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29.4.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/1 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10020 – Korian/VYV/Technosens Evolution) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Korian Solutions SAS („Korian Solutions“, Frakklandi); tilheyrir Korian Group (Frakklandi) 

– VYV Invest SAS („VYV Invest“, Frakklandi); tilheyrir VYV Group (Frakklandi) 

– Technosens Evolution SAS („Technosens Evolution“, Frakklandi); lýtur yfirráðum Korian Solutions 

Korian Solutions og VYV Invest öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Technosens Evolution. 

Samruninn á sér stað með samningi eða eftir hvaða öðrum leiðum sem er. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Korian Group: annast umönnun og stoðþjónustu fyrir aldraða og veikburða (hjúkrunarheimili, einkastofnanir, 

stoðþjónustu og heimahlynningu) í Frakklandi, Belgíu, Þýskalandi, á Spáni, Ítalíu og í Niðurlöndum. Korian 

Solutions er stafræn skrifstofa Korian Group, sett upp til þess að hraða samþættingu stafrænnar tækni og starfsemi 

samstæðunnar.  

– VYV Group: frönsk stofnun sem annast heilsu og félagslegt öryggi. Starfsemin felst í tryggingum (á sviði heilsu, 

lífeyris og örorku) og umönnun (heilsugæslu- og þjónustustöðvar). Einnig er um að ræða starfsemi í 

húsnæðisgeiranum sem og fyrir félagslegt húsnæði í Frakklandi, á Spáni, Ítalíu og í Portúgal. VYV Invest er 

eignarhaldsfélag og annast stefnumótandi fjárfestingar VYV Group.  

– Technosens Evolution: fyrirtæki sem fæst við rannsóknir, þróun og uppsetningu á vinnuvistfræðilegum stafrænum 

lausnum fyrir íbúðarhúsnæði fyrir aldraða (hjúkrunarheimili, húsnæði með stoðþjónustu, o.s.frv.) í 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. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir hafa um hin 

fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 154, 

30.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10020 – Korian/VYV/Technosens Evolution 

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. 

2021/EES/31/01 

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


Nr. 31/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.4.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10170 – Shell/NXK) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Shell Overseas Investments B.V. („SOI“, Niðurlöndum), dótturfyrirtæki Royal Dutch Shell plc („Shell“, Bretlandi) 

– Next Kraftwerke GmbH („NXK“, Þýskalandi) 

Shell öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir NXK í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Shell: samstæða alþjóðlegra orku- og jarðolíufyrirtækja sem eru með starfsemi á sviði olíu- og gasleitar, framleiðslu, 

vinnslu; einnig markaðssetningu og skipaflutninga á olíuvörum og íðefnum og endurnýjanlega orkugjafa. 

– NXK: annast raforkusöfnun og viðskipti við dótturfyrirtæki í nokkrum Evrópulöndum. Sérhæfing þess felst í beinni 

sölu á raforku úr endurnýjanlegum orkuauðlindum. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 149, 

27.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10170 – Shell/NXK 

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. 

2021/EES/31/02 

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


29.4.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10208 – The Coca-Cola Company/Coca-Cola HBC/WABI CCH JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– The Coca-Cola Company („TCCC“, Bandaríkjunum) 

– Coca-Cola HBC AG („CCH“, Sviss) 

– WABI CCH B.V. („WABI CCH JV“, Niðurlöndum) 

TCCC og CCH öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

WABI CCH JV. 

Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– TCCC: eignarhald og leyfisveiting um heim allan á vörumerkjum fyrir markaðssetningu og sölu á óáfengum 

drykkjum, framleiðslu á gosdrykkjaþykkni og sírópi, auk fullunninna drykkja. 

– CCH: framleiðsla, markaðssetning og sala á drykkjum undir vöruheitum TCCC í ESB, Evrasíu og Afríku. 

– WABI CCH JV: annast þjónustu í tengslum við stafrænan markað sem tengir saman heildsala, smásala, birgja og 

neytendur á markaði fyrir umbúðavöru fyrir neytendur. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 154, 

30.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10208 – The Coca-Cola Company/Coca-Cola HBC/WABI CCH JV 

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. 

