Noregur 9 .12 .2014

EU/1/14/950 Budesonide/Formoterol Teva Pharma B .V . Ísland 16 .12 .2014
EU/1/14/950 Budesonide/Formoterol Teva Pharma B .V . Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/950 Budesonide/Formoterol Teva Pharma B .V . Noregur 9 .12 .2014

EU/1/14/951 Busulfan Fresenius Kabi Ísland 25 .9 .2014
EU/1/14/951 Busulfan Fresenius Kabi Liechtenstein 31 .10 .2014
EU/1/14/951 Busulfan Fresenius Kabi Noregur 2 .10 .2014

EU/1/14/954 Vargatef Ísland 20 .12 .2014
EU/1/14/954 Vargatef Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/954 Vargatef Noregur 1 .12 .2014

EU/1/14/955 Lymphoseek Ísland 19 .12 .2014
EU/1/14/955 Lymphoseek Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/955 Lymphoseek Noregur 10 .12 .2014

EU/1/14/956 Trulicity Ísland 20 .12 .2014
EU/1/14/956 Trulicity Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/956 Trulicity Noregur 1 .12 .2014

EU/1/14/958 Harvoni Ísland 9 .12 .2014
EU/1/14/958 Harvoni Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/958 Harvoni Noregur 3 .12 .2014
EU/1/14/959 Lynparza Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/960 DUAVIVE Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/961 Tadalafil Mylan Ísland 19 .12 .2014
EU/1/14/961 Tadalafil Mylan Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/961 Tadalafil Mylan Noregur 9 .12 .2014

EU/1/14/962 Moventig Ísland 20 .12 .2014
EU/1/14/962 Moventig Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/962 Moventig Noregur 12 .12 .2014

EU/1/14/963 Brimica Genuair Ísland 19 .12 .2014
EU/1/14/963 Brimica Genuair Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/963 Brimica Genuair Noregur 8 .12 .2014

EU/1/14/964 Duaklir Genuair Ísland 19 .12 .2014
EU/1/14/964 Duaklir Genuair Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/964 Duaklir Genuair Noregur 8 .12 .2014

EU/1/14/965 Ketoconazole  HRA Noregur 8 .12 .2014

EU/1/14/965 Ketoconazole HRA Ísland 19 .12 .2014
EU/1/14/965 Ketoconazole HRA Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/967 REZOLSTA Ísland 17 .12 .2014
EU/1/14/967 REZOLSTA Liechtenstein 31 .12 .2014
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EU/1/14/967 REZOLSTA Noregur 4 .12 .2014
EU/1/14/969 Scenesse Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/970 Rixubis Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/971 Paliperidone Janssen Ísland 5 .12 .2014
EU/1/14/971 Paliperidone Janssen Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/971 Paliperidone Janssen Noregur 19 .12 .2014
EU/1/14/972 Duloxetin Lilly Liechtenstein 31 .12 .2014
EU/1/14/972 Duloxetine Lilly Noregur 17 .12 .2014

EU/2/09/101 Zolvix Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/2/13/150 Oncept IL-2 Noregur 26 .09 .2014

EU/2/14/163 Versican Plus DHPPi/L4R Noregur 10 .7 .2014

EU/2/14/164 Versican Plus DHPPi/L4 Noregur 21 .7 .2014

EU/2/14/165 Vectra Felis Noregur 10 .7 .2014

EU/2/14/166 ERYSENG Ísland 21 .7 .2014

EU/2/14/166 Eryseng Noregur 5 .8 .2014

EU/2/14/166 ERYSENG Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/2/14/167 ERYSENG PARVO Ísland 12 .8 .2014

EU/2/14/167 Eryseng Parvo Noregur 5 .8 .2014

EU/2/14/167 ERYSENG PARVO Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/2/14/168 Versican Plus Pi Ísland 21 .7 .2014

EU/2/14/168 Versican Plus Pi Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/2/14/168 Versican Plus Pi Noregur 5 .8 .2014

EU/2/14/169 Versican Plus DHPPi Ísland 21 .7 .2014

EU/2/14/169 Versican Plus DHPPi Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/2/14/169 Versican Plus DHPPi Noregur 5 .8 .2014

EU/2/14/170 OSURNIA Ísland 2 .9 .2014

EU/2/14/170 Osurnia Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/2/14/170 Osurnia Noregur 22 .9 .2014

EU/2/14/171 Versican Plus L4 Ísland 2 .9 .2014

EU/2/14/171 Versican Plus L4 Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/2/14/171 Versican Plus L4 Noregur 11 .11 .2014

EU/2/14/172 Versican Plus Pi/L4 Ísland 2 .9 .2014

EU/2/14/172 Versican Plus Pi/L4 Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/2/14/172 Versican Plus Pi/L4 Noregur 11 .11 .2014

EU/2/14/173 Versican Plus Pi/L4R Noregur 11 .11 .2014

EU/2/14/173 Versican Plus Pi/L4R Ísland 31 .7 .2014

EU/2/14/174 Nobilis IB Primo QX Ísland 24 .9 .2014

EU/2/14/174 Nobilis IB Primo QX Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/2/14/174 Nobilis IB Primo QX Noregur 11 .11 .2014

EU/2/14/175 Porcilis PCV M Hyo Noregur 15 .12 .2014

EU/2/14/175 Porcilis PCV M Hyo Ísland 4 .12 .2014

EU/2/14/175 Porcilis PCV M Hyo Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/2/14/176 Bovela Liechtenstein 31 .12 .2014
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EU/1/04/287 Osseor Ísland 16 .9 .2014

EU/1/04/288 Protelos Ísland 16 .9 .2014

EU/1/04/289 Angiox Ísland 18 .7 .2014

EU/1/04/289 Angiox Noregur 8 .7 .2014

EU/1/04/295 Xagrid Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/04/295 Xagrid Ísland 14 .8 .2014

EU/1/04/295 Xagrid Noregur 7 .8 .2014

EU/1/04/298 Kivexa Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/04/298 Kivexa Ísland 10 .12 .2014

EU/1/04/298 Kivexa Noregur 17 .12 .2014

EU/1/04/299 Fendrix Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/04/299 Fendrix Ísland 9 .12 .2014

EU/1/04/299 Fendrix Noregur 4 .12 .2014

EU/1/04/300 Avastin Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/04/300 Avastin Ísland 12 .12 .2014

EU/1/04/300 Avastin Noregur 28 .11 .2014

EU/1/04/302 Prialt Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/04/302 Prialt Ísland 24 .9 .2014

EU/1/04/302 Prialt Noregur 26 .9 .2014

EU/1/09/511 Conbriza Ísland 16 .9 .2014

EU/1/09/530 Repaglinide Teva Ísland 16 .7 .2014

EU/1/09/530 Repaglinide Teva Noregur 1 .7 .2014

EU/1/09/539 Samsca Ísland 18 .7 .2014

EU/1/09/539 Samsca Noregur 1 .7 .2014

EU/1/09/545 Onglyza Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/545 Onglyza Ísland 14 .8 .2014

EU/1/09/545 Onglyza Noregur 25 .8 .2014

EU/1/09/546 Simponi Ísland 18 .7 .2014

EU/1/09/546 Simponi Noregur 10 .7 .2014

EU/1/09/550 Javlor Ísland 22 .7 .2014

EU/1/09/552 Topotecan Teva Ísland 18 .7 .2014

EU/1/09/552 Topotecan Teva Noregur 10 .7 .2014

EU/1/09/555 Clopidogrel TAD Ísland 22 .7 .2014

EU/1/09/555 Clopidogrel TAD Noregur 1 .7 .2014

EU/1/09/559 Clopidogrel Mylan Noregur 1 .7 .2014

EU/1/09/560 Clopidogrel DURA Noregur 1 .7 .2014

EU/1/09/562 Clopidogrel Krka d .d . Ísland 22 .7 .2014

EU/1/09/562 Clopidogrel Krka d .d . Noregur 1 .7 .2014

EU/1/09/563 ChondroCelect Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/563 ChondroCelect Ísland 9 .9 .2014

EU/1/09/563 ChondroCelect Noregur 10 .9 .2014

EU/1/09/564 Ilaris Ísland 18 .7 .2014

EU/1/09/564 Ilaris Noregur 10 .7 .2014

EU/1/09/565 Biopoin Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/09/565 Biopoin Ísland 10 .9 .2014

EU/1/09/565 Biopoin Noregur 8 .9 .2014

EU/1/09/566 Lamivudine Teva Liechtenstein 31 .10 .2014
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EU/1/09/566 Lamivudine Teva Ísland 23 .9 .2014

EU/1/09/566 Lamivudine Teva Noregur 9 .10 .2014

EU/1/09/568 Clopidogrel Apotex Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/09/568 Clopidogrel Apotex Ísland 25 .9 .2014

EU/1/09/568 Clopidogrel Apotex Noregur 29 .9 .2014

EU/1/09/569 Exforge HCT Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/569 Exforge HCT Ísland 18 .7 .2014

EU/1/09/569 Exforge HCT Noregur 29 .7 .2014

EU/1/09/572 Vantavo Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/09/572 Vantavo Ísland 25 .9 .2014

EU/1/09/572 Vantavo Noregur 26 .9 .2014

EU/1/09/573 Eporatio Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/09/573 Eporatio Ísland 24 .9 .2014

EU/1/09/573 Eporatio Noregur 29 .9 .2014

EU/1/09/574 Dafiro HCT Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/574 Dafiro HCT Ísland 22 .7 .2014

EU/1/09/574 Dafiro HCT Noregur 4 .8 .2014

EU/1/09/575 Copalia HCT Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/575 Copalia HCT Ísland 22 .7 .2014

EU/1/09/575 Copalia HCT Noregur 4 .8 .2014

EU/1/09/576 Irbesartan Teva Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/576 Irbesartan Teva Ísland 13 .8 .2014

EU/1/09/576 Irbesartan Teva Noregur 4 .8 .2014

EU/1/09/577 Foclivia Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/577 Foclivia Ísland 21 .7 .2014

EU/1/09/577 Foclivia Noregur 29 .7 .2014

EU/1/09/578 Adjupanrix Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/578 Adjupanrix Ísland 14 .8 .2014

EU/1/09/578 Adjupanrix Noregur 13 .8 .2014

EU/1/09/579 Repaglinide Krka Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/09/579 Repaglinide Krka Ísland 10 .9 .2014

EU/1/09/579 Repaglinide Krka Noregur 9 .9 .2014

EU/1/09/580 Enyglid Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/580 Enyglid Ísland 9 .9 .2014

EU/1/09/580 Enyglid Noregur 10 .9 .2014

EU/1/09/581 Resolor Noregur 1 .7 .2014

EU/1/09/583 Irbesartan/Hydrochlorothiazid Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/09/583 Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva Ísland 9 .12 .2014

EU/1/09/583 Irbesartan/Hydrochlorotiazide Teva Noregur 27 .11 .2014

EU/1/09/584 Sildenafil Teva Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/09/584 Sildenafil Teva Ísland 23 .9 .2014

EU/1/09/584 Sildenafil Teva Noregur 2 .10 .2014

EU/1/09/585 Rivastigmine 1A Pharma Ísland 9 .9 .2014

EU/1/09/585 Rivastigmine 1A Pharma Noregur 10 .9 .2014

EU/1/09/586 Oslif Breezhaler Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/09/586 Oslif Breezhaler Ísland 25 .9 .2014

EU/1/09/586 Oslif Breezhaler Noregur 14 .10 .2014

EU/1/09/587 Olanzapine Glenmark Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/587 Olanzapine Glenmark Ísland 9 .9 .2014

EU/1/09/587 Olanzapine Glenmark Noregur 10 .9 .2014
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EU/1/09/588 Olanzapine Glenmark Europe Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/588 Olanzapine Glenmark Europe Ísland 9 .9 .2014

EU/1/09/588 Olanzapine Glenmark Europe Noregur 10 .9 .2014

EU/1/09/589 Rivastigmine HEXAL Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/589 Rivastigmine HEXAL Ísland 13 .8 .2014

EU/1/09/589 Rivastigmine Hexal Noregur 13 .8 .2014

EU/1/09/590 Prevenar 13 Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/09/590 Prevenar 13 Ísland 10 .10 .2014

EU/1/09/590 Prevenar 13 Noregur 15 .10 .2014

EU/1/09/591 Multaq Noregur 29 .9 .2014

EU/1/09/591 Multaq Ísland 26 .9 .2014

EU/1/09/592 Olazax Disperzi Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/592 Olazax Disperzi Ísland 4 .9 .2014

EU/1/09/592 Olazax Disperzi Noregur 27 .8 .2014

EU/1/09/593 Onbrez Breezhaler Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/09/593 Onbrez Breezhaler Ísland 25 .9 .2014

EU/1/09/593 Onbrez Breezhaler Noregur 14 .10 .2014

EU/1/09/594 Hirobrez Breezhaler Noregur 14 .10 .2014

EU/1/09/594 Hirobriz Breezhaler Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/09/594 Hirobriz Breezhaler Ísland 25 .9 .2014

EU/1/09/595 Sildenafil Actavis Ísland 23 .9 .2014

EU/1/09/595 Sildenafil Actavis Noregur 1 .10 .2014

EU/1/09/596 Lamivudine Teva Pharma B .V . Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/09/596 Lamivudine Teva Pharma B .V . Ísland 23 .9 .2014

EU/1/09/596 Lamivudine Teva Pharma B .V . Noregur 9 .10 .2014

EU/1/09/597 Olazax Ísland 9 .9 .2014

EU/1/09/597 Olazax Noregur 10 .9 .2014

EU/1/09/598 Nevirapine Teva Ísland 10 .9 .2014

EU/1/09/598 Nevirapine Teva Noregur 9 .9 .2014

EU/1/09/599 Rivastigmine Sandoz Ísland 13 .8 .2014

EU/1/09/599 Rivastigmine Sandoz Noregur 13 .8 .2014

EU/1/09/600 Zutectra Ísland 24 .9 .2014

EU/1/09/600 Zutectra Noregur 15 .10 .2014

EU/1/09/601 Firdapse Noregur 18 .12 .2014

EU/1/09/602 Scintimun Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/602 Scintimun Ísland 10 .9 .2014

EU/1/09/602 Scintimun Noregur 18 .9 .2014

EU/1/09/603 Sildenafil ratiopharm Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/09/603 Sildenafil ratiopharm Ísland 23 .9 .2014

EU/1/09/603 Sildenafil ratiopharm Noregur 2 .10 .2014

EU/1/09/604 Leflunomide Winthrop Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/09/604 Leflunomide Winthrop Ísland 12 .12 .2014

EU/1/09/604 Leflunomide Winthrop Noregur 28 .11 .2014

EU/1/09/605 Temomedac Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/605 Temomedac Ísland 13 .8 .2014

EU/1/09/605 Temomedac Noregur 7 .8 .2014

EU/1/09/606 Temozolomide Teva Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/09/606 Temozolomide Teva Ísland 10 .9 .2014

EU/1/09/606 Temozolomide Teva Noregur 12 .9 .2014

EU/1/09/607 Silodyx Liechtenstein 31 .10 .2014
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EU/1/09/607 Silodyx Ísland 25 .9 .2014

EU/1/09/607 Silodyx Noregur 15 .10 .2014

EU/1/09/608 Urorec Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/09/608 Urorec Ísland 25 .9 .2014

EU/1/09/608 Urorec Noregur 15 .10 .2014

EU/1/09/609 Elonva Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/609 Elonva Ísland 10 .9 .2014

EU/1/09/609 Elonva Noregur 8 .9 .2014

EU/1/09/611 Docetaxel Teva Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/09/611 Docetaxel Teva Ísland 12 .8 .2014

EU/1/09/611 Docetaxel Teva Noregur 6 .8 .2014

EU/1/10/614 Menveo Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/10/614 Menveo Ísland 20 .12 .2014

EU/1/10/614 Menveo Noregur 12 .12 .2014

EU/1/10/616 Temozolomide HEXAL Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/10/616 Temozolomide Hexal Ísland 12 .12 .2014

EU/1/10/616 Temozolomide Hexal Noregur 26 .11 .2014

EU/1/10/617 Temozolomid Sandoz Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/10/617 Temozolomide Sandoz Ísland 16 .12 .2014

EU/1/10/617 Temozolomide Sandoz Noregur 28 .11 .2014

EU/1/10/619 DuoPlavin Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/10/619 DuoPlavin Ísland 18 .12 .2014

EU/1/10/619 DuoPlavin Noregur 3 .12 .2014

EU/1/10/620 Ristfor Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/10/621 Ristaben Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/10/622 Tepadina Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/10/622 Tepadina Ísland 10 .12 .2014

EU/1/10/622 Tepadina Noregur 28 .11 .2014

EU/1/10/623 DuoCover Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/10/623 DuoCover Ísland 18 .12 .2014

EU/1/10/623 DuoCover Noregur 3 .12 .2014

EU/1/11/710 Votubia Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/11/710 Votubia Ísland 12 .8 .2014

EU/1/11/710 Votubia Noregur 7 .8 .2014

EU/1/12/793 XALKORI Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/12/793 XALKORI Ísland 10 .9 .2014

EU/1/12/793 XALKORI Noregur 5 .9 .2014

EU/1/12/794 ADCETRIS Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/12/794 ADCETRIS Ísland 10 .9 .2014

EU/1/12/794 ADCETRIS Noregur 5 .9 .2014

EU/1/13/848 Erivedge Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/13/848 Erivedge Ísland 17 .7 .2014

EU/1/13/848 Erivedge Noregur 5 .8 .2014

EU/1/97/044 Tasmar Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/97/044 Tasmar Ísland 13 .8 .2014

EU/1/97/044 Tasmar Noregur 13 .8 .2014

EU/1/99/114 Zeffix Ísland 18 .7 .2014

EU/1/99/114 Zeffix Noregur 9 .7 .2014

EU/1/99/123 Renagel Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/99/123 Renagel Ísland 17 .12 .2014



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 56/20 17.9.2015

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/99/123 Renagel Noregur 10 .12 .2014

EU/2/04/043 Equilis StrepE Noregur 10 .7 .2014

EU/2/04/044 Aivlosin Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/2/04/044 Aivlosin Ísland 24 .9 .2014

EU/2/04/044 Aivlosin Noregur 11 .11 .2014

EU/2/08/086 Equip WNV Noregur 12 .11 .2014

EU/2/08/087 Masivet Noregur 11 .11 .2014

EU/2/09/094 BTVPUR AlSap 8 Noregur 21 .7 .2014

EU/2/09/095 Improvac Noregur 11 .11 .2014

EU/2/09/096 Leucogen Noregur 9 .10 .2014

EU/2/09/097 Leucofeligen FeLV/RCP Noregur 9 .10 .2014

EU/2/09/099 Suvaxyn PCV Noregur 21 .7 .2014

EU/2/09/100 Palladia Noregur 11 .11 .2014

EU/2/09/100 Palladia Liechtenstein 31 .08 .2014

EU/2/09/100 Palladia Ísland 15 .8 .2014

EU/2/09/101 Zolvix Ísland 4 .12 .2014

EU/2/09/101 Zolvix Noregur 17 .12 .2014

EU/2/09/102 Gripovac 3 Noregur 17 .12 .2014

EU/2/09/102 Gripovac 3 Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/2/09/102 Gripovac 3 Ísland 20 .12 .2014

EU/2/09/103 Respiporc Flu3 Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/2/09/103 RESPIPORC FLU3 Ísland 20 .12 .2014

EU/2/09/104 Zulvac 8 Ovis Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/2/09/104 Zulvac 8 Ovis Ísland 4 .12 .2014

EU/2/09/105 Zulvac 8 Bovis Noregur 15 .12 .2014

EU/2/09/105 Zulvac 8 Bovis Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/2/09/105 Zulvac 8 Bovis Ísland 4 .12 .2014
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III . VIÐAUKI

Skrá um framlengd markaðsleyfi

Eftirtalin markaðsleyfi voru framlengd í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. júlí til 31. desember 2014:

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/01/195/028-029 Liprolog KwikPen Noregur 20 .10 .2014

EU/1/03/255/009-010 Ventavis Ísland 14 .8 .2014

EU/1/03/255/009-010 Ventavis Noregur 7 .8 .2014

EU/1/05/320/004 Noxafil Ísland 10 .10 .2014

EU/1/05/320/004 Noxafil Noregur 15 .10 .2014

EU/1/07/436/005 Isentress Ísland 11 .9 .2014

EU/1/07/436/005 Isentress Noregur 10 .9 .2014

EU/1/12/753/013-017 Signifor Ísland 19 .12 .2014

EU/1/12/753/013-017 Signifor Noregur 3 .12 .2014

EU/1/12/771/007-009 Zoledronic acid Teva Noregur 28 .10 .2014

EU/1/12/773/013-016 Jakavi Ísland 28 .10 .2014

EU/1/12/773/013-016 Jakavi Noregur 15 .10 .2014

EU/1/96/007/039-042 Humalog KwikPen Noregur 20 .10 .2014

EU/1/99/117/003-004 Synagis Ísland 11 .9 .2014

EU/1/99/117/003-004 Synagis Noregur 11 .9 .2014

EU/2/03/041/006-008 Draxxin Ísland 12 .8 .2014

EU/2/03/041/006-008 Draxxin Noregur 18 .7 .2014

EU/2/11/135/002-003 Panacur AquaSol Noregur 17 .12 .2014

EU/2/11/135/002-003 Panacur AquaSol Ísland 15 .8 .2014
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IV . VIÐAUKI

Skrá um afturkölluð markaðsleyfi

Eftirtalin markaðsleyfi voru afturkölluð í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. júlí til 31. desember 2015:

ESB-númer Vara Land Afturköllunardagur

EU/1/06/339 Preotact Ísland 12 .8 .2014

EU/1/06/339 Preotact Noregur 13 .8 .2014

EU/1/07/426 Olanzapine Cipla Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/07/426 Olanzapine Cipla Ísland 22 .7 .2014

EU/1/08/467 Doribax Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/08/467 Doribax Ísland 15 .8 .2014

EU/1/08/467 Doribax Noregur 13 .8 .2014

EU/1/09/557 Clopidogrel Qualimed Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/09/557 Clopidogrel Qualimed Ísland 10 .9 .2014

EU/1/09/557 Clopidogrel Qualimed Noregur 14 .10 .2014

EU/1/10/649 Clopidogrel Teva Pharma B .V . Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/10/649 Clopidogrel Teva Pharma B .V . Ísland 19 .11 .2014

EU/1/10/661 FLUENZ Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/10/661 Fluenz Ísland 18 .11 .2014

EU/1/10/661 Fluenz Noregur 17 .12 .2014

EU/1/10/662 Docetaxel Teva Pharma Ísland 12 .8 .2014

EU/1/11/675 Leflunomide Teva Ísland 12 .8 .2014

EU/1/11/689 IOA Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/11/689 Ioa Ísland 2 .9 .2014

EU/1/11/689 IOA Noregur 16 .9 .2014

EU/1/11/723 Pioglitazon Krka Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/11/723 Pioglitazone Krka Ísland 24 .9 .2014

EU/1/11/735 Ipreziv Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/11/735 Ipreziv Ísland 19 .11 .2014

EU/1/11/735 Ipreziv Noregur 17 .12 .2014

EU/1/11/744 Topotecan Eagle Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/11/744 Topotecan Eagle Ísland 27 .10 .2014

EU/1/11/744 Topotecan Eagle Noregur 5 .11 .2014

EU/1/14/911 Rivastigmine 3M Health Care Ltd . Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/14/911 Rivastigmine 3M Health Care Ltd . Ísland 4 .9 .2014

EU/1/14/911 Rivastigmine 3M Health Care Ltd . Noregur 16 .9 .2014

EU/1/97/037 Vistide Liechtenstein 31 .10 .2014

EU/1/97/037 Vistide Ísland 10 .9 .2014

EU/1/97/043 Revasc Liechtenstein 31 .8 .2014

EU/1/97/043 Revasc Ísland 14 .8 .2014

EU/1/97/043 Revasc Noregur 26 .8 .2014

EU/2/06/058 Flexicam Ísland 12 .8 .2014

V . VIÐAUKI

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. júlí til 31. des-
ember 2014:

ESB-númer Vara Land Niðurfellingardagur

EU/1/13/847 MACI Liechtenstein 31 .12 .2014

EU/1/13/847 MACI Ísland 19 .12 .2014
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(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 („samrunareglugerðin“) .
(2) Stjtíð . ESB C 366, 14 .12 .2013, bls . 5 .

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7595 – TDR Capital/LeasePlan)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 4 . september 2015 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins 
(EB) nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið TDR Capital LLP 
(„TDR“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . 
samrunareglugerðarinnar, í hollenska fyrirtækinu LeasePlan Corporation N .V . („LeasePlan“) .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– TDR: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum félögum og hefur um 5 000 milljóna evra skuldbindingar 
í sinni umsjá . Stefna þess er að fjárfesta í margvíslegum atvinnugreinum, einkum í Bretlandi, 
m .a . á sviði eldsneytissmásölu, líkamsræktarstöðva, bílaþvottastöðva, þjónustu við tómar 
fasteignir, einingabygginga, kráa og veitingahúsa, skuldakaupa, vörubrettaskila, strandflutninga 
og líftrygginga

– LeasePlan: fyrirtæki með aðsetur í Hollandi og annast umsýslu bifreiðaflota og hreyfanleika 
bílstjóra, í óbeinni eigu Volkswagen A .G . og Fleet Investments B .V . Helsta starfsemi LeasePlan 
er á sviði kaupleigu og þjónustu við bifreiðaflota, bæði fólksbifreiða og lítilla atvinnubíla (þ .e . 
allt að 3,5 tonnum)

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 301, 12 . september 2015) . 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 .7595 – TDR Capital/LeasePlan, á eftirfarandi póstfang:

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

ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

 2015/EES/56/03
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(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 („samrunareglugerðin“) .
(2) Stjtíð . ESB C 366, 14 .12 .2013, bls . 5 .

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7697 – Aéroports de Paris/Select Service Partner Group/JV)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 4 . september 2015 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) 
nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem frönsku fyrirtækin Aéroports de Paris S .A . 
(„ADP“) og Select Service Partner S .A .S . („SSP“), sem lýtur yfirráðum breska fyrirtækisins SSP 
Group PLC, öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1 . mgr . og 4 . 
mgr . 3 . gr . samrunareglugerðarinnar, í nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– ADP: markmið félagsins er að koma upp, reka og þróa aðstöðu á flugvöllum á Île-de-France-
svæðinu og þá sérstaklega á Charles de Gaulle og Orly flugvöllunum við París

– SSP: félag sem tilheyrir SSP Group, samsteypu með aðsetur í Bretlandi og sérhæfir sig í 
sérleyfis veitingasölu á flugvöllum og brautarstöðvum

– JV: markmið hins sameiginlega félags er að reka skyndibitastaði á Charles de Gaulle flug-
vellinum við París

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 301, 12 . september 2015) . 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 .7697 – Aéroports de Paris/Select Service Partner Group/JV, á eftirfarandi póstfang:

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

 2015/EES/56/04
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7705 – Benson Elliot/Walton Street/Starwood/Hotel Portfolio)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 4 . september 2015 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins 
(EB) nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið Benson Elliot 
Capital Management LLP („Benson Elliot“) og bandaríska fyrirtækið Walton Street Capital L .L .C . 
(„Walton Street“) öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1 . mgr . og 4 . mgr . 3 . gr . 
samrunareglugerðarinnar, í eignasafni átta starfandi hótela í Evrópusambandinu („eignasafnið“) með 
hlutafjárkaupum í nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki . Fleiri en fimm áðurnefndra hótela, Benson 
Elliot og Walton Street, munu, ásamt bandaríska fyrirtækinu Starwood Hotels & Resorts Worldwide 
(„Starwood“), öðlast í sameiningu yfirráð með fyrirliggjandi samningum um hótelrekstur .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Benson Elliot: umsýslufélag sjóðs sem fjárfestir í óskráðum félögum á sviði hótela, skrifstofu-
húsnæðis, íbúðarhúsnæðis og verslunarhúsnæðis í Bretlandi

– Walton Street: fjárfestingarfélag sem fjárfestir í óskráðum félögum og einnig í fasteignum

– Starwood: rekstaraðili hótela og afþreyingar . Meðal vörumerkja félagsins er m .a . að finna: St . 
Regis, The Luxury Collection, W, Westin, Le Méridien, Sheraton, Four Points by Sheraton, 
Aloft, Element, og Tribute Portfolio

– Eignasafnið: átta hótel í borgunum Nürnberg, Varsjá, Róm, Feneyjum, Mílanó, Paris og Brussel

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 301, 12 . september 2015) . 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 .7705 – Benson Elliot/Walton Street/Starwood/Hotel Portfolio, 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“) .
(2) Stjtíð . ESB C 366, 14 .12 .2013, bls . 5 .

 2015/EES/56/05
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7727 – Colony/AXA/Groupe Data4)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 7 . september 2015 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins 
(EB) nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Colony Capital 
Inc . („Colony“) og AXA REIM SA, sem tilheyrir AXA-samsteypunni („AXA“), öðlast með 
hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . samrunareglugerðarinnar, 
í lúxemborgska fyrirtækinu Groupe Data4 („Groupe Data4“) .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Colony: fasteignaþjónusta og fjárfestingastjórnun

– AXA: líftryggingar, heilsutryggingar og annars konar vátryggingar, svo og fjárfestingastjórnun

– Groupe Data4: þróun og rekstur gagnavera og önnur upplýsingatækniþjónusta

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 308, 18 . september 2015) . 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 .7727 – Colony/AXA/Groupe Data4, 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“) .
(2) Stjtíð . ESB C 366, 14 .12 .2013, bls . 5 .

 2015/EES/56/06
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7743 – TrailStone/E2M)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 4 . september 2015 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins 
(EB) nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið TrailStone UK Ltd . 
(„TrailStone“), sem lýtur endanlegum yfirráðum bandaríska fyrirtækisins Riverstone Holdings LLC . 
(„Riverstone“), öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . 
samrunareglugerðarinnar, í þýska fyrirtækinu Energy2Market GmbH („E2M“) .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– TrailStone UK: félag sem stundar vöruferlisstjórnun og áhættustýringu, einkum á sviði orku-
fyrirtækja og hrávöru

– Riverstone: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum félögum, einkum í orkuframleiðslu

– E2M: óháð viðskiptafélag á sviði endurnýjanlegrar raforku sem fengin er frá litlum og meðal-
stórum vind-, sólar, vatns- og lífmassaorkuverum, einkum í Þýskalandi

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 301, 12 . september 2015) . 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 .7743 – TrailStone/E2M, á eftirfarandi póstfang:

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

 2015/EES/56/07

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 („samrunareglugerðin“) .
(2) Stjtíð . ESB C 366, 14 .12 .2013, bls . 5 .
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7754 – Blackstone/Corsair Capital/First Eagle)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 11 . september 2015 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins 
(EB) nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandarísku fyrirtækin Blackstone Group 
L .P . („Blackstone“) og Corsair Capital LLC („Corsair“) öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi 
stafliðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . samrunareglugerðarinnar, í bandaríska fyrirtækinu First Eagle Investment 
Management, LLC („FEIM“) .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Blackstone: eignastýring utan hefðbundinna markaða um heim allan og veitir fjármálaráðgjöf

– Corsair: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum félögum, með áherslu á félög í fjármálaþjónustu um 
heim allan

– FEIM: fjárfestingarstýringarfyrirtæki, skráð í Bandaríkjunum

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 308, 18 . september 2015) . 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 .7754 – Blackstone/Corsair Capital/First Eagle, á eftirfarandi póstfang:

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

 2015/EES/56/08

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 („samrunareglugerðin“) .
(2) Stjtíð . ESB C 366, 14 .12 .2013, bls . 5 .
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7761 – Permira/OTPP/GFKL Group/Lowell Group)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 4 . september 2015 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins 
(EB) nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Permira Holdings Limited 
(„Permira“) frá Guernsey, fyrir milligöngu dótturfélagsins Garfunkelux S .à .r .l, og kanadíska 
fyrirtækið Ontario Teachers’ Pension Plan Board („OTPP“) öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi 
stafliðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . samrunareglugerðarinnar, í breska fyrirtækinu Metis Bidco Limited og 
dótturfélögum þess í einkaeigu (einu nafni „Lowell Group“) og í þýska fyrirtækinu Garfunkelux 
Holdco 1 S .à .r .l . og dótturfélögum þess í einkaeigu („GFKL Group“) .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Permira: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum félögum í fjölda atvinnugreina um heim allan þar 
sem vaxtar- og þróunarmöguleikar eru fyrir hendi

– OTPP: fyrirtæki án hlutafjár sem stýrir eftirlaunum og fjárfestingum lífeyrissjóða kennara í 
Kanada

– GFKL Group: þjónusta á svið endurheimtu neysluskulda í Þýskalandi

– Lowell Group: þjónusta á svið endurheimtu neysluskulda í Bretlandi

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 303, 15 . september 2015) . 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 .7761 – Permira/OTPP/GFKL Group/Lowell Group, á eftirfarandi póstfang:

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

 2015/EES/56/09

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 („samrunareglugerðin“) .
(2) Stjtíð . ESB C 366, 14 .12 .2013, bls . 5 .
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7773 – KKR/SoftwareONE)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 8 . september 2015 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins 
(EB) nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið KKR Co . L .P . 
(„KKR“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu óbein yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . 
samrunareglugerðarinnar, í svissneska fyrirtækinu SoftwareONE Holding AG („SWO“) .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– KKR: ráðgjöf í tengslum við fjárfestingarstarfsemi og umsýsla með henni um heim allan

– SWO: leyfi fyrir hugbúnaði og önnur upplýsingatækniþjónusta

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 308, 18 . september 2015) . 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 .7773 – KKR/SoftwareONE, á eftirfarandi póstfang:

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

 2015/EES/56/10

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 („samrunareglugerðin“) .
(2) Stjtíð . ESB C 366, 14 .12 .2013, bls . 5 .

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


17.9.2015 Nr . 56/31EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

(mál M.7498 – Compagnie de Saint Gobain/Sika)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 22 . júlí 2015 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 (1) . 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 
32015M7498 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

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

(mál M.7579 – Royal Dutch Shell/Keele OY/Aviation Fuel Services Norway)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 19 . júní 2015 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 (1) . 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 
32015M7579 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 .
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 2015/EES/56/11
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(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 .

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

(mál M.7622 – Dufry/World Duty Free)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 5 . ágúst 2015 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 (1) . 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 
32015M7622 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

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

(mál M.7633 – Kia/Gas Natural Fenosa/GPG)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 11 . september 2015 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 (1) . 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 
32015M7633 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

 2015/EES/56/14

 2015/EES/56/13

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
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17.9.2015 Nr . 56/33EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

(mál M.7663 – DTZ/Cushman & Wakefield)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 27 . ágúst 2015 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 (1) . 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/homepage .html?locale=en), undir 
skjalnúmeri 32015M7663 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

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

(mál M.7685 – Perrigo/GSK Divestment Businesses)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 21 . ágúst 2015 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 (1) . 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 
32015M7685 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

 2015/EES/56/16

 2015/EES/56/15

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 .
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál M.7704 – Wilmar International/Fox Petroli/JV)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 9 . september 2015 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 (1) . 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/homepage .html?locale=en), undir 
skjalnúmeri 32015M7704 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

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

(mál M.7707 – Cinven/Synlab)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 9 . september 2015 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 (1) . 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 
32015M7707 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 .
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http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


17.9.2015 Nr . 56/35EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

(mál M.7713 – Rewe ZF/Kuoni Reisen and Related Group Companies)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 31 . ágúst 2015 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 (1) . 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 
32015M7713 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

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

(mál M.7723 – KKR/Reggeborgh/Deutsche Glasfaser)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 2 . september 2015 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 (1) . 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 
32015M7723 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

 2015/EES/56/20

 2015/EES/56/19

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 .

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


EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 56/36 17.9.2015

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

(mál M.7730 – Groupe Acticall/Sitel Worldwide Corporation)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 9 . september 2015 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 (1) . 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/homepage .html?locale=en), undir 
skjalnúmeri 32015M7730 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

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

(mál M.7731 – Bpifrance/Springwater/Delion France)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 9 . september 2015 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 (1) . Óstytt útgáfa þessarar ákvörð-
un ar er ein göngu til á frönsku 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/homepage .html?locale=en), undir 
skjalnúmeri 32015M7731 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 .

 2015/EES/56/22

 2015/EES/56/21

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum við tilkynntri sam fylk ingu fyrir tækja

(mál M.7738 – Naxicap/Banque Publique d‘Investissement/DEFTA Group)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 9 . september 2015 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 (1) . Óstytt útgáfa þessarar ákvörð-
un ar er ein göngu til á frönsku 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/homepage .html?locale=en), undir 
skjalnúmeri 32015M7738 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

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

(mál M.7751 – CVC Capital Partners SICAV-FIS/PKP Energetyka)

Fram kvæmda stjórn in ákvað hinn 9 . september 2015 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 (1) . 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/homepage .html?locale=en), undir 
skjalnúmeri 32015M7751 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

 2015/EES/56/24

 2015/EES/56/23

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 .

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Upplýsingar sem borist hafa frá aðildarríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur 
verið í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 

þar sem tilgreindir eru tilteknir flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega 
markaðnum til beitingar 87. og 88. gr. sáttmálans

(reglugerð um almenna hópundanþágu)

Tilvísunar númer 
ríkis aðstoðar Aðildarríki Hérað

Fyrirsögn aðstoðarkerfis eða heiti 
fyrirtækis sem þiggur sérákveðna 

viðbótaraðstoð

Upplýsingarnar 
birtust í

SA .33235 
(2011/X)

Ítalía – Aiuto a favore della ricerca 
industriale e precompetitiva e 
misure di formazione generale

Stjtíð . ESB C 259, 
7 .8 .2015, bls . 13 .

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 5. mgr. 17. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um 

flugrekstur í Bandalaginu

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir

Aðildarríki Finnland

Flugleið Mariehamn (MHQ) – Stokkhólmur Arlanda (ARN)

Samningstími 1 .3 .2016–29 .2 .2020

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum Á 63 . almanaksdegi eftir birtingu (Stjtíð . ESB C 298, 
10 .9 .2015, bls . 2)

Póstfang sem senda má til beiðni um texta útboðs auglýs-
ing arinnar og hvers kyns viðkomandi upplýsingar og/eða 
skjöl sem varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING
Stjórnvöld á Álandi
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN
Åland, Finland

Netfang: registrator@regeringen .ax
Internet: www .regeringen .ax/upphandlingar 

 2015/EES/56/26

 2015/EES/56/25

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.298.01.0002.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.298.01.0002.01.ENG


17.9.2015 Nr . 56/39EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 4. mgr. 16. gr. 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar  

reglur um flugrekstur í Bandalaginu

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug

Aðildarríki Ítalía

Flugleið Reggio Calabria–Bologna (báðar leiðir)
Reggio Calabria–Pisa (báðar leiðir)

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða 10 . desember 2015

Póstfang sem senda má til beiðni um textann og hvers 
kyns viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl sem varða 
almannaþjónustukvaðirnar

Um nánari upplýsingar vinsamlega leitið til:
Flugmálastofnun (ENAC)
Direzione sviluppo trasporto aereo
Viale del Castro Pretorio, 118
00185 Rome
ITALY

Sími: +39 0644596564
Bréfasími: +39 0644596591
Netfang: osp@enac .gov .it
Vefsetur: http://www .mit .gov .it
              http://www .enac .gov .it

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 5. mgr. 17. gr. 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar  

reglur um flugrekstur í Bandalaginu

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir

Aðildarríki Ítalía

Flugleið Reggio Calabria–Bologna (báðar leiðir)

Samningstími Frá 10 . desember 2015 til 9 . desember 2017

Frestur til að skila tilboðum 2 mánuðir frá því að auglýsing þessi birtist í Stjórnar
tíðindum Evrópusambandsins (C 301, 12 .9 .2015, bls . 12)

Texti útboðsauglýsingarinnar, ásamt hvers kyns 
viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 
útboðið og almannaþjónustukvaðirnar, er afhentur eftir 
beiðni sem senda ber:

Um nánari upplýsingar vinsamlega leitið til:
Flugmálastofnun (ENAC)
Direzione sviluppo trasporto aereo
Viale del Castro Pretorio, 118
00185 Rome
ITALY

Sími: +39 0644596564
Bréfasími: +39 0644596591
Netfang: osp@enac .gov .it
Vefsetur: http://www .mit .gov .it
 http://www .enac .gov .it

 2015/EES/56/28

 2015/EES/56/27

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.301.01.0012.01.ENG


EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 56/40 17.9.2015

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 5. mgr. 17. gr. 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar  

reglur um flugrekstur í Bandalaginu

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir

Aðildarríki Ítalía

Flugleið Reggio Calabria–Pisa (báðar leiðir)

Samningstími Frá 10 . desember 2015 til 9 . desember 2017

Frestur til að skila tilboðum 2 mánuðir frá því að auglýsing þessi birtist í Stjórnar
tíðindum Evrópusambandsins (C 301, 12 .9 .2015, bls . 13)

Texti útboðsauglýsingarinnar, ásamt hvers kyns við-
komandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða útboðið 
og almannaþjónustukvaðirnar, er afhentur eftir beiðni sem 
senda ber:

Um nánari upplýsingar vinsamlega leitið til:
Flugmálastofnun (ENAC)
Direzione sviluppo trasporto aereo
Viale del Castro Pretorio, 118
00185 Rome
ITALY
Sími: +39 0644596564
Bréfasími: +39 0644596591
Netfang: osp@enac .gov .it
Vefsetur: http://www .mit .gov .it
              http://www .enac .gov .it

Yfirlit um ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um leyfi til að setja á markað 
vegna notkunar og/eða notkunar efna sem talin eru upp í XIV. viðauka við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, 
leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar REACH)

(birt samkvæmt 9 . mgr . 64 . gr . reglugerðar (EB) nr . 1907/2006) (1)

Ákvörðun sem varðar efnið díarsenþríoxíð (EB-nr . 215-481-4, CAS-nr . 1327-53-3) hefur verið birt í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins C 292, 5 .9 .2015, bls . 2 .

Ákvörðunina er að finna á eftirfarandi slóð á vefsetri framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins: 

http://ec .europa .eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en .htm .

 2015/EES/56/30

 2015/EES/56/29

(1) Stjtíð . ESB L 396, 30 .12 .2006, bls . 1 .

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.301.01.0013.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.293.01.0002.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm



