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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Orðsending frá Eftirlitsstofnun EFTA skv. 7. mgr. 21. gr. gerðarinnar sem  

um getur í 1. lið VII. viðauka við EES-samninginn (Tilskipun Evrópuþingsins  

og ráðsins 2005/36/EB frá 7. september 2005 um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi) 

Í 7. mgr. 21. gr. gerðarinnar, sem um getur í 1. lið VII. viðauka við EES-samninginn (Tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2005/36/EB frá 7. september 2005 um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi), er 

kveðið á um að EFTA-ríkin skuli tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA um þau lög og stjórnsýslufyrirmæli sem 

þau samþykkja að því er varðar útgáfu vitnisburðar um formlega menntun og hæfi á þeim sviðum sem fjallað 

er um í III. kafla gerðarinnar.  

Eftirlitsstofnun EFTA hefur það verkefni að birta viðeigandi orðsendingu þar sem tilgreind eru þau 

starfsheiti sem stjórnvöld á Íslandi, Liechtenstein og Noregi samþykkja sem vitnisburð um formlega 

menntun og hæfi og, ef við á, sú stofnun sem gefur út vitnisburðinn um formlega menntun og hæfi, 

vottorðið sem honum fylgir og samsvarandi starfsheiti sem um getur í liðum 5.1.1, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 

5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 í V. viðauka gerðarinnar.  

Þar sem Noregur hefur tilkynnt um breytingar á heiti náms í sérgreinum læknisfræði birtir Eftirlitsstofnun 

EFTA þessa orðsendingu í samræmi við 7. mgr. 21. gr. gerðarinnar.  

Heiti náms í sérgreinum læknisfræði  

Norsk stjórnvöld hafa tilkynnt um eftirfarandi breytingar á heiti náms í sérgreinum læknisfræði (liður 

5.1.3 í V. viðauka við tilskipun 2005/36/EB):  

Land 

Heiti 

Tann-, munn- og 

kjálkaskurðlækningar 

(undirstöðunám í læknisfræði og 

tannlækningum) 

Norge  

 

Land 

Heiti 

Kjálkaskurðlækningar 

(undirstöðunám í læknisfræði)  

Norge Maxillofacial kirurgi 

 

2019/EES/21/01 
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FRAMSELD ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA nr. 090/18/COL 

frá 11. október 2018 

um breytingu á skránni sem er að finna í 39. lið hluta 1.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn 

og sýnir skoðunarstöðvar á landamærum á Íslandi og í Noregi sem eru viðurkenndar til að annast 

heilbrigðiseftirlit með lifandi dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum og um niðurfellingu á 

ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 111/15/COL 

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA HEFUR, 

með vísan til ákvæða b-liðar 5. liðar inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn, 

með vísan til gerðarinnar sem um getur í 4. lið í hluta 1.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (tilskipun 

ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits með afurðum 

sem fluttar eru inn til Bandalagsins frá þriðju löndum), með áorðnum breytingum, auk breytinga samkvæmt 

ákvæðum til aðlögunar að EES-samningnum vegna einstakra atvinnugreina sem um getur í I. viðauka við 

samninginn, einkum 2. mgr. 6. gr., 

með vísan til gerðarinnar sem um getur í 111. lið í hluta 1.2. í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn 

(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/812/EB frá 21. nóvember 2001 um kröfur um viðurkenningu á 

skoðunarstöðvum á landamærum sem annast dýraheilbrigðiseftirlit með afurðum sem eru fluttar inn í 

Bandalagið frá þriðju löndum), með áorðnum breytingum, einkum 5. mgr. 3. gr., 

með áorðnum breytingum samkvæmt aðlögunarákvæðum í d-lið 4. liðar bókunar 1 við EES-samninginn og 

2. og 3. mgr. 1. gr. bókunar 1 við samninginn um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, 

að teknu tilliti til eftirfarandi: 

Matvælastofnun á Íslandi tilkynnti Eftirlitsstofnun EFTA, með bréfi dags. 27. apríl 2018 (skjal  

nr. 911402, IS ref. Mast 18041079), að skoðunarstöðinni á landamærum, Ísafjörður (IS ISA l), hefði verið 

lokað. Matvælastofnun óskaði þess vegna eftir því að skoðunarstöðin á landamærum yrði tekin af skrá yfir 

skoðunarstöðvar á landamærum á Íslandi og í Noregi sem eru viðurkenndar til að annast heilbrigðiseftirlit 

með lifandi dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum. 

Samkvæmt ákvæðum tilskipunar ráðsins 97/78/EB á Eftirlitsstofnun EFTA að semja og birta skrá um 

viðurkenndar skoðunarstöðvar á landamærum sem síðar að kann vera breytt eða bætt við til að endurspegla 

breytingar á landsbundnum skrám. Gildandi skrá um viðurkenndar skoðunarstöðvar á landamærum var 

samþykkt með ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 111/15/COL frá 31. mars 2015. 

Eftirlitsstofnun EFTA er því skylt að breyta skránni um skoðunarstöðvar á landamærum á Íslandi og í Noregi 

og birta nýja skrá sem endurspeglar breytingar varðandi skoðunarstöðina á landamærum Ísafjörður. 

Eftirlitsstofnun EFTA vísaði málinu til EFTA-nefndar um heilbrigði dýra og plantna, sem er Eftirlitsstofnun 

EFTA til ráðuneytis, með ákvörðun 066/18/COL (skjal nr. 915087). Nefndin samþykkti tillögu um 

breytingar á skránni. Drögin að ráðstöfununum eru þar af leiðandi í samræmi við álit nefndarinnar. 

Sá stjórnarmaður sem fer sérstaklega með málefni er varða heilbrigði dýra og plantna hefur, samkvæmt  

6. lið ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA 494/13/COL, umboð til að gera drög að ráðstöfunum til að 

breyta skránni yfir skoðunarstöðvar á landamærum í EFTA-ríki sem eru viðurkenndar til að annast 

heilbrigðiseftirlit með lifandi dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum ef drögin að ráðstöfunum eru í 

samræmi við álit EFTA-nefndar um heilbrigði dýra og plantna, sem er Eftirlitsstofnun EFTA til 

ráðuneytis. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. Skoðunarstöðin á landamærum Ísafjörður (IS ISA 1) er felld úr skránni í 39. lið hluta 1.2 í I. kafla 

I. viðauka við samninginn um Evrópskt efnahagssvæði og sýnir skoðunarstöðvar á landamærum á 

Íslandi og í Noregi sem eru viðurkenndar til að annast heilbrigðiseftirlit með lifandi dýrum og 

dýraafurðum frá þriðju löndum.  

2019/EES/21/02 
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2. Heilbrigðiseftirlit með lifandi dýrum og dýraafurðum við innflutning til Íslands og Noregs frá 

löndum utan EES skal fara fram á vegum lögbærra landsyfirvalda á viðurkenndum landamæra-

skoðunarstöðvum sem taldar eru upp í viðauka við ákvörðun þessa. 

3. Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 111/15/COL frá 31. mars 2015 fellur hér með úr gildi. 

4. Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn sem hún er undirrituð. 

5. Ákvörðun þessari er beint til stjórnvalda á Íslandi og í Noregi. 

6. Ákvörðun þessi telst fullgild á ensku. 