2021/EES/31/03 

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


Nr. 31/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.4.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10224 – OTPP/Nikky Investments/Logoplaste) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Ontario Teachers‘ Pension Plan Board („OTPP“, Kanada) 

– Nikky Investments S.A. („Nikky Investments“, Lúxemborg); lýtur yfirráðum Mr. Filipe Maurício de Botton 

– Logoplaste Parent S.à.r.l. („Logoplaste“, Lúxemborg); lýtur yfirráðum Carlyle Group 

OTPP og Nikky Investments öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Logoplaste. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  OTPP: greiðsla lífeyrisbóta og fjárfesting eigna lífeyrissjóða fyrir hönd starfandi kennara og kennara sem eru komnir 

á eftirlaun í Ontario-sýslu í Kanada. 

– Nikky Investments: gegnir hlutverki fjárfestingafélags og er í eigu fjölskyldunnar sem stofnaði Logoplaste Group. 

– Logoplaste: framleiðsla á umbúðum úr stífu plastefni. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 154, 

30.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10224 – OTPP/Nikky Investments/Logoplaste 

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. 

2021/EES/31/04 

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


29.4.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10233 – Clearlake/TA Associates/Charlesbank/Ivanti) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Clearlake Capital Group L.P. („Clearlake“, Bandaríkjunum) 

–  TA Associates Management, L.P. („TA Associates“, Bandaríkjunum) 

–  Charlesbank Capital Partners, LLP („Charlesbank“, Bandaríkjunum) 

– Ivanti Software, Inc. („Ivanti“, Bandaríkjunum); lýtur sem stendur yfirráðum Clearlake og TA Associates 

Clearlake, TA Associates og Charlesbank öðlast í sameiningu yfirráð í skilningi b-liðar 1. mgr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Ivanti. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Clearlake: framtaksfjárfestingar og verðbréfasöfn á sviði hugbúnaðar og tæknivæddrar þjónustu, orku og iðnaðar, sem 

og í neytendageiranum. 

–  TA Associates: framtaksfjárfestingar og verðbréfasöfn í völdum greinum, m.a. viðskiptaþjónustu, neytendgeiranum, 

fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu og tækni. 

– Charlesbank: framtaksfjárfestingar og verðbréfasöfn í viðskiptaþjónustu, neytendageiranum, heilbrigðisþjónustu, 

iðnaði og tækni og tæknigrunnvirkjum. 

– Ivanti: hugbúnaðarvettvangur fyrir hugbúnaðardeildir innan fyrirtækja sem fást við notendastýringu og hugbúnað og 

lausnir fyrir atvinnustarfsemi sem gerir kleift að nálgast upplýsingar frá mörgum staðsetningum í einu. Vörur Ivanti 

gera hugbúnaðardeildum fyrirtækja kleift að rekja og skrá hugbúnaðarvandamál og fylgjast með lokum/úrlausn 

vandamálsins. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 149, 

27.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10233 – Clearlake/TA Associates/Charlesbank/Ivanti 

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. 

2021/EES/31/05 
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Nr. 31/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.4.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10245 – TA Associates/Partners Group/Unit4) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– TA Associates Management, L.P. („TA Associates“, BNA) 

– Partners Group AG („Partners Group“, Sviss) 

– Unit4 NV („Unit4“, Niðurlöndum) 

TA Associates og Partners Group öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Unit4 í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  TA Associates: framtaksfjárfestingar í fimm grunngreinum, eða tækni, fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu og 

neytenda- og fyrirtækjaþjónustu í Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu. 

– Partners Group: alþjóðlegt fyrirtæki á sviði fjárfestingastýringar á einkamörkuðum með áherslu á framtaks-

fjárfestingar, fasteignir í einkaeign og einkaskuldir fyrirtækja í ýmsum greinum. 

– Unit4: viðskiptahugbúnaður og upplýsingatækniþjónusta, með áherslu á hugbúnaðarlausnir fyrir viðskiptakerfi (ERP). 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 154, 

30.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10245 – TA Associates/Partners Group/Unit4 

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. 

2021/EES/31/06 
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29.4.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10257 – Clearlake/TA Associates/Infogix) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Clearlake Capital Group, L.P. („Clearlake“, BNA) 

– TA Associates Management, L.P. („TA Associates“, BNA) 

– Infogix, Inc. („Infogix“, BNA); lýtur yfirráðum Thoma Bravo L.P. („Thoma Bravo“, BNA) 

Clearlake og TA Associates öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Infogix í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Clearlake: fyrirtæki sem annast framtaksfjárfestingar og er með fjárfestingasöfn á sviði hugbúnaðar og tæknivæddrar 

þjónustu, orku og iðnaðar, sem og neytendavara/þjónustu. 

–  TA: fyrirtæki sem annast framtaksfjárfestingar og er með fjárfestingasöfn í völdum greinum, m.a. viðskiptaþjónustu, 

neytendamarkaði, fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu og tækni. 

– Infogix: annast gagnastýringarlausnir, m.a. gagnaumsjón, gagnagæði og gagnagreiningartæki. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 154, 

30.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10257 – Clearlake/TA Associates/Infogix 

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. 

2021/EES/31/07 
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Nr. 31/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.4.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10265 – Hisense Group/Sanden) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.; lýtur endanlega yfirráðum Hisense Group Holdings Co. Ltd. („Hisense 

Group“, Kína) 

– Sanden Holdings Corporation („Sanden“, Japan) 

Hisense öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Sanden í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Hisense Group: framleiðsla og afhending, m.a. á öllum helstu heimilistækjum, litlum heimilistækjum, loftkælingar- 

og rakaeyðingartækjum fyrir íbúðarhúsnæði og verslunarhúsnæði, sem og sjónvörpum.  

– Sanden: framleiðsla og afhending á íhlutum fyrir loftfrískunarbúnað og þjöppur fyrir loftræstikerfi ökutækja, einnig 

framleiðsla og afhending á loftfrískunarbúnaði fyrir vélar til byggingarframkvæmda og landbúnaðarvélar. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 154, 

30.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10265 – Hisense Group/Sanden  

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. 

2021/EES/31/08 
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29.4.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/9 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10006 – Covestro/Koninklijke DSM (Resins & Functional Materials  

Business and Other Assets)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. febrúar 2021 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 

32021M10006. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10039 – Kronospan Holdings/M. Kaindl) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. mars 2021 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 

32021M10039. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 31/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.4.2021 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10060 – Francisco Partners/Marlin Equity Partners/Conan Holdco) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. febrúar 2021 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 

32021M10060. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10081 – KION/Jungheinrich/HSP) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. apríl 2021 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 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 

32021M10081. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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29.4.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/11 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10090 – Abu Dhabi Developmental Holding Company/ 

Louis Dreyfus Commodities and Energy Holdings/Louis Dreyfus) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. apríl 2021 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 

32021M10090. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10143 – Inter-Risco/Unavets/OneVet) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. apríl 2021 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 

32021M10143. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/31/13 

2021/EES/31/14 

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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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti í tengslum  

við endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti frá 1. maí 2021 

(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 eins og fram kemur í orðsendingunni og fer það eftir notkun 

viðmiðunarvaxtanna. 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 87, 15.3.2021, bls. 6, og EES-viðbæti nr. 24, 31.3.2021, bls. 25. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.5.2021 – -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50 -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.4.2021 30.4.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50  -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,04  -0,45 -0,45 

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,05  -0,45 -0,45 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,06 -0,45 -0,45 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.5.2021 – -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.4.2021 30.4.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

 

Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.5.2021 – -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 0,01  -0,45 -0,45 0,11 

1.4.2021 30.4.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75  -0,02 -0,45 -0,45 0,11 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15  -0,45 2,07 -0,02 -0,45 -0,45 0,11  

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,19 -0,45 2,07 -0,02 -0,45 -0,45 0,12 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,23 -0,45 2,07 0,00 -0,45 -0,45 0,15 

 

2021/EES/31/15 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2021:087:TOC
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti  

Evrópusambandsins 

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við 

Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.59044 

(2020/N) 
Búlgaría — 

Удължаване на схемата за 

помощ SA.42510 

Stjtíð. ESB C 134, 

16.4.2021, bls. 1 

SA.59188 

(2020/NN) 
Ítalía Italia 

Alitalia COVID-19 Damage 

Compensation II 

Stjtíð. ESB C 134, 

16.4.2021, bls. 2 

SA.59945 

(2020/N) 
Lúxemborg 

Luxembourg (Grand-

Duché) 

COVID-19: aide au soutien du 

secteur du vin 

Stjtíð. ESB C 134, 

16.4.2021, bls. 2 

SA.60263 

(2020/N) 

Cyprus 

Kýpur — 

Σχέδιο στήριξης Οργανωμένων 

Συνόλων ή/και Οργανώσεων 

Παραγωγών του γεωργικού τομέα 

λόγω των επιπτώσεων από τα 

περιοριστικά μέτρα που 

εφαρμόστηκαν λόγω της 

πανδημίας Covid-19 

Stjtíð. ESB C 134, 

16.4.2021, bls. 3 

SA.60270 

(2020/N) 
Slóvenía — 

Finančna pomoč za čas trajanja 

nezmožnosti za delo zaradi bolezni 

COVID-19 

Stjtíð. ESB C 134, 

16.4.2021, bls. 4 

SA.61470 

(2021/N) 
Tékkland — CZ — COVID Invest 

Stjtíð. ESB C 134, 

16.4.2021, bls. 5 

SA.61515 

(2021/N) 
Kýpur — 

Provision of Working Capital 

Loans in the Context of the Cyprus 

Energy Fund of Funds 

Stjtíð. ESB C 134, 

16.4.2021, bls. 5 

SA.61591 

(2021/N) 
Eistland Estonia 

COVID-19: Aid to undertakings in 

tourism and directly related  

sectors 2 

Stjtíð. ESB C 134, 

16.4.2021, bls. 6 

SA.61774 

(2021/N) 
Ítalía Lazio 

Proposta di contratto di Sviluppo 

Reithera Srl 

Stjtíð. ESB C 134, 

16.4.2021, bls. 7 

SA.61824 

(2021/N) 
Tékkland Czech Republic 

COVID-19: Third amendment to 

SA.57094 (2020/N) 

Stjtíð. ESB C 134, 

16.4.2021, bls. 8 

SA.61948 

(2021/N) 
Tékkland — 

COVID19 — support to 

accommodation facilities II 

Stjtíð. ESB C 134, 

16.4.2021, bls. 9 

SA.62004 

(2021/N) 
Slóvakía  

Západné Slovensko, Stredné 

Slovensko, Východné Slovensko, 

Bratislavský 

Stjtíð. ESB C 134, 

16.4.2021, bls. 10 

SA.62407 

(2021/N) 
Belgía Region Wallonne 

COVID-19 — Régime wallon 

d’intervention spécifique en faveur 

des hôtels et hébergements 

similaires dans le cadre de la crise 

du coronavirus Covid-19 

Stjtíð. ESB C 134, 

16.4.2021, bls. 12 

SA.56274 

(2020/N) 
Þýskaland Bayern 

Bayern: Gewässerrandstreifen — 

Ausgleichszahlungen im Rahmen 

der Wasserrahmenrichtlinie 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 1 

SA.56426 

(2021/N) 
Þýskaland Niedersachsen 

Hochleistungsfähiger Mobilfunk in 

Niedersachsen-Deutschland 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 2 

SA.59030 

(2021/N) 
Grikkland — 

Prolongation of the Greek 

Guarantee Scheme for banks 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 3 

SA.59376 

(2021/NN) 
Ítalía — 

COVID-19 — Reduction of track 

access charges for rail freight and 

commercial rail passenger services 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 3 

2021/EES/31/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.134.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.59463 

(2020/N) 
Holland Nederland 

Wijziging Model-Subsidieregeling 

Kwaliteitsimpuls Natuur en 

Landschap (SKNL 2020) 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 4 

SA.60650 

(2021/N) 
Rúmenía Romania 

Aid scheme on certain measures to 

provide financial support to 

tourism businesses, 

accommodation units, food units 

and travel agencies whose activity 

has been affected in the context of 

the COVID 19 pandemic. 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 5 

SA.62118 

(2021/N) 
Slóvenía — 

COVID-19: Finančno nadomestilo 

zaradi izpada dohodka nosilcem 

dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 

zaradi posledic epidemije COVID-

19 za obdobje od 1. oktobra 2020 

do 31. januarja 2021 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 6 

SA.62191 

(2021/N) 
Ítalía Italia 

Distribution of part of the fund 

established by decree-law of May 

19 2020, no. 34, article 183, 

paragraph 2, in support of 

publishers of arts and/or tourism, 

in the context of the 

Communication of the European 

Commission on the Temporary 

Framework for State aid measures 

to support the economy in the 

current COVID-19 outbreak (TF 

COVID-19) of March 19, 2020, 

5th amendment 28 January 2021 

— Riparto di quota parte del 

Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali di cui 

all’articolo 183, comma 2, del 

decreto-legge n. 34 del 2020 per il 

sostegno degli editori di arte e 

turismo, nel contesto della 

Comunicazione della Commissione 

Europea del 19 marzo 2020 sul 

Temporary Framework sugli aiuti 

di stato a supporto dell'economia 

nell'epidemia di Covid-19 — V 

emendamento 28 febbraio 2021 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 6 

SA.62199 

(2021/N) 
Kýpur Cyprus 

Incentive scheme for Tour 

Operators to mitigate the effects of 

COVID-19 on tourism. 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 7 

SA.62223 

(2021/N) 
Slóvenía — 

Finančno nadomestilo zaradi 

izpada dohodka pridelovalcem 

jabolk zaradi epidemije COVID-19 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 8 

SA.62255 

(2021/N) 
Frakkland France 

COVID-19: régime relatif à la 

compensation des pertes subies par 

les horticulteurs 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 9 

SA.62271 

(2021/N) 
Holland Nederland 

NL_EZK_TOP_SGR voucher 

credit facility 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 9 

SA.62272 

(2021/N) 
Svíþjóð Sverige 

COVID-19: Rent rebate for tenants 

— Amendments to SA.56972 

(2020/N) and SA.61672 

(2021/NN) 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 10 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.62293 

(2021/N) 
Írland Ireland 

Beef Environmental Efficiency 

Programme 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 11 

SA.62306 

(2021/N) 
Litháen Litháen 

The Measure ‘Subsidies to 

Enterprises Most Affected by 

COVID-19’ 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 12 

SA.62332 

(2021/N) 
Slóvenía 

Finančno 

Nadomestilo Zaradi 

Izpada Dohodka V 

Proizvodnji Vina 

Zaradi Drugega Vala 

Epidemije  

COVID-19 

Odlok o finančnem nadomestilu 

zaradi izpada dohodka v 

proizvodnji vina zaradi drugega 

vala epidemije COVID-19 

(predlog) 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 12 

SA.62495 

(2021/N) 
Ítalía — 

Modifiche al regime-quadro misure 

per l'emergenza da covid-19, 

approvato con iniziale SA.57021 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 13 

SA.62580 

(2021/N) 
Litháen Lithuania 

The Measure ‘Subsidies for 

Enterprises’ 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 14 

SA.62525 

(2021/N) 
Ítalía Italia 

COVID 19: aid to shipping 

companies 

Stjtíð. ESB C 144, 

23.4.2021, bls. 15 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á: http://ec.europa.eu/ 

competition/elojade/isef/index.cfm  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.144.01.0001.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/609 

frá 14. apríl 2021 

I. VIÐAUKI 

I. viðauka við framkvæmdarákvörðun (ESB) 2020/439 er breytt í samræmi við I. viðauka 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN ISO 11607-1:2020 

Pökkun endanlega dauðhreinsaðra lækningatækja – Hluti 1: Kröfur um efni, dauðhreinsunarskil og 

pökkunarkerfi (ISO 11607-1:2019) 

2. EN ISO 11607-2:2020 

Pökkun endanlega dauðhreinsaðra lækningatækja – Hluti 2: Sannprófunarkröfur um formunar-, þéttingar- og 

samsetningarferli (ISO 11607-2:2019) 

3. EN ISO 11737-2:2020 

Dauðhreinsun lækningatækja - Örverufræðilegar aðferðir - Hluti 2: Dauðhreinsunarprófanir við skilgreiningu, 

fullgildingu og viðhald á dauðhreinsunarferli (ISO 11737-2:2019) 

II. VIÐAUKI 

Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2020/439 er breytt í samræmi við II. viðauka. 

Nr. Tilvísun staðals Afturköllunardagur 

1. EN ISO 11737-2:2009 

Dauðhreinsun lækningatækja - Örverufræðilegar aðferðir - Hluti 2: 

Dauðhreinsunarprófanir við skilgreiningu, fullgildingu og viðhald á 

dauðhreinsunarferli (ISO 11737-2:2009) 

15.4.2021 

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB L 129, 15.4.2021, bls 150. 

2021/EES/31/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.129.01.0150.01.ENG
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/610 

frá 14. apríl 2021 

I. VIÐAUKI 

I. viðauka við framkvæmdarákvörðun (ESB) 2020/437 er breytt í samræmi við I. viðauka 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 1789:2020 

Bifreiðar til heilbrigðisþjónustu og búnaður þeirra - Sjúkrabifreiðar 

2. EN ISO 5361:2016 

Deyfingar- og öndunarbúnaður - Barkaslöngur og tengibúnaður (ISO 5361:2016) 

3. EN ISO 10993-16:2017 

Líffræðilegt mat á lækningatækