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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 fyrri helmingi ársins 2015

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 29 . apríl 2016, eftirfarandi skrár um markaðsleyfi fyrir 
lyfjum sem gefin voru út frá 1 . janúar til 30 . júní 2015:

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

EFTA-STOFNANIR
FASTANEFND EFTA-RÍKJANNA

 2016/EES/51/01
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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 
2015:

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/07/423 Vectibix Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/11/709 Buccolam Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/11/721 Paglitaz Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/11/745 Desloratadine Actavis Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/12/755 Pioglitazone Actavis Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/12/757 Pioglitazone Teva Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/12/758 Pioglitazone Teva Pharma Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/12/760 Bronchitol Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/12/811 Lyxumia Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/13/817 Actelsar HCT Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/13/822 PHEBURANE Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/13/830 Stribild Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/13/835 Voriconazole Accord Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/13/845 Imatinib Accord Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/13/846 Xtandi Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/13/859 Levodopa-Carbidopa-Entacapone Sandoz Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/13/879 Giotrif Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/13/893 Opsumit Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/932 Vantobra Ísland 17 .4 .2015

EU/1/14/932 Vantobra Noregur 15 .4 .2015

EU/1/14/936 Nuwiq Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/952 Sevelamer carbonate Zentiva Ísland 6 .2 .2015

EU/1/14/952 Sevelamer carbonate Zentiva Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/952 Sevelamer carbonate Zentiva Noregur 06 .2 .2015

EU/1/14/953 Tasermity Ísland 12 .3 .2015

EU/1/14/953 Tasermity Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/953 Tasermity Noregur 12 .3 .2015

EU/1/14/957 Cyramza Ísland 15 .1 .2015

EU/1/14/957 Cyramza Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/957 Cyramza Noregur 13 .1 .2015

EU/1/14/959 Lynparza Ísland 14 .1 .2015

EU/1/14/959 Lynparza Noregur 12 .1 .2015

EU/1/14/960 DUAVIVE Ísland 14 .1 .2015

EU/1/14/960 Duavive Noregur 12 .1 .2015

EU/1/14/969 SCENESSE Ísland 15 .1 .2015

EU/1/14/969 Scenesse Noregur 15 .1 .2015

EU/1/14/970 RIXUBIS Ísland 14 .1 .2015

EU/1/14/970 Rixubis Noregur 13 .1 .2015

EU/1/14/972 Duloxetine Lilly Ísland 6 .1 .2015

EU/1/14/973 Quinsair Ísland 19 .4 .2015

EU/1/14/973 Quinsair Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/1/14/973 Quinsair Noregur 15 .4 .2015

EU/1/14/974 Cerdelga Ísland 5 .2 .2015
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/14/974 Cerdelga Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/974 Cerdelga Noregur 10 .2 .2015

EU/1/14/975 Clopidogrel ratiopharm Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/975 Clopidogrel ratiopharm Noregur 5 .3 .2015

EU/1/14/975 Clopidogrel ratiopharm Ísland 11 .3 .2015

EU/1/14/976 Zontivity Ísland 5 .2 .2015

EU/1/14/976 Zontivity Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/976 Zontivity Noregur 16 .2 .2015

EU/1/14/977 Rasagilin ratiopharm Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/977 Rasagiline ratiopharm Ísland 22 .1 .2015

EU/1/14/977 Rasagiline ratiopharm Noregur 09 .2 .2015

EU/1/14/978 Senshio Ísland 30 .1 .2015

EU/1/14/978 Senshio Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/978 Senshio Noregur 16 .2 .2015

EU/1/14/979 Ofev Ísland 30 .1 .2015

EU/1/14/979 Ofev Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/979 Ofev Noregur 29 .1 .2015

EU/1/14/980 Cosentyx Ísland 4 .2 .2015

EU/1/14/980 Cosentyx Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/980 Cosentyx Noregur 30 .1 .2015

EU/1/14/981 Otezla Ísland 5 .2 .2015

EU/1/14/981 Otezla Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/981 Otezla Noregur 30 .1 .2015

EU/1/14/982 Viekirax Ísland 29 .1 .2015

EU/1/14/982 Viekirax Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/982 Viekirax Noregur 20 .1 .2015

EU/1/14/983 Exviera Ísland 29 .1 .2015

EU/1/14/983 Exviera Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/983 Exviera Noregur 20 .1 .2015

EU/1/14/984 Xadago Ísland 11 .3 .2015

EU/1/14/984 Xadago Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/984 Xadago Noregur 16 .3 .2015

EU/1/14/985 Raplixa Ísland 17 .4 .2015

EU/1/14/985 Raplixa Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/1/14/985 Raplixa Noregur 10 .4 .2015

EU/1/14/986 Xydalba Ísland 11 .3 .2015

EU/1/14/986 Xydalba Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/986 Xydalba Noregur 2 .3 .2015

EU/1/14/987 Holoclar Ísland 11 .3 .2015

EU/1/14/987 Holoclar Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/14/987 Holoclar Noregur 26 .2 .2015

EU/1/14/988 Mysimba Ísland 19 .4 .2015

EU/1/14/988 Mysimba Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/1/14/988 Mysimba Noregur 15 .4 .2015

EU/1/15/1000 Jinarc Ísland 4 .6 .2015

EU/1/15/1000 Jinarc Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/15/1000 Jinarc Noregur 12 .6 .2015

EU/1/15/1001 Akynzeo Ísland 4 .6 .2015
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/15/1001 Akynzeo Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/15/1001 Akynzeo Noregur 5 .6 .2015

EU/1/15/1002 Lenvima Ísland 15 .6 .2015

EU/1/15/1002 Lenvima Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/15/1002 Lenvima Noregur 15 .6 .2015

EU/1/15/1003 Synjardy Ísland 9 .6 .2015

EU/1/15/1003 Synjardy Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/15/1003 Synjardy Noregur 17 .6 .2015

EU/1/15/1004 Voriconazol Hospira Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/15/1004 Voriconazole Hospira Ísland 4 .6 .2015

EU/1/15/1004 Voriconazole Hospira Noregur 18 .6 .2015

EU/1/15/1007 Gardasil 9 Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/15/1007 Gardasil 9 Noregur 18 .6 .2015

EU/1/15/1009 Aripiprazole Zentiva Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/15/1010 Duloxetine Mylan Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/15/1011 Pregabalin Sandoz Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/15/1012 Pregabalin Sandoz GmbH Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/15/1013 Lumark Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/15/1014 Opdivo Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/15/989 Orbactiv Ísland 17 .4 .2015

EU/1/15/989 Orbactiv Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/1/15/989 Orbactiv Noregur 15 .4 .2015

EU/1/15/990 Ikervis Ísland 17 .4 .2015

EU/1/15/990 IKERVIS Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/1/15/990 IKERVIS Noregur 9 .4 .2015

EU/1/15/991 Sivextro Ísland 19 .4 .2015

EU/1/15/991 Sivextro Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/1/15/991 Sivextro Noregur 15 .4 .2015

EU/1/15/992 Saxenda Ísland 19 .4 .2015

EU/1/15/992 Saxenda Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/1/15/992 Saxenda Noregur 9 .4 .2015

EU/1/15/993 Lixiana Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/15/994 Kengrexal Ísland 19 .4 .2015

EU/1/15/994 Kengrexal Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/1/15/994 Kengrexal Noregur 10 .4 .2015

EU/1/15/995 DUTREBIS Ísland 19 .4 .2015

EU/1/15/995 DUTREBIS Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/1/15/995 DUTREBIS Noregur 10 .4 .2015

EU/1/15/996 Ristempa Ísland 11 .5 .2015

EU/1/15/996 Ristempa Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/1/15/996 Ristempa Noregur 13 .4 .2015

EU/1/15/999 Zykadia Ísland 4 .6 .2015

EU/1/15/999 Zykadia Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/15/999 Zykadia Noregur 27 .5 .2015

EU/2/11/122 BLUEVAC BTV8 Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/2/11/131 Zulvac 1 Ovis Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/2/12/140 Poulvac E . coli Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/2/12/142 Cardalis Liechtenstein 28 .2 .2015
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EU/2/13/151 Equilis West Nile Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/2/13/152 ProZinc Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/2/14/162 Parvoduk Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/2/14/176 Bovela Ísland 15 .1 .2015

EU/2/14/176 Bovela Noregur 23 .1 .2015

EU/2/14/177 Nexgard Spectra Ísland 30 .1 .2015

EU/2/14/177 NEXGARD SPECTRA Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/2/14/177 Nexgard Spectra Noregur 13 .2 .2015

EU/2/14/178 Zulvac SBV Ísland 24 .2 .2015

EU/2/14/178 Zulvac SBV Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/2/14/178 Zulvac SBV Noregur 11 .3 .2015

EU/2/14/179 Suvaxyn CSF Marker Ísland 9 .4 .2015

EU/2/14/179 Suvaxyn CSF Marker Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/2/14/179 Suvaxyn CSF Marker Noregur 9 .4 .2015

EU/2/14/180 Coliprotec F4 Ísland 15 .4 .2015

EU/2/14/180 Coliprotec F4 Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/2/14/180 Coliprotec F4 Noregur 9 .4 .2015

EU/2/15/181 Sileo Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/2/15/181 Sileo Noregur 30 .6 .2015

*  *  *  *



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 51/6 22.9.2016

II. VIÐAUKI

Skrá um endurnýjuð markaðsleyfi

Eftirtalin markaðsleyfi voru endurnýjuð í EFTA–ríkjunum, sem eiga aðild að EES, frá 1. janúar til  
30. júní 2015:

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/00/133 Optisulin Ísland 18 .3 .2015

EU/1/00/133 Optisulin Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/00/133 Optisulin Noregur 27 .2 .2015

EU/1/00/134 Lantus Ísland 17 .3 .2015

EU/1/00/134 Lantus Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/00/134 Lantus Noregur 5 .3 .2015

EU/1/05/308 Aclasta Ísland 5 .2 .2015

EU/1/05/308 Aclasta Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/05/308 Aclasta Noregur 17 .2 .2015

EU/1/05/310 Fosavance Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/05/310 Fosavance Noregur 19 .5 .2015

EU/1/05/315 APTIVUS Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/05/319 Xolair Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/07/423 Vectibix Ísland 15 .1 .2015

EU/1/07/423 Vectibix Noregur 29 .1 .2015

EU/1/08/506 Celvapan Ísland 3 .6 .2015

EU/1/08/506 Celvapan Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/08/506 Celvapan Noregur 27 .5 .2015

EU/1/09/601 Firdapse Ísland 18 .2 .2015

EU/1/09/610 Telmisartan Teva Ísland 14 .1 .2015

EU/1/09/610 Telmisartan Teva Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/09/610 Telmisartan Teva Noregur 13 .1 .2015

EU/1/10/612 Revolade Ísland 30 .1 .2015

EU/1/10/612 Revolade Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/10/612 Revolade Noregur 29 .1 .2015

EU/1/10/615 Temozolomide Hospira Ísland 22 .1 .2015

EU/1/10/615 Temozolomide Hospira Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/10/615 Temozolomide Hospira Noregur 28 .1 .2015

EU/1/10/618 Prolia Ísland 4 .2 .2015

EU/1/10/618 Prolia Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/10/618 Prolia Noregur 9 .2 .2015

EU/1/10/620 Ristfor Ísland 14 .1 .2015

EU/1/10/620 Ristfor Noregur 13 .1 .2015

EU/1/10/621 Ristaben Ísland 14 .1 .2015

EU/1/10/621 Ristaben Noregur 13 .1 .2015

EU/1/10/625 Arzerra Ísland 2 .3 .2015

EU/1/10/625 Arzerra Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/10/625 Arzerra Noregur 26 .2 .2015

EU/1/10/627 Raloxifene Teva Ísland 20 .2 .2015

EU/1/10/627 Raloxifene Teva Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/10/627 Raloxifene Teva Noregur 27 .2 .2015

EU/1/10/631 Nivestim Ísland 15 .6 .2015

EU/1/10/631 Nivestim Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/10/631 Nivestim Noregur 18 .6 .2015

EU/1/10/632 Tolura Ísland 17 .4 .2015
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EU/1/10/632 Tolura Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/1/10/632 Tolura Noregur 9 .4 .2015

EU/1/10/633 Topotecan Hospira Ísland 15 .6 .2015

EU/1/10/633 Topotecan Hospira Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/10/633 Topotecan Hospira Noregur 15 .6 .2015

EU/1/10/634 Ribavirin Mylan Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/10/634 Ribavirin Mylan Noregur 27 .2 .2015

EU/1/10/634 Ribavirin Mylan Ísland 20 .2 .2015

EU/1/10/635 Olanzapin Apotex Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/10/635 Olanzapin Apotex Noregur 27 .2 .2015

EU/1/10/635 Olanzapine Apotex Ísland 20 .2 .2015

EU/1/10/636 Daxas Ísland 12 .5 .2015

EU/1/10/636 Daxas Noregur 15 .5 .2015

EU/1/10/637 Leflunomid medac Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/1/10/637 Leflunomide medac Ísland 19 .4 .2015

EU/1/10/637 Leflunomide medac Noregur 9 .4 .2015

EU/1/10/638 Ozurdex Ísland 19 .4 .2015

EU/1/10/638 Ozurdex Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/1/10/638 Ozurdex Noregur 9 .4 .2015

EU/1/10/639 Telmisartan Actavis Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/10/640 Sycrest Ísland 1 .6 .2015

EU/1/10/640 Sycrest Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/10/640 Sycrest Noregur 3 .6 .2015

EU/1/10/642 Ibandronsäure Teva Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/10/643 Rapiscan Ísland 12 .5 .2015

EU/1/10/643 Rapiscan Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/10/643 Rapiscan Noregur 15 .6 .2015

EU/1/10/646 VPRIV Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/10/647 Myclausen Ísland 9 .6 .2015

EU/1/10/647 Myclausen Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/10/647 Myclausen Noregur 15 .6 .2015

EU/1/10/651 Clopidogrel HCS Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/10/654 Leflunomid ratiopharm Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/11/666 Libertek Ísland 12 .5 .2015

EU/1/11/666 Libertek Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/11/666 Libertek Noregur 15 .5 .2015

EU/1/11/668 Daliresp Ísland 12 .5 .2015

EU/1/11/668 Daliresp Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/11/668 Daliresp Noregur 15 .5 .2015

EU/1/11/749 Caprelsa Ísland 30 .1 .2015

EU/1/11/749 Caprelsa Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/11/749 Caprelsa Noregur 29 .1 .2015

EU/1/12/764 Pixuvri Ísland 19 .4 .2015

EU/1/12/764 Pixuvri Noregur 9 .4 .2015

EU/1/13/818 Bosulif Ísland 11 .3 .2015

EU/1/13/818 Bosulif Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/13/818 Bosulif Noregur 6 .3 .2015

EU/1/13/848 Erivedge Ísland 5 .6 .2015

EU/1/13/848 Erivedge Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/13/848 Erivedge Noregur 15 .6 .2015
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EU/1/13/875 Deltyba Ísland 12 .5 .2015

EU/1/13/875 Deltyba Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/13/875 Deltyba Noregur 15 .5 .2015

EU/1/13/890 Cometriq Ísland 5 .2 .2015

EU/1/13/890 Cometriq Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/13/890 Cometriq Noregur 13 .2 .2015

EU/1/13/901 SIRTURO Ísland 5 .2 .2015

EU/1/13/901 Sirturo Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/13/901 Sirturo Noregur 10 .2 .2015

EU/2/05/055 Equilis Te Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/2/05/055 Equilis Te Noregur 30 .6 .2015

EU/2/09/103 Respiporc Flu3 Noregur 16 .1 .2015

EU/2/09/104 Zulvac 8 Ovis Noregur 14 .1 .2015

EU/2/10/106 Bovilis BTV8 Ísland 16 .6 .2015

EU/2/10/106 Bovilis BTV8 Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/2/10/106 Bovilis BTV8 Noregur 26 .6 .2015

EU/2/10/109 Rhiniseng Liechtenstein 30 .6 .2015

*  *  *  *
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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 2015:

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/00/133/033-035 Toujeo Ísland 12 .5 .2015

EU/1/00/133/033-035 Toujeo Noregur 19 .5 .2015

EU/1/01/195/028-029 Liprolog KwikPen Ísland 19 .2 .2015

EU/1/04/303/004 Orfadin Ísland 3 .6 .2015

EU/1/04/303/004 Orfadin Noregur 28 .5 .2015

EU/1/07/319/009 Revlimid Noregur 2 .3 .2015

EU/1/07/391/009 Revlimid Ísland 10 .3 .2015

EU/1/08/469/046-049 Oprymea Ísland 2 .3 .2015

EU/1/08/469/050-053 Oprymea Ísland 2 .3 .2015

EU/1/08/469/046-049 Oprymea Noregur 25 .2 .2015

EU/1/08/469/050-053 Oprymea Noregur 25 .2 .2015

EU/1/12/771/007-009 Zoledronic Acid Teva Ísland 15 .1 .2015

EU/1/12/798/005-006 Ibandronic acid Accord Ísland 19 .4 .2015

EU/1/12/798/005-006 Ibandronic acid Accord Noregur 10 .4 .2015

EU/1/13/819/002 JETREA Ísland 13 .5 2015

EU/1/13/819/002 Jetrea Noregur 13 .5 .2015

EU/1/96/007/039-042 Humalog KwikPen Ísland 19 .2 .2015

EU/2/06/062/005 Cerenia Noregur 29 .6 .2015

EU/2/07/078/021 Rheumocam Ísland 4 .6 .2015

EU/2/07/078/021 Rheumocam Noregur 2 .6 .2015

EU/2/97/004/050-053 Metacam     Noregur 6 .5 .2015

EU/2/97/004/050-053 Metacam Ísland 6 .5 .2015

EU/2/99/014/013-016 Stronghold Noregur 10 .4 .2015

*  *  *  *
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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 2015:

ESB-númer Vara Land Afturköllunardagur

EU/1/07/426 Olanzapine Cipla Noregur 21 .1 .2015

EU/1/08/458 Trevaclyn Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/08/459 Tredaptive Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/08/460 Pelzont Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/09/554 Clopidogrel ratiopharm Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/09/560 Clopidogrel DURA Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/09/560 Clopidogrel Dura Noregur 30 .6 .2015

EU/1/10/649 Clopidogrel Teva Pharma B .V . Noregur 21 .1 .2015

EU/1/10/650 Clopidogrel Teva Generics B .V . Ísland 5 .2 .2015

EU/1/10/664 Pumarix Ísland 20 .2 .2015

EU/1/10/664 Pumarix Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/10/664 Pumarix Noregur 31 .1 .2015

EU/1/11/686 Rasilamlo Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/11/723 Pioglitazone Krka Noregur 21 .1 .2015

EU/1/11/748 Docetaxel Mylan (sólarlagsákvæði) Noregur 3 .2 .2015

EU/1/12/754 Sepioglin Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/1/12/774 Rienso Ísland 12 .5 .2015

EU/1/12/774 Rienso Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/1/12/774 Rienso Noregur 19 .5 .2015

EU/1/12/804 BindRen Ísland 13 .3 .2015

EU/1/12/804 BindRen Liechtenstein 30 .4 .2015

EU/1/12/804 BindRen Noregur 14 .4 .2015

EU/1/13/867 Provenge Liechtenstein 30 .6 .2015

EU/1/13/867 Provenge Noregur 15 .6 .2015

EU/1/97/037 Vistide Noregur 4 .2 .2015

EU/2/04/049 Purevax RCCh Ísland 10 .2 .2015

EU/2/07/071 SLENTROL Ísland 5 .2 .2015

EU/2/07/071 Slentrol Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/2/07/071 Slentrol Noregur 30 .3 .2015

EU/2/11/136 TruScient Ísland 5 .2 .2015

EU/2/11/136 TruScient Liechtenstein 28 .2 .2015

EU/2/11/136 TruScient Noregur 22 .4 .2015

*  *  *  *  *  *

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 tímabilinu 
1. janúar til 30. júní 2015:

ESB-númer Vara Land Niðurfellingardagur

EU/1/13/847/001 MACI Noregur 22 .1 .2015
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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 
seinni helmingi ársins 2015

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 18 . mars 2016, eftirfarandi skrár um markaðsleyfi fyrir 
lyfjum sem gefin voru út frá 1 . júlí til 31 . desember 2015:

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

*  *  *  *

 2016/EES/51/02
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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 
2015:

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/11/710 Votubia (skipt yfir í óskilyrt leyfi) Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/13/895 Kolbam Ísland 14 .12 .2015

EU/1/13/895 Kolbam Noregur 15 .12 .2015

EU/1/13/895 Kolbam Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1005 Aripiprazole Pharmathen Ísland 23 .7 .2015

EU/1/15/1005 Aripiprazole Pharmathen Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/1005 Aripiprazole Pharmathen Noregur 16 .7 .2015

EU/1/15/1006 Respreeza Ísland 31 .8 .2015

EU/1/15/1006 Respreeza Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/1006 Respreeza Noregur 28 .8 .2015

EU/1/15/1007 Gardasil 9 Ísland 8 .7 .2015

EU/1/15/1008 Hetlioz Ísland 4 .8 .2015

EU/1/15/1008 Hetlioz Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/1008 Hetlioz Noregur 16 .7 .2015

EU/1/15/1009 Aripiprazole Zentiva Ísland 23 .7 .2015

EU/1/15/1009 Aripiprazole Zentiva Noregur 16 .7 .2015

EU/1/15/1010 Duloxetine Mylan Ísland 9 .7 .2015

EU/1/15/1010 Duloxetine Mylan Noregur 9 .7 .2015

EU/1/15/1011 Pregabalin Sandoz Ísland 10 .7 .2015

EU/1/15/1011 Pregabalin Sandoz Noregur 17 .7 .2015

EU/1/15/1012 Pregabalin Sandoz GmbH Ísland 10 .7 .2015

EU/1/15/1012 Pregabalin Sandoz GmbH Noregur 17 .7 .2015

EU/1/15/1013 Lumark Noregur 13 .7 .2015

EU/1/15/1013 Lumark Ísland 10 .7 .2015

EU/1/15/1014 OPDIVO Ísland 10 .7 .2015

EU/1/15/1014 Opdivo Noregur 2 .7 .2015

EU/1/15/1015 Strensiq Ísland 10 .9 .2015

EU/1/15/1015 Strensiq Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/15/1015 Strensiq Noregur 14 .9 .2015

EU/1/15/1016 Repatha Ísland 14 .8 .2015

EU/1/15/1016 Repatha Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/1016 Repatha Noregur 5 .8 .2015

EU/1/15/1017 Docetaxel Hospira UK Limited Ísland 4 .9 .2015

EU/1/15/1017 Docetaxel Hospira UK Limited Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/15/1017 Docetaxel Hospira UK Limited Noregur 7 .9 .2015

EU/1/15/1018 Omidria Ísland 19 .8 .2015

EU/1/15/1018 Omidria Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/1018 Omidria Noregur 26 .8 .2015

EU/1/15/1019 Bortezomib Accord Ísland 19 .8 .2015

EU/1/15/1019 Bortezomib Accord Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/1019 Bortezomib Accord Noregur 11 .8 .2015

EU/1/15/1020 Raxone Ísland 15 .9 .2015

EU/1/15/1020 Raxone Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/15/1020 Raxone Noregur 30 .9 .2015

EU/1/15/1021 Pregabalin Zentiva Ísland 14 .8 .2015
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EU/1/15/1021 Pregabalin Zentiva Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/1021 Pregabalin Zentiva Noregur 10 .8 .2015

EU/1/15/1022 Unituxin Ísland 21 .8 .2015

EU/1/15/1022 Unituxin Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/1022 Unituxin Noregur 25 .8 .2015

EU/1/15/1023 Farydak Ísland 4 .9 .2015

EU/1/15/1023 Farydak Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/15/1023 Farydak Noregur 7 .9 .2015

EU/1/15/1024 KEYTRUDA Ísland 13 .8 .2015

EU/1/15/1024 KEYTRUDA Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/1024 KEYTRUDA Noregur 11 .8 .2015

EU/1/15/1025 Evotaz Ísland 12 .8 .2015

EU/1/15/1025 EVOTAZ Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/1025 EVOTAZ Noregur 10 .8 .2015

EU/1/15/1026 Nivolumab BMS Ísland 28 .12 .2015

EU/1/15/1026 Nivolumab BMS Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/1026 Nivolumab BMS Noregur 11 .8 .2015

EU/1/15/1027 Pregabalin Accord Ísland 2 .9 .2015

EU/1/15/1027 Pregabalin Accord Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/15/1027 Pregabalin Accord Noregur 7 .9 .2015

EU/1/15/1028 Duloxetine Zentiva Ísland 31 .8 .2015

EU/1/15/1028 Duloxetine Zentiva Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/1028 Duloxetine Zentiva Noregur 23 .9 .2015

EU/1/15/1029 Aripiprazole Sandoz Ísland 31 .8 .2015

EU/1/15/1029 Aripiprazole Sandoz Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/1029 Aripiprazole Sandoz Noregur 25 .8 .2015

EU/1/15/1030 Odomzo Ísland 1 .9 .2015

EU/1/15/1030 Odomzo Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/1030 Odomzo Noregur 4 .9 .2015

EU/1/15/1031 Praluent Ísland 16 .10 .2015

EU/1/15/1031 Praluent Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/15/1031 Praluent Noregur 1 .10 .2015

EU/1/15/1032 Zerbaxa Ísland 23 .9 .2015

EU/1/15/1032 Zerbaxa Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/15/1032 Zerbaxa Noregur 13 .10 .2015

EU/1/15/1033 Kanuma Ísland 2 .9 .2015

EU/1/15/1033 Kanuma Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/1033 Kanuma Noregur 10 .9 .2015

EU/1/15/1034 Pemetrexed Lilly Ísland 21 .9 .2015

EU/1/15/1034 Pemetrexed Lilly Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/15/1034 Pemetrexed Lilly Noregur 21 .9 .2015

EU/1/15/1035 Obizur Ísland 18 .11 .2015

EU/1/15/1035 Obizur Noregur 30 .11 .2015

EU/1/15/1035 Obizur Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1036 CRESEMBA Ísland 23 .10 .2015

EU/1/15/1036 Cresemba Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/15/1036 Cresemba Noregur 11 .11 .2015

EU/1/15/1037 Pemetrexed Sandoz Ísland 15 .10 .2015

EU/1/15/1037 Pemetrexed Sandoz Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/15/1037 Pemetrexed Sandoz Noregur 24 .9 .2015
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EU/1/15/1038 Pemetrexed medac Ísland 11 .12 .2015

EU/1/15/1038 Pemetrexed medac Noregur 14 .12 .2015

EU/1/15/1038 Pemetrexed medac Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1039 Fexeric Ísland 16 .10 .2015

EU/1/15/1039 Fexeric Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/15/1039 Fexeric Noregur 13 .10 .2015

EU/1/15/1040 Intuniv Ísland 21 .9 .2015

EU/1/15/1040 Intuniv Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/15/1040 Intuniv Noregur 23 .9 .2015

EU/1/15/1041 Ivabradine Anpharm Ísland 15 .10 .2015

EU/1/15/1041 Ivabradine Anpharm Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/15/1041 Ivabradine Anpharm Noregur 1 .10 .2015

EU/1/15/1042 Zalviso Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/15/1042 Zalviso Ísland 16 .10 .2015

EU/1/15/1042 Zalviso Noregur 13 .10 .2015

EU/1/15/1043 Nucala Ísland 29 .12 .2015

EU/1/15/1043 Nucala Noregur 10 .12 .2015

EU/1/15/1043 Nucala Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1044 Numient Ísland 14 .12 .2015

EU/1/15/1044 Numient Noregur 22 .12 .2015

EU/1/15/1044 Numient Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1045 Aripiprazole Accord Ísland 20 .11 .2015

EU/1/15/1045 Aripiprazole Accord Noregur 3 .12 .2015

EU/1/15/1045 Aripiprazole Accord Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1046 Elocta Ísland 11 .12 .2015

EU/1/15/1046 Elocta Noregur 17 .12 .2015

EU/1/15/1046 Elocta Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1047 Blincyto Ísland 23 .12 .2015

EU/1/15/1047 Blincyto Noregur 1 .12 .2015

EU/1/15/1047 Blincyto Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1048 Cotellic Ísland 11 .12 .2015

EU/1/15/1048 Cotellic Noregur 30 .11 .2015

EU/1/15/1048 Cotellic Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1050 Ionsys Ísland 24 .11 .2015

EU/1/15/1050 IONSYS Noregur 10 .12 .2015

EU/1/15/1050 IONSYS Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1051 Ebymect Ísland 23 .11 .2015

EU/1/15/1051 Ebymect Noregur 10 .12 .2015

EU/1/15/1051 Ebymect Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1052 Edistride Ísland 17 .11 .2015

EU/1/15/1052 Edistride Noregur 3 .12 .2015

EU/1/15/1052 Edistride Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1054 Cinacalcet Mylan Ísland 24 .11 .2015

EU/1/15/1054 Cinacalcet Mylan Noregur 30 .11 .2015

EU/1/15/1054 Cinacalcet Mylan Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1055 CIAMBRA Ísland 29 .12 .2015

EU/1/15/1055 Ciambra Noregur 10 .12 .2015

EU/1/15/1055 Ciambra Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1056 Praxbind Ísland 11 .12 .2015

EU/1/15/1056 Praxbind Noregur 10 .12 .2015
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EU/1/15/1056 Praxbind Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1057 Pemetrexed Hospira Ísland 11 .12 .2015

EU/1/15/1057 Pemetrexed Hospira Noregur 1 .12 .2015

EU/1/15/1057 Pemetrexed Hospira Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1058 Entresto Ísland 11 .12 .2015

EU/1/15/1058 Entresto Noregur 26 .11 .2015

EU/1/15/1058 Entresto Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1059 Orkambi Ísland 8 .12 .2015

EU/1/15/1059 Orkambi Noregur 10 .12 .2015

EU/1/15/1059 Orkambi Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1060 Kyprolis Ísland 24 .11 .2015

EU/1/15/1060 Kyprolis Noregur 1 .12 .2015

EU/1/15/1060 Kyprolis Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1061 Genvoya Ísland 9 .12 .2015

EU/1/15/1061 Genvoya Noregur 10 .12 .2015

EU/1/15/1061 Genvoya Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/1062 Ravicti Ísland 15 .12 .2015

EU/1/15/1062 Ravicti Noregur 10 .12 .2015

EU/1/15/1062 Ravicti Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/15/993 Lixiana Ísland 10 .7 .2015

EU/1/15/993 Lixiana Noregur 6 .7 .2015

EU/1/15/997 Pregabalin Mylan Ísland 13 .7 .2015

EU/1/15/997 Pregabalin Mylan Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/997 Pregabalin Mylan Noregur 16 .7 .215

EU/1/15/998 Pregabalin Mylan Pharma Ísland 13 .7 .2015

EU/1/15/998 Pregabalin Mylan Pharma Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/15/998 Pregabalin Mylan Pharma Noregur 16 .7 .2015

EU/2/15/181 Sileo Ísland 8 .7 .2015

EU/2/15/182 Innovax ILT Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/2/15/182 Innovax-ILT Ísland 24 .7 .2015

EU/2/15/182 Innovax-ILT Noregur 30 .7 .2015

EU/2/15/183 Canigen L4 Ísland 6 .8 .2015

EU/2/15/183 Canigen L4 Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/2/15/183 Canigen L4 Noregur 30 .7 .2015

EU/2/15/184 UpCard Ísland 20 .8 .2015

EU/2/15/184 UpCard Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/2/15/184 UpCard Noregur 10 .8 .2015

EU/2/15/185 Fortekor Plus Ísland 21 .9 .2015

EU/2/15/185 FORTEKOR PLUS Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/2/15/185 Fortekor Plus Noregur 6 .10 .2015

EU/2/15/186 Novaquin Ísland 15 .9 .2015

EU/2/15/186 Novaquin Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/2/15/186 Novaquin Noregur 6 .10 .2015

EU/2/15/187 Porcilis PCV ID Ísland 2 .9 .2015

EU/2/15/187 Porcilis PCV ID Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/2/15/187 Porcilis PCV ID Noregur 9 .9 .2015

EU/2/15/188 Vectormune ND Ísland 21 .9 .2015

EU/2/15/188 Vectormune ND Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/2/15/188 Vectormune ND Noregur 6 .10 .2015

EU/2/15/189 Zycortal Ísland 20 .11 .2015
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EU/2/15/189 Zycortal Noregur 3 .12 .2015

EU/2/15/189 Zycortal Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/2/15/190 Suvaxyn Circo + MH RTU Noregur 4 .12 .2015

EU/2/15/190 Suvaxyn Circo + MH RTU Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/2/15/190 Suvaxyn Circo+MH RTU Ísland 16 .11 .2015

EU/2/15/191 Simparica Ísland 20 .11 .2015

EU/2/15/191 Simparica Noregur 4 .12 .2015

EU/2/15/191 Simparica Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/2/15/192 Velactis Ísland 30 .12 .2015

EU/2/15/192 Velactis Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/2/15/193 Imrestor Liechtenstein 31 .12 .2015

*  *  *  *
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II. VIÐAUKI

Skrá um endurnýjuð markaðsleyfi

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

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/00/146 Keppra Ísland 31 .8 .2015

EU/1/00/146 Keppra Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/00/146 Keppra Noregur 8 .9 .2015

EU/1/05/310 Fosavance Ísland 24 .8 .2015

EU/1/05/312 Xyrem Ísland 15 .10 .2015

EU/1/05/312 Xyrem Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/05/312 Xyrem Noregur 14 .10 .2015

EU/1/05/315 Aptivus Ísland 10 .7 .2015

EU/1/05/315 Aptivus Noregur 2 .7 .2015

EU/1/05/319 Xolair Ísland 9 .7 .2015

EU/1/05/319 Xolair Noregur 7 .7 .2015

EU/1/05/323 ProQuad Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/05/325 Macugen Ísland 9 .12 .2015

EU/1/05/325 Macugen Noregur 30 .11 .2015

EU/1/05/325 Macugen Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/10/639 Telmisartan Actavis Ísland 9 .7 .2015

EU/1/10/639 Telmisartan Actavis Noregur 8 .7 .2015

EU/1/10/641 Ruconest Ísland 16 .10 .2015

EU/1/10/641 Ruconest Noregur 14 .10 .2015

EU/1/10/641 Ruconest Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/10/642 Ibandronic Acid Teva Ísland 9 .7 .2015

EU/1/10/642 Ibandronic Acid Teva Noregur 16 .7 .2015

EU/1/10/644 PecFent Ísland 27 .8 .2015

EU/1/10/644 PecFent Noregur 10 .8 .2015

EU/1/10/645 Brinavess Ísland 19 .8 .2015

EU/1/10/645 Brinavess Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/10/645 Brinavess Noregur 26 .8 .2015

EU/1/10/646 VPRIV Ísland 9 .7 .2015

EU/1/10/646 VPRIV Noregur 7 .7 .2015

EU/1/10/648 Twynsta Ísland 1 .9 .2015

EU/1/10/648 Twynsta Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/10/648 Twynsta Noregur 8 .9 .2015

EU/1/10/651 Clopidogrel HCS Ísland 9 .7 .2015

EU/1/10/651 Clopidogrel HCS Noregur 1 .7 .2015

EU/1/10/654 Leflunomide ratiopharm Ísland 10 .7 .2015

EU/1/10/654 Leflunomide ratiopharm Noregur 2 .7 .2015

EU/1/10/655 Brilique Ísland 13 .8 .2015

EU/1/10/655 Brilique Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/10/655 Brilique Noregur 26 .8 .2015

EU/1/10/658 Aflunov Ísland 13 .8 .2015

EU/1/10/658 Aflunov Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/10/658 Aflunov Noregur 14 .8 .2015

EU/1/10/659 Iasibon Noregur 20 .10 .2015

EU/1/10/659 Iasibon Ísland 14 .10 .2015

EU/1/10/659 Iasibon Liechtenstein 31 .10 .2015
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EU/1/10/660 Potactasol Ísland 22 .10 .2015

EU/1/10/660 Potactasol Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/10/660 Potactasol Noregur 16 .10 .2015

EU/1/10/663 Lamivudine/Zidovudine Teva Noregur 10 .12 .2015

EU/1/10/663 Lamivudine/Zidovudine Teva Ísland 9 .12 .2015

EU/1/10/663 Lamivudine/Zidovudine Teva Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/10/665 Entacapone Teva Ísland 10 .12 .2015

EU/1/10/665 Entacapone Teva Noregur 10 .12 .2015

EU/1/10/665 Entacapone Teva Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/11/667 Esbriet Ísland 15 .9 .2015

EU/1/11/667 Esbriet Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/11/667 Esbriet Noregur 16 .9 .2015

EU/1/11/669 Teysuno Ísland 8 .12 .2015

EU/1/11/669 Teysuno Noregur 1 .12 .2015

EU/1/11/669 Teysuno Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/11/672 Xeplion Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/11/673 Ifirmacombi Ísland 10 .12 .2015

EU/1/11/673 Ifirmacombi Noregur 30 .11 .2015

EU/1/11/673 Ifirmacombi Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/11/676 Jevtana Ísland 10 .12 .2015

EU/1/11/676 JEVTANA Noregur 27 .11 .2015

EU/1/11/676 JEVTANA Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/11/677 Gilenya Ísland 8 .12 .2015

EU/1/11/677 Gilenya Noregur 27 .11 .2015

EU/1/11/678 Halaven Ísland 9 .12 .2015

EU/1/11/678 HALAVEN Noregur 27 .11 .2015

EU/1/11/678 HALAVEN Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/11/699 Fampyra Ísland 25 .8 .2015

EU/1/11/699 Fampyra Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/11/699 Fampyra Noregur 3 .8 .2015

EU/1/11/710 Votubia Ísland 19 .8 .2015

EU/1/11/710 Votubia Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/11/710 Votubia Noregur 14 .8 .2015

EU/1/12/793 XALKORI Ísland 13 .8 .2015

EU/1/12/793 Xalkori Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/12/793 XALKORI Noregur 17 .8 .2015

EU/1/12/794 ADCETRIS Ísland 15 .10 .2015

EU/1/12/794 ADCETRIS Noregur 30 .9 .2015

EU/1/12/794 ADCETRIS Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/13/902 Translarna Ísland 19 .8 .2015

EU/1/13/902 Translarna Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/13/902 Translarna Noregur 26 .8 .2016

EU/1/14/987 Holoclar Noregur 17 .12 .2015

EU/1/14/987 Holoclar Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/2/05/055 Equilis Te Ísland 9 .7 .2015

EU/2/10/108 BTVPUR AlSap 2-4 Ísland 20 .8 .2015

EU/2/10/108 BTVPUR AlSap 2-4 Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/2/10/108 BTVPUR AlSap 2-4 Noregur 10 .8 .2015

EU/2/10/109 Rhiniseng Ísland 23 .7 .2015

EU/2/10/109 Rhiniseng Noregur 29 .7 .2015
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EU/2/10/110 Coxevac Ísland 20 .8 .2015

EU/2/10/110 Coxevac Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/2/10/110 Coxevac Noregur 13 .8 .2015

EU/2/10/111 Meloxoral Ísland 15 .9 .2015

EU/2/10/111 Meloxoral Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/2/10/111 Meloxoral Noregur 6 .10 .2015

EU/2/10/112 BTVPUR ALSap 1 Ísland 15 .9 .2015

EU/2/10/112 BTVPUR AlSap 1 Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/2/10/112 BTVPUR AlSap 1 Noregur 6 .10 .2015

EU/2/10/113 BTVPUR ALSap 1-8 Ísland 15 .9 .2015

EU/2/10/113 BTVPUR AlSap 1-8 Noregur 6 .10 .2015

EU/2/10/114 Hiprabovis IBR Marker Live Ísland 20 .11 .2015

EU/2/10/114 Hiprabovis IBR Marker Live Noregur 3 .12 .2015

EU/2/10/114 Hiprabovis IBR Marker Live Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/2/10/117 Purevax Rabies Ísland 30 .12 .2015

EU/2/10/117 Purevax Rabies Noregur 18 .12 .2015

EU/2/10/117 Purevax Rabies Liechtenstein 31 .12 .2015

*  *  *  *

III. VIÐAUKI

Skrá um framlengd markaðsleyfi

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

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis

EU/1/02/240/009-012 Somavert Ísland 13 .8 .2015

EU/1/02/240/009-012 Somavert Noregur 6 .8 .2015

EU/1/04/303/005 Orfadin Ísland 10 .7 .2015

EU/1/04/303/005 Orfadin Noregur 13 .7 .2015

EU/1/06/359/005-006 Suboxone Ísland 20 .11 .2015

EU/1/06/359/005-006 Suboxone Noregur 3 .12 .2015

EU/1/12/782/003-004 Kalydeco Ísland 8 .12 .2015

EU/1/12/782/003-004 Kalydeco Noregur 10 .12 .2015

EU/1/12/782/006 Iclusig Noregur 14 .12 .2015

EU/1/13/839/006 Iclusig Ísland 23 .12 .2015

EU/1/96/016/009 Norvir Ísland 2 .9 .2015

EU/1/96/016/009 Norvir Noregur 8 .9 .2015

EU/2/11/134/021 Inflacam Ísland 30 .12 .2015

EU/2/11/134/021 Inflacam Noregur 30 .12 .2015

*  *  *  *
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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/1/01/179 Osigraft Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/08/450 Biograstim Ísland 22 .10 .2015

EU/1/08/450 Biograstim Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/1/08/450 Biograstim Noregur 7 .10 .2015

EU/1/08/452 Pandemrix Ísland 17 .11 .2015

EU/1/11/686 Rasilamlo Ísland 23 .7 .2015

EU/1/11/686 Rasilamlo Noregur 18 .8 .2015

EU/1/14/912 Zoledronic acid Teva Generics Ísland 12 .8 .2015

EU/1/14/912 Zoledronic acid Teva Generics Noregur 25 .9 .2015

EU/1/15/1026 Nivolumab BMS Ísland 28 .12 .2015

EU/1/15/1026 Nivolumab BMS Noregur 9 .12 .2015

EU/1/15/1026 Nivolumab BMS Liechtenstein 31 .12 .2015

EU/1/99/102 Sonata Ísland 6 .8 .2015

EU/1/99/102 Sonata Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/1/99/102 Sonata Noregur 18 .8 .2015

EU/2/06/064 ProMeris Ísland 7 .8 .2015

EU/2/06/064 ProMeris Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/2/06/064 ProMeris Noregur 18 .8 .2015

EU/2/06/065 ProMeris Duo Ísland 7 .8 .2015

EU/2/06/065 ProMeris Duo Liechtenstein 31 .8 .2015

EU/2/06/065 ProMeris Duo Noregur 26 .8 .2015

EU/2/97/003 Dicural Ísland 6 .11 .2015

EU/2/97/003 Dicural Liechtenstein 31 .10 .2015

EU/2/97/003 Dicural Noregur 1 .12 .2015

*  *  *  *

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. desember 2015:

ESB-númer Vara Land Niðurfellingardagur

EU/1/02/226 InductOs Ísland 17 .12 .2015

EU/1/02/226 InductOs Noregur 1 .12 .2015

EU/1/02/226 InductOs Liechtenstein 31 .12 .2015
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EFTA-DÓMSTÓLLINN

Mál höfðað 23. febrúar 2016 af Dr. Gerhard Spitzer gegn Eftirlitsstofnun EFTA

(Mál E-2/16)

Hinn 23 . febrúar 2016 höfðaði Dr . Gerhard Spitzer mál fyrir EFTA-dómstólnum gegn Eftirlitsstofnun 
EFTA; í fyrirsvari er Antonius Falkner, lögmaður, Lettstrasse 18, FL-9490 Vaduz .

Kröfur stefnanda eru þær að EFTA-dómstóllinn:

1 . ógildi ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 425/15/COL frá 25 . nóvember 2015 og

2 . geri Eftirlitsstofnun EFTA að greiða málskostnað .

Lagagrundvöllur, málavextir, málsástæður og lagarök lögð fram til stuðnings:

– Stefnandi, Dr . Gerhard Spitzer, er austurrískur ríkisborgari með lögheimili í Suður-Afríku, og hefur 
verið viðskiptavinur LLB AG, fyrirtækis í meirihlutaeigu Furstadæmisins Liechtenstein, síðan 
snemma á tíunda áratugnum .

– Málið varðar kröfu um ógildingu ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA um að hætta rannsókn á máli 
viðvíkjandi kvörtun vegna vanefnda Liechtenstein á að virða og beita tilskipun 2002/47/EB með 
réttum hætti . 

– Stefnandi heldur því fram að Eftirlitsstofnun EFTA hafi verið skylt að hefja formlega rannsókn á 
vanefndum Liechtenstein, sem lúta að því að virða og beita tilskipun 2002/47/EB með réttum hætti, 
og að með því að láta hjá líða að gera það hafi Eftirlitsstofnun EFTA brotið gegn rétti sóknaraðila .

Mál höfðað 21. júní 2016 af Mílu ehf. gegn Eftirlitsstofnun EFTA

(Mál E-7/16)

Hinn 21 . júní 2016 höfðaði Míla ehf . mál fyrir EFTA-dómstólnum gegn Eftirlitsstofnun EFTA; í fyrirsvari 
eru Espen Bakken, lögmaður, og Atle Erling Lunder, lögmaður, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, 
Bygdøy allé 2, 0204 Ósló, Noregi .

Kröfur stefnanda eru þær að EFTA-dómstóllinn:

1 . lýsi 1 . og 2 . gr . ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA 061/16/COL ógildar .

2 . geri Eftirlitsstofnun EFTA að greiða málskostnað .

Lagagrundvöllur, málavextir, málsástæður og lagarök lögð fram til stuðnings:

– Stefnandi fer fram á ógildingu ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA 061/16/COL frá 16 . mars 2016 .

– Í kjölfar dóms EFTA-dómstólsins í máli E-1/13 hóf Eftirlitsstofnun EFTA formlega rannsókn í því 
skyni að kynna sér leigusamning Varnarmálastofnunar utanríkisráðuneytis Íslands við Og fjarskipti frá 
1 . febrúar 2010 að því er varðar afnot og starfrækslu ljósleiðara .  Rannsókninni lauk með ákvörðun 
061/16/COL þar sem Eftirlitsstofnun EFTA komst að þeirri niðurstöðu að leigusamningurinn fæli ekki 
í sér ríkisaðstoð í skilningi 1 . mgr . 61 . gr . EES-samningsins . 

– Sækjandi heldur því fram að hin vefengda ákvörðun byggist á misbeitingu 1 . mgr . 61 . gr . EES-
samningsins . 

 2016/EES/51/03

 2016/EES/51/04



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 51/22 22.9.2016

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8046 – TUI/Transat France)

1 . Framkvæmdastjórninni barst 16 . september 2016 tilkynning skv . 4 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) 
nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem þýska fyrirtækið TUI AG öðlast með 
hlutabréfakaupum full yfirráð, í skilningi b-liðar 1 . mgr . 3 . gr . samrunareglugerðarinnar, í franska 
fyrirtækinu Transat France S .A ., dótturfélag sem er alfarið í eigu kanadíska fyrirtækisins Transat A .T . 
Inc .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– TUI AG: móðurfélag TUI-samsteypunnar, samþætt afþreyingarferðasamsteypa sem starfar í 
ýmsum löndum, aðallega á sviði ferðaskipulagningar, ferðaskrifstofuþjónustu, gistiþjónustu, 
flugferða og skemmtisiglinga .  

– Transat France S .A .: ferðaskipuleggjandi sem starfar innan afþreyingarferða- og ferða þjónustu-
geirans í Frakklandi .  Fyrirtækið starfar undir tveimur meginviðskiptaheitum: Look Voyages og 
Vacances Transat .

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

4 . Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti .

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 
birtist í Stjtíð . ESB (C 348, 23 .9 .2016) . Þær má senda með símbréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti með tilvísuninni 
M .8046 – TUI/Transat France, á eftirfarandi póstfang:

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

ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

 2016/EES/51/05

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



22.9.2016 Nr . 51/23EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8088 – Midea Group/KUKA)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 9 . september 2016 tilkynning skv . 4 . gr . reglugerðar ráðsins (EB)  
nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem kínverska fyrirtækið Midea Group Co ., Ltd . 
öðlast í gegnum yfirtökutilboð, sem var tilkynnt 16 . júní 2016, að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1 . 
mgr . 3 . gr . samrunareglugerðarinnar, í þýska fyrirtækinu KUKA Aktiengesellschaft .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Midea: framleiðandi tækja fyrir neytendur, sem og hita-, loftunar- og loftræstikerfa .

– KUKA: sjálfvirkar lausnir fyrir margvíslegar iðngreinar og þróun og framleiðsla iðnaðar-
vélmenna .

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 hin fyrirhuguðu viðskipti .

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð . ESB (C 342, 17 .9 .2016) . Þær má senda með símbréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), með 
rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti með tilvísuninni mál 
M .8088 –  Midea Group/KUKA, á eftirfarandi póstfang:

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

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

 2016/EES/51/06



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 51/24 22.9.2016

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8096 – International Paper Company/Weyerhaeuser Target Business)

1 . Framkvæmdastjórninni barst 15 . september 2016 tilkynning skv . 4 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) 
nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið International Paper 
Company („IP“) mun öðlast með hlutabréfakaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1 . mgr . 3 . gr . 
samrunareglugerðarinnar, í pappírsmaukstarfsemi bandaríska fyrirtækisins Weyerhaeuser Company 
(Weyerhaeuser Target Business, „WTB“) .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

–  IP: pökkunar- og pappírsfyrirtæki með framleiðslustarfsemi í Norður-Ameríku, EES-
svæðinu, Suður-Ameríku, Rússlandi, Asíu og Norður-Afríku . Fyrirtækið framleiðir pappa- og 
bylgjupappaöskur, pappírsmauk, neytendaumbúðir (karton), pappaglös og hvítan pappír . 

– WTB: felur að meginhluta í sér starfsemi Weyerhaeuser-samsteypunnar innan beðmistrefjageirans . 
WTB samanstendur einkum af fimm pappírsverksmiðjum í Norður-Ameríku og tveimur 
undirbúningsverksmiðjum, annarri í Bandaríkjunum (Columbus, Mississippi) og hinni í Póllandi 
(Gdansk) . Þessar pappírsverksmiðjur framleiða kuskmauk, pappírsmauk úr mjúkviði og einkum 
pappírsmauk fyrir ýmsar neytendavörur, t .d . bleiur, hreinlætisvörur fyrir konur, pappírsþurrkur, 
handklæði og textílefni . 

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

4 . Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti .

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 
birtist í Stjtíð . ESB (C 348, 23 .9 .2016) . Þær má senda með símbréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti með tilvísuninni 
M .8096 – International Paper Company/Weyerhaeuser Target Business, á eftirfarandi póstfang:

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

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

 2016/EES/51/07



22.9.2016 Nr . 51/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8125 – JAC/Nexperia)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 13 . september 2016 tilkynning skv . 4 . gr . reglugerðar ráðsins (EB)  
nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem kínverska fyrirtækið Beijing Jianguang Asset 
Management Co ., Ltd . („JAC“), sem er alfarið í eigu China Investment Corporation („CIC“), öðlast 
með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1 . mgr . 3 . gr . samrunareglugerðarinnar, í 
viðskiptaeiningu hollenska fyrirtækisins NXP Semiconductors NV („NXP“) sem framleiðir staðlaðar 
vörueiningar („Nexperia“) .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– JAC: fyrirtæki sem stýrir fjárfestingum með áherslu á samruna og yfirtöku fyrirtækja sem 
framleiða hálfleiðara . Starfsemi þess er á sviði þróunar, framleiðslu og sölu á RF afltransistorum 
og tvískauta afldíóðum, rofsmárum og smárum . Móðurfélag þess, CIC, er ríkisfjárfestingasjóður 
Kína og sérhæfir sig í eignum í erlendum gjaldmiðlum .

– Nexperia: framleiðsla og sala á hálfleiðurum, einkum ýmsum gerðum röksamrása, smámerkis-
transistora og díóða .

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 hin fyrirhuguðu viðskipti .

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð . ESB (C 342, 17 .9 .2016) . Þær má senda með símbréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), með 
rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti með tilvísuninni mál 
M .8125 – JAC/Nexperia, á eftirfarandi póstfang:

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

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

 2016/EES/51/08



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 51/26 22.9.2016

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8130 – Imerys/Alteo certain assets)

1 . Framkvæmdastjórninni barst 9 . september 2016 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu skv . 
4 . gr . og í kjölfar vísunar skv . 5 . mgr . 4 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr .139/2004 (1) þar sem 
fyrirtækið Micral S .A ., sem lýtur yfirráðum franska fyrirtækisins Imerys S .A . („Imerys“), öðlast 
með hlutabréfakaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar, 1 . mgr . 3 . gr . samrunareglugerðarinnar, í 
fyrirtækjunum Alteo ARC (Frakklandi) og Alufin GmbH Tabularoxid („Alufin GmbH“, Þýskalandi), 
einu nafni andlag viðskiptanna, sem áður voru í eigu franska fyrirtækisins Alteo Holding SAS 
(„Alteo“) . 

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Imerys: fjölþjóðlegt námafyrirtæki sem starfar á eftirfarandi sviðum: i) orkulausnir og sérhæfð 
þjónusta, ii) síun og íblöndunarefni sem bæta frammistöðu, iii) keramíkefni og iv) steinefni með 
mikið viðnám .

–  Andlag viðskiptanna: framleiðsla á sérnotasúráli fyrir eldföst efni og svarfefni .
  
3 . Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar . Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun .  

4 . Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti .

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 
birtist í Stjtíð . ESB (C 342, 17 .9 .2016) . Þær má senda með símbréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti með tilvísuninni 
M .8130 – Imerys/Alteo certain assets, á eftirfarandi póstfang:

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

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

 2016/EES/51/09



22.9.2016 Nr . 51/27EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8156 – Clayton Dubilier & Rice/WM Holding/BUT)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 9 . september 2016 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) 
nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækin Clayton, Dubilier & Rice, Fund IX, 
L .P . og tengdir fjárfestingarsjóðir, sem eru hluti af Clayton, Dubilier & Rice Group („CD&R“, 
Bandaríkjunum), og austurríska fyrirtækið WM Holding GmbH („WM“) öðlast óbeint með 
hlutabréfakaupum sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1 . mgr . 3 . gr . samrunareglugerðarinnar, í 
franska fyrirtækinu Décomeubles Partners SAS („BUT“) .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– CD&R: framtakssjóður sem fjárfestir í ýmsum greinum atvinnulífsins .

– WM: eignarhaldsfélag með tengsl við austurrískan aðila sem er stofnandi sjóðs sem óbeint á 50% 
hlut í fyrirtæki með starfsemi í smásölu á húsgögnum, standsetningu og húsbúnaði .

– BUT: smásala á húsgögnum, standsetning og húsbúnaður, auk tækja til heimilisnota og 
rafeindatækja fyrir neytendamarkað, einkum í Frakklandi .

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 hin fyrirhuguðu viðskipti .

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 
birtist í Stjtíð . ESB (C 344, 20 .9 .2016) . Þær má senda með símbréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti með tilvísuninni 
M .8156 – Clayton Dubilier & Rice/WM Holding/BUT, á eftirfarandi póstfang:

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

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

 2016/EES/51/10



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 51/28 22.9.2016

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8165 – Eneco/Elicio/Norther JV)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 12 . september 2016 tilkynning skv . 4 . gr . reglugerðar ráðsins (EB)  
nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem belgíska fyrirtækið Eneco Wind Belgium NV 
(„EWB“), sem er hluti af Eneco-samsteypunni, og belgíska fyrirtækið Elnu NV („Elnu“), sem lýtur 
yfirráðum Nethys SA, öðlast í sameiningu, með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki, sem er 
sameiginlegt félag, yfirráð, í skilningi b-liðar 1 . mgr . 3 . gr . og 4 . mgr . 3 . gr . samrunareglugerðarinnar, 
í belgíska fyrirtækinu Norther NV („Norther“) . 

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– EWB: starfar í Belgíu á sviði raforkuframleiðslu með vindorku . EWB tekur þátt í vindorku-
verkefnum bæði á landi og undan ströndum og rekur þessi vindorkuver . Að því er varðar 
vindorkuver á landi starfar EWB bæði á þróunar- og nýtingarstiginu en að því er varðar vindorkuver 
undan ströndum starfar EWB, sem stendur, einungis á þróunarstiginu í Belgíu . 

– Elnu: dótturfélag sem er algjörlega í eigu Elicio NV („Elicio“) . Í Belgíu framleiðir Elicio (fyrir 
tilstuðlan dótturfélaga sinna) raforku með vindorkuverum á landi og þróar ýmis verkefni í 
tengslum við lífmassaframleiðslu og vindorku (þ .m .t . vindorkuver undan ströndum) . Elicio er 
dótturfélag Nethys SA . 

– Norther NV: mun eiga, reka og viðhalda vindorkuver í Norðursjó . 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti .

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 
birtist í Stjtíð . ESB (C 345, 21 .9 .2016) . Þær má senda með símbréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti með tilvísuninni 
M .8165 – Eneco/Elicio/Norther JV, á eftirfarandi póstfang:

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

(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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22.9.2016 Nr . 51/29EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8192 – Advent International/THL/inVentiv)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 15 . september 2016 tilkynning skv . 4 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) 
nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandarísku fyrirtækin Advent International 
og Thomas H . Lee Partners öðlast með hlutabréfakaupum yfirráð, í skilningi b-liðar 1 . mgr . 3 . gr . 
samrunareglugerðarinnar, í bandaríska fyrirtækinu inVentiv . 

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Advent International: fjármálafyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum hlutabréfum . Það öðlast eignar-
hluti (bæði ráðandi og ekki ráðandi) í fyrirtækjum í eftirfarandi atvinnugreinum: viðskipta- og 
fjármálaþjónustu, heilbrigðisgeiranum, smásölu, neytenda- og afþreyingargeiranum og tækni-, 
fjölmiðla- og fjarskiptageiranum . 

– THL: fjármálafyrirtæki sem fjárfestir í í viðskiptum víða um heim í eftirfarandi atvinnugreinum: 
neytenda- og heilbrigðisgeiranum, fjölmiða- og upplýsingaþjónustu og viðskipta- og 
fjármálaþjónustu . 

– inVentiv: býður upp á þjónustu víða um heim innan klínískrar þróunar og markaðssetningar .  
Mikilvægustu viðskiptavinir fyrirtækisins eru lyfjafyrirtæki, líftæknifyrirtæki, samheita lyfs-
fyrirtæki og lækningatækjafyrirtæki .    

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 hin fyrirhuguðu viðskipti .

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 
birtist í Stjtíð . ESB (C 347, 22 .9 .2016) . Þær má senda með símbréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti með tilvísuninni 
M .8192 – Advent International/THL/inVentiv, á eftirfarandi póstfang:

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

(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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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 51/30 22.9.2016

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8195 – Brambles/FR/JV)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 13 . september 2016 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins 
(EB) nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem ástralska félagið Brambles Industries 
Limited („Brambles“) og bandaríska félagið First Reserve Management L .P . („FR“) öðlast 
með hlutabréfakaupum og eignayfirfærslu sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 3 . mgr . 1 . gr . 
samrunareglugerðarinnar, í nýstofnuðu bresku fyrirtæki („Newco“) .  

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Brambles: birgða- og aðfangakeðja sem skráð er á hlutabréfamarkað í Ástralíu og er með 
höfuðstöðvar í Sydney .

– FR: framtakssjóður sem einnig fjárfestir í grunnvirkjum og sérhæfir sig í orkugeiranum .

– Newco: fyrirhuguð starfsemi á sviði framleiðslu, leigu, sölu og þjónustu sem tengist gámum og 
lausnum fyrir færanlegar eignir í ýmsum atvinnugreinum, einkum olíu- og gasiðnaði . Einkum 
mun Newco sameina eftirfarandi rekstur sem Brambles og FR hafa sinnt hvort um sig: i) 
Ferguson; leiga, sala og þjónusta í tengslum við sérnota gáma og annan búnað fyrir fyrirtæki í 
orkuvinnslu undan ströndum, ii) CHEP Catalyst and Chemical Containers; leggur til vörur og 
þjónustu í tengslum við geymslu og flutning á notuðum hvata og iii) Hoover; framleiðsla, leiga, 
sala og þjónusta í tengslum við lausnir fyrir gámaflutning á fljótandi og þurrum farmi og fyrir 
gáma sem tengjast meðhöndlun úrgangs .

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 hin fyrirhuguðu viðskipti .

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 
birtist í Stjtíð . ESB (C 344, 20 .9 .2016) . Þær má senda með símbréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti með tilvísuninni 
M .8195 – Brambles/FR/JV, á eftirfarandi póstfang:

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

(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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22.9.2016 Nr . 51/31EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8203 – Blackstone/New Mountain/JDA Software)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 15 . september 2016 tilkynning skv . 4 . gr . reglugerðar ráðsins (EB)  
nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandarísku fyrirtækin Blackstone Group, L .P . 
(„Blackstone“) og New Mountain Capital, L .L .C . („New Mountain Capital“) öðlast í sameiningu 
með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1 . mgr . 3 . gr . samrunareglugerðarinnar, 
í bandaríska fyrirtækinu RedPrairie Holding, Inc . („RedPrairie“) sem á fyrirtækið JDA Software 
Group, Inc . („JDA Software Group“) .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Blackstone: starfar á heimsvísu á sviði eignastýringar utan almenna markaðarins og stýrir 
eftirfarandi söluaðilum hugbúnaðar: RGIS, Ipreo, CMS Info Systems Ltd . og Change Healthcare . 

– New Mountain Capital: framtakssjóður 

– JDA Software Group: starfar á heimsvísu á sviði hugbúnaðarlausna fyrir fyrirtæki samkvæmt 
reglunni um framleiðsluferli frá upphafi til enda og reglunum um samþætta smásölu eftir ýmsum 
leiðum ásamt skipulagningu og framkvæmd aðfangakeðju .

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 hin fyrirhuguðu viðskipti .

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 
birtist í Stjtíð . ESB (C 347, 22 .9 .2016) . Þær má senda með símbréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti með tilvísuninni 
M .8203 – Blackstone/New Mountain/JDA Software, á eftirfarandi póstfang:

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

(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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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 51/32 22.9.2016

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8209 – GLM/Multico/Toray Group/TTC/JV)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 9 . september 2016 tilkynning skv . 4 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) 
nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækin Gapura Liqua Mandiri („GLM“, 
Indónesíu), Multico Infracore Holdings Pte Ltd . („Multico“, Singapúr), Toray Industries, Inc . 
(„Toray Group“, Japan) og Toyota Tsusho Corporation („TTC“, Japan) öðlast með hlutabréfakaupum 
sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1 . mgr . 3 . gr . samrunareglugerðarinnar, í PT . Gapura Liqua 
Solutions („GLS“, Indónesíu), nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag . 

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– GLM: vatnslausnir, m .a . ferli í meðhöndlun frárennslisvatns, og þjónusta vegna uppfærslu, 
endurvinnslu og endurheimtar . 

– Multico: dreifing á þungum tækjabúnaði, vélum og hlutum til nota í ýmsum greinum, s .s . 
byggingar framkvæmdum, landbúnaði, olíu- og gasvinnslu og á sviði endurnýjanlegrar orku .

– Toray Group: framleiðsla og sala á efnum fyrir mismunandi notkun .

– TTC: viðskipti á heimsvísu á mismunandi sviðum atvinnulífsins, m .a . málma, bíla, flugvéla, efna 
og rafeindatækni .

– GLS: sala, uppsetning og viðhald á kerfum til vatnsmeðhöndlunar og önnur þjónusta í tengslum 
við meðhöndlun vatns, með áherslu á Indónesíu .

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 hin fyrirhuguðu viðskipti .

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð . ESB (C 339, 16 .9 .2016) . Þær má senda með símbréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), með 
rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti með tilvísuninni mál 
M .8209 – GLM/Multico/Toray Group/TTC/JV, á eftirfarandi póstfang:

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

 

(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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22.9.2016 Nr . 51/33EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7603 – Statoil Fuel and Retail/Dansk Fuels)

Framkvæmdastjórnin ákvað 23 . mars 2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin 
í samræmi við b-lið 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 (1) . Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru . Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein .

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32016M7603 . EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál M.7919 – Sanofi/ Boehringer Ingelheim Consumer Healthcare Business)

Framkvæmdastjórnin ákvað 4 . ágúst  2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin 
í samræmi við b-lið 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 (1) . Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru . Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein .

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32016M7919 . EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu .

 2016/EES/51/16

 2016/EES/51/17

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

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 51/34 22.9.2016

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8107 – CVC/AR Packaging)

Framkvæmdastjórnin ákvað 25 . ágúst 2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin 
í samræmi við b-lið 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 (1) . Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru . Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein .

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32016M8107 . EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8118 – Opengate Capital/Umicore Zinc Chemicals)

Framkvæmdastjórnin ákvað 31 . ágúst 2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin 
í samræmi við b-lið 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 (1) . Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru . Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein .

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32016M8118 . EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu .

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 .
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22.9.2016 Nr . 51/35EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8126 – HNA Group/Carlson Hotels)

Framkvæmdastjórnin ákvað 9 . september  2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin 
í samræmi við b-lið 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 (1) . Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru . Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein .

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32016M8126 . EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8127 – Volvo Car Corporation/Volverk/Volvofinans Bank)

Framkvæmdastjórnin ákvað 29 . júlí 2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri sam-
fylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin í samræmi 
við b-lið 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 (1) . Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru . 
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein .

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32016M8127 . EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu . 

 2016/EES/51/20

 2016/EES/51/21

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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

 (mál M.8154 – Alpiq/GETEC Energie/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 25 . ágúst 2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin 
í samræmi við b-lið 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 (1) . Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á þýsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru . Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein .

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32016M8154 . EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8161 – Ardian/Qualium/Kermel)

Framkvæmdastjórnin ákvað 9 . september 2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin 
í samræmi við b-lið 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 (1) . Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á frönsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru . Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein .

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32016M8161 . EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu .

 2016/EES/51/22

 2016/EES/51/23

(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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8163 – AC/EYSA/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 1 . september  2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin í 
samræmi við b-lið 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr .  139/2004 (1) . Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru . Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein .

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32016M8163 . EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8168 – Steinhoff International/Poundland)

Framkvæmdastjórnin ákvað 31 . ágúst 2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin í 
samræmi við b-lið 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr .  139/2004 (1) . Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru . Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein .

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32016M8168 . EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu .

 2016/EES/51/24

 2016/EES/51/25

(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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8173 – CPPIB/OTPP/IDEAL/Arco Norte)

Framkvæmdastjórnin ákvað 8 . september  2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin 
í samræmi við b-lið 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 (1) . Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru . Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein .

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32016M8173 . EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8178 – First Reserve/Morrison Utility Services)

Framkvæmdastjórnin ákvað 7 . september  2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin í 
samræmi við b-lið 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr .  139/2004 (1) . Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru . Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein .

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32016M8178 . EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu .

 2016/EES/51/26

 2016/EES/51/27

(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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8188 – PostFinance/SIX/Twint)

Framkvæmdastjórnin ákvað 13 . september 2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin 
í samræmi við b-lið 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 (1) . Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru . Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein .

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32016M8188 . EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál M.8193 – Teva/Anda)

Framkvæmdastjórnin ákvað 13 . september 2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin 
í samræmi við b-lið 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 (1) . Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru . Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

−	 Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec .europa .eu/competition/mergers/cases) . Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m .a . eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein .

−	 Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex .europa .eu/en/index .htm), undir skjalnúmeri 
32016M8193 . EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu . 

 2016/EES/51/28

 2016/EES/51/29

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

Málsnúmer SA.39119 (2016/C) (áður 2015/NN) (áður 2014/CP) – Aðstoð við Sogia 
Ellas SA et al.

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Grikklandi, með bréfi dagsettu 17 . maí 2016, þá ákvörðun 
sína að hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2 . mgr . 108 . gr . sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins .

Frestur áhugaaðila til að gera athugasemdir er einn mánuður frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf 
birtist í Stjtíð . ESB (Stjtíð . ESB C 341, 16 .9 .2016, bls . 23) . Athugasemdir skal senda á eftirfarandi 
póstfang:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Directorate I, Agricultural Legislation
Building/Office L130 05/116
B-1049 Brussels
Belgium

Bréfasími: + 32 2 296 76 72
Netfang: Agri-State-Aids@ec .europa .eu

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

 2016/EES/51/30

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.341.01.0023.01.ENG


22.9.2016 Nr . 51/41EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem innheimta ber í 
tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og afreiknivexti fyrir 

28 aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. október 2016

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004  
frá 21. apríl 2004 (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1))

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun aðferðar 
við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð . ESB C 14, 19 .1 .2008, bls . 6) . Þá verður að bæta við 
grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við orðsendinguna eftir því í hvaða samhengi viðmiðunarvextirnir 
eru notaðir . Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður grunnvextina sem nemur 
100 grunnpunktum . Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr . 271/2008 frá 30 . janúar 2008 um 
breytingu á reglugerð (EB) nr . 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli einnig ákveðnir með því 
að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í sérstakri ákvörðun .

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar .

Fyrri tafla birtist í Stjtíð . ESB C 292, 12 .8 .2016, bls . 3 og EES-viðbæti nr . 46, 25 .8 .2016, bls . 25 .

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL

1 .1 .2016 31 .1 .2016 0,12 0,12 1,63 0,12 0,46 0,12 0,36 0,12 0,12

1 .2 .2016 29 .2 .2016 0,09 0,09 1,63 0,09 0,46 0,09 0,36 0,09 0,09

1 .3 .2016 31 .3 .2016 0,06 0,06 1,63 0,06 0,46 0,06 0,30 0,06 0,06

1 .4 .2016 30 .4 .2016 0,03 0,03 1,19 0,03 0,46 0,03 0,30 0,03 0,03

1 .5 .2016 31 .5 .2016 0,01 0,01 1,00 0,01 0,46 0,01 0,30 0,01 0,01

1 .6 .2016 30 .6 .2016 -0,01 -0,01 1,00 -0,01 0,46 -0,01 0,30 -0,01 -0,01

1 .7 .2016 31 .7 .2016 -0,01 -0,01 0,79 -0,01 0,46 -0,01 0,30 -0,01 -0,01

1 .8 .2016 31 .8 .2016 -0,02 -0,02 0,79 -0,02 0,46 -0,02 0,24 -0,02 -0,02

1 .9 .2016 30 .9 .2016 -0,03 -0,03 0,79 -0,03 0,46 -0,03 0,21 -0,03 -0,03

1 .10 .2016 – -0,04 -0,04 0,79 -0,04 0,46 -0,04 0,16 -0,04 -0,04

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU

1 .1 .2016 31 .1 .2016 0,12 0,12 0,12 1,92 1,37 0,12 0,12 0,12 0,12

1 .2 .2016 29 .2 .2016 0,09 0,09 0,09 1,92 1,37 0,09 0,09 0,09 0,09

1 .3 .2016 31 .3 .2016 0,06 0,06 0,06 1,92 1,37 0,06 0,06 0,06 0,06

1 .4 .2016 30 .4 .2016 0,03 0,03 0,03 1,50 1,37 0,03 0,03 0,03 0,03

1 .5 .2016 31 .5 .2016 0,01 0,01 0,01 1,50 1,37 0,01 0,01 0,01 0,01

1 .6 .2016 30 .6 .2016 -0,01 -0,01 -0,01 1,18 1,37 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

1 .7 .2016 31 .7 .2016 -0,01 -0,01 -0,01 1,18 1,08 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

1 .8 .2016 31 .8 .2016 -0,02 -0,02 -0,02 1,18 1,08 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02

1 .9 .2016 30 .9 .2016 -0,03 -0,03 -0,03 1,18 1,08 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03

1 .10 .2016 – -0,04 -0,04 -0,04 1,18 0,91 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04

Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK

1 .1 .2016 31 .1 .2016 0,12 0,12 0,12 1,83 0,12 1,65 -0,22 0,12 0,12 1,04

1 .2 .2016 29 .2 .2016 0,09 0,09 0,09 1,83 0,09 1,65 -0,22 0,09 0,09 1,04

1 .3 .2016 31 .3 .2016 0,06 0,06 0,06 1,83 0,06 1,65 -0,22 0,06 0,06 1,04

1 .4 .2016 30 .4 .2016 0,03 0,03 0,03 1,83 0,03 1,40 -0,22 0,03 0,03 1,04

1 .5 .2016 31 .5 .2016 0,01 0,01 0,01 1,83 0,01 1,40 -0,26 0,01 0,01 1,04

1 .6 .2016 30 .6 .2016 -0,01 -0,01 -0,01 1,83 -0,01 1,40 -0,26 -0,01 -0,01 1,04

1 .7 .2016 31 .7 .2016 -0,01 -0,01 -0,01 1,83 -0,01 1,18 -0,31 -0,01 -0,01 1,04

1 .8 .2016 31 .8 .2016 -0,02 -0,02 -0,02 1,83 -0,02 1,18 -0,31 -0,02 -0,02 1,04

1 .9 .2016 30 .9 .2016 -0,03 -0,03 -0,03 1,83 -0,03 1,18 -0,31 -0,03 -0,03 1,04

1 .10 .2016 – -0,04 -0,04 -0,04 1,83 -0,04 1,18 -0,36 -0,04 -0,04 0,84

 2016/EES/51/31

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2016:292:TOC
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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 Svíþjóð

Flugleiðir Gällivare – Stokkhólmur (Arlanda)

Samningstími 18 . desember 2016 til 26 . október 2019

Frestur til að skila tilboðum 60 dagar frá því að útboðsauglýsing þessi birtist (Stjtíð . 
ESB C 337, 14 .9 .2016, bls . 6)

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 
hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 
varða útboðið og breyttar almannaþjónustukvaðir, með 
því að hafa samband .

Nánari upplýsingar veitir:

Trafikverket
SE-781 87 Borlänge
SVERIGE
http://www .trafikverket .se/Foretag/Upphandling/
Aktuella-upphandlingar/
RFT referens: CTM:146241
Sími +46 771921921

Tengiliðir:
Håkan Jacobsson: hakan .jacobsson@trafikverket .se
Anna Fällbom: anna .fallbom@trafikverket .se

Auglýst eftir tillögum samkvæmt starfsáætlun um styrkveitingar á sviði 
samevrópskra fjarskiptaneta samkvæmt sjóðnum fyrir samtengda Evrópu  

fyrir árin 2014 til 2020

(Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2016) 1225, eins og henni var  
breytt með C(2016) 5768)

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, aðalskrifstofa fjarskiptaneta, inntaks og tækni, auglýsir hér með 
eftir tillögum í því skyni að veita styrki til verkefna í samræmi við forgangssvið og markmið sem skil-
greind eru í vinnuáætluninni fyrir árið 2016 á sviði samevrópskra fjarskiptaneta samkvæmt sjóðnum fyrir 
samtengda Evrópu fyrir fyrir tímabilið 2014–2020 .

Auglýst er eftir tillögum vegna eftirfarandi:

CEF-TC-2016-3: Velþýðingar
CEF-TC-2016-3: Öryggi á Netinu
CEF-TC-2016-3: Rafræn reikningagerð
CEF-TC-2016-3: Europeana

Áætluð heildarfjárhæð, sem er til ráðstöfunar til verkefna sem verða fyrir valinu samkvæmt þessari aug-
lýsingu, er 27,5 milljónir evra .

Frestur til að skila inn tillögum er til 15. desember 2016 . 

Upplýsingar um auglýsingu þessa er að finna á vefsetri áætlunarinnar fyrir samtengda Evrópu: 

https://ec .europa .eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-
calls-proposals

 2016/EES/51/32

 2016/EES/51/33

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0914(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0914(02)&from=EN