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA, í samræmi við framselda ákvörðun nr. 494/13/COL 

 Högni S. Kristjánsson Fyrir hönd Carsten Zatschler 

 Stjórnarmaður sem fer með málaflokkinn Meðundirritar sem framkvæmdastjóri lagaskrifstofu 
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VIÐAUKI 

Skrá um viðurkenndar skoðunarstöðvar á landamærum 

Land: Ísland 

1 2 3 4 5 6 

Akureyri IS AKU1 P  HC-T(1)(2)(3), NHC(16)  

Hafnarfjörður IS HAF 1 P  HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)  

Keflavíkurflug-

völlur 

IS KEF 4 A  HC(2), NHC(2)  O(15) 

Reykjavík 

Eimskip 

IS REY 1a P  HC(2), NHC(2)   

Reykjavík 

Samskip 

IS REY 1b P  HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), 

NHC-NT(2)(6)(16) 

 

Þorlákshöfn  IS THH1 P  HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-

NT(6) 

 

Land: Noregur 

1 2 3 4 5 6 

Borg NO BRG 1 P  HC (2), NHC(2) E(7) 

Båtsfjord NO BJF 1 P  HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)  

Egersund NO EGE 1 P  HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)  

Hammerfest NO HFT 1 P Rypefjord HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)  

Honningsvåg NO HVG 1 P Honningsvåg HC-T(FR)(1)(2)(3)  

Kirkenes NO KKN 1 P  HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)  

Kristiansund NO KSU 1 P Kristiansund HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3), 

HC-NT(6), NHC-NT(6) 

 

Larvik NO LAR 1 P  HC(2)  

Måløy NO MAY 1 P Gotteberg HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)  

Osló NO OSL 1 P  HC(2), NHC(2)  

Osló NO OSL 4 A  HC(2), NHC(2) U,E,O 

Sortland NO SLX 1 P Sortland HC-T(FR)(1)(2)(3)  

Storskog NO STS 3 R  HC, NHC U,E,O 

Tromsø NO TOS 1 P Bukta HC-T(FR)(1)(2)(3)  

Solstrand HC-T(FR)(1)(2)(3)  

Ålesund NO AES 1 P Breivika HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)  

Skutvik HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-

T(FR)(2)(3), NHC-NT(6) 

 

1 = Heiti 

2 = TRACES-kóði 

3 = Gerð 

A = Flugvöllur 

F = Járnbraut 

P = Höfn 

R = Vegur 

4 = Skoðunarmiðstöð  

5 = Afurðir 

HC = Allar afurðir til manneldis  

NHC = Aðrar afurðir 

NT = Engar kröfur um hitastig  

T = Frystar/kældar afurðir 

T(FR) = Frystar afurðir 

T(CH) = Kældar afurðir 

6 = Lifandi dýr 

U = Hóf- og klaufdýr: nautgripir, svín, sauðfé, geitur, villt og tamin hófdýr 

E = Skráð dýr af hestaætt samkvæmt skilgreiningunni í tilskipun ráðsins 90/426/EBE 

O = Önnur dýr  
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5-6 = Sérstakar athugasemdir 

(1) = Eftirlit í samræmi við kröfur í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/352/EBE sem var tekin á 

grundvelli ákvæða 3. mgr. 19. gr. tilskipunar ráðsins 97/78/EB 

(2) = Eingöngu afurðir í umbúðum 

(3) = Eingöngu sjávarafurðir 

(4) = Eingöngu dýraprótín 

(5) = Eingöngu ull, húðir og skinn 

(6) = Eingöngu fljótandi fita, olía og lýsi 

(7) = Íslenskir hestar (eingöngu frá apríl til október) 

(8) = Eingöngu dýr af hestaætt 

(9) = Eingöngu hitabeltisfiskar 

(10) = Eingöngu kettir, hundar, nagdýr, nartarar, lifandi fiskar, skriðdýr og fuglar aðrir en strútfuglar 

(11) = Eingöngu fóður í lausu 

(12) = Að því er varðar (U) aðeins dýr sem send eru í dýragarða, þegar um hófdýr er að ræða; að því er 

varðar (O) aðeins dagsgamlir kjúklingar, fiskar, hundar, kettir, skordýr og önnur dýr sem send eru í 

dýragarða 

(13) = Nagylak HU: Hér er um að ræða landamærastöð (fyrir afurðir) og umferðarleið (fyrir lifandi dýr) á 

landamærum Ungverjalands og Rúmeníu sem lýtur umsömdum bráðabirgðaráðstöfunum sem mælt er 

fyrir um í aðildarsáttmálanum, bæði vegna afurða og lifandi dýra. Sjá ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2003/630/EB 

(14) = Ætluð til gegnumflutnings tiltekinna dýraafurða um Evrópubandalagið sem eru ætlaðar til manneldis 

og eru fluttar frá Rússlandi eða til Rússlands í samræmi við sértæka málsmeðferð sem kveðið er á um 

í viðkomandi Bandalagslöggjöf 

(15) = Eingöngu dýr sem eru notuð í fiskeldi 

(16) = Eingöngu fiskimjöl 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9106 – Caisse des Dépôts et Consignations/Swiss Life/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Caisse des Dépôts et des Consignations („CDC“, Frakklandi). 

– Reden H2 (Frakklandi), dótturfyrirtæki Reden Solar samstæðunnar, undir yfirráðum Eurazeo og InfraVia. 

– SAS Berroute („Berroute“, Frakklandi). 

Aðgerðin varðar það að ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir sameiginlega fyrirtækinu Berroute, af hálfu CDC og fyrirtækisins Reden H2, sem þegar ræður alfarið yfir 

Berroute. 

Samruninn fer fram með kaupum CDC á 49% hlutafjár Berroute. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  CDC: opinber stofnun sem sinnir verkefnum í almannaþágu í samræmi við opinbera stefnu ríkisins og fæst við 

stýringu einkasjóða. Annast einnig verkefni í gegnum dótturfyrirtæki á sviði orku og umhverfis, fasteigna, fjárfestinga 

og þjónustu. 

–  Reden Solar: hópur fyrirtækja, m.a. Reden H2, sem fæst við hönnun, byggingu, starfrækslu og viðhald ljósspennu-

orkuvera og tengda verkefnisstjórnun. Móðurfyrirtækin Eurazeo og InfraVia eru fjárfestingafélög. 

–  Berroute: fyrirtæki sem hefur þann tilgang að þróa, fjármagna og starfrækja verkefnið um að byggja og starfrækja 

ljósspennuorkuver í Saucats, Frakklandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, 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 94, 

12.3.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9106 – Caisse des Dépôts et Consignations/Reden H2/Berroute. 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229 64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussels 

BELGIUM 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2019/EES/21/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9190 – ADP/Bouygues/BPCE/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC-A) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Bouygues Bâtiment International („Bouygues“, Frakklandi), dótturfyrirtæki Bouygues Group. 

–  Mirova (Frakklandi), undir yfirráðum BPCE  

–  ZAIC-A-Limited („ZAIC“, Bretlandi). 

Bouygues og Mirova ná yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir ZAIC í heild, sem mun 

einnig verða áfram undir sameiginlegum yfirráðum Aéroports de Paris, International Finance Corporation, Marguerite Fund 

og TAV Airports Holding. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Bouygues: hönnun og framkvæmd flókinna byggingarverkefna á alþjóðlega vísu. 

–  Mirova: eignastýringafyrirtæki með leyfi frá AMF, stofnun sem hefur eftirlit með fjármálamörkuðum, sem einkum 

beinir sjónum að ábyrgri fjárfestingastýringu fyrir fjárfesta sem eru stofnanir. 

–  ZAIC: starfræksla og stjórnun Zagreb-flugvallar með sérleyfissamningi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 100, 

15.3.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9190 – ADP/Bouygues/BPCE/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC-A 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

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. 

2019/EES/21/04 

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


Nr. 21/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 14.3.2019 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9253 – Mercuria/Aegean) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 7. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Mercuria Energy Group Limited („Mercuria“, Kýpur), undir yfirráðum MDJ Oil Trading Limited. 

–  Aegean Marine Petroleum Network Inc. („Aegean“, lýðveldinu Marshall-eyjum). 

Mercuria nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Aegean. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Mercuria: fyrirtæki sem starfar um allan heim og á viðskipti með orku og hrávöru. Höfuðstöðvar þess eru í Sviss og 

Sameinuðu arabísku furstadæmunum. 

–  Aegean: alþjóðlegt flutningafyrirtæki á sviði skipaeldsneytis sem er með höfuðstöðvar í Grikklandi og markaðssetur 

og annast raunlæga afhendingu á eldsneyti til fljótandi fara í höfnum, á sjó, ám og öðrum vatnaleiðum um víða 

veröld. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 97, 

14.3.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9253 – Mercuria/Aegean 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

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. 

2019/EES/21/05 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9282 – HCL Technologies/Certain IBM Assets) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  HCL Technologies Limited („HCL“) (Indlandi). 

–  Tilteknar eignir og skuldbindingar International Business Machines Corporation („IBM“) (Bandaríkjunum) sem 

samanstendur af fjórum hugbúnaðareignasöfnum („andlag viðskiptanna“). 

HCL nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir IBM. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  HCL: afhending á tækni og upplýsingatækniþjónustu. 

–  Andlag viðskiptanna: tiltekin upplýsingatæknihugbúnaðareignasöfn sem varða hugbúnað fyrir markaðssetningu, 

verslun, öryggi og samvinnu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 94, 

12.3.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9282 – HCL Technologies/Certain IBM Assets 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

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. 

2019/EES/21/06 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9226 – CommScope/ARRIS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. febrúar 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32019M9226. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9264 – The Carlyle Group/StandardAero) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. febrúar 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32019M9264. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2019/EES/21/07 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9273 – CVC/April) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. febrúar 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32019M9273. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2019/EES/21/09 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um  

rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Breytingar á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Frakkland 

Flugleið La Rochelle–Poitiers–Lyon 

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða Hinn 1. nóvember 2005 

Gildistökudagur breytinga Hinn 1. nóvember 2019 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns viðkomandi 

upplýsingum og/eða skjölum sem varða almannaþjón-

ustukvaðirnar 

Tilkynning um breytingar á almannaþjónustukvöðum 

sem lagðar hafa verið á áætlunarflug milli La Rochelle 

og Lyon og milli Poitiers og Lyon 

NOR: TRAA1833355A 

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

Nánari upplýsingar: 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

DTA/SDT/T2 

50 rue Henry Farman 

75 720 Paris Cedex 15 

FRANCE 

Sími +33 158094321 

Email: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr 

 

2019/EES/21/10 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do
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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 skv. 9. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006) (1) 

Eftirfarandi ákvarðanir hafa verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins: 

Efni Tilvísun 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 

Markaðs-

leyfisnúmer 

Nánari upplýsingar 

1,2-díklóróetan 

EB-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

C(2019) 525 29. janúar 2019 REACH/19/13/0 Stjtíð. ESB C 46, 

4.2.2019, bls. 3 

1,2-díklóróetan 

EB-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

C(2019) 569 29. janúar 2019 REACH/19/12/0 Stjtíð. ESB C 46, 

4.2.2019, bls. 4 

Krómtríoxíð 

EB-nr. 215-607-8 

CAS-nr. 1333-82-0 

C(2019) 1057 14. febrúar 2019 REACH/19/2/0 

REACH/19/2/1 

Stjtíð. ESB C 68, 

21.2.2019, bls. 4 

Natríumdíkrómat 

EB-nr. 234-190-3 

CAS-nr. 10588-01-9 

CAS-nr. 7789-12-0/ 

C(2019) 1571 28. febrúar 2019 REACH/19/3/0 Stjtíð. ESB C 85, 

7.3.2019, bls. 2 

Krómtríoxíð 

EB-nr. 215-607-8 

CAS-nr. 1333-82-0 

C(2019) 1572 28. febrúar 2019 REACH/19/4/0 Stjtíð. ESB C 85, 

7.3.2019, bls. 3 

Ákvarðanirnar er að finna á eftirfarandi slóð á vefsetri framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1. 

2019/EES/21/11 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.046.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.046.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.068.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.068.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0002.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0002.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0003.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
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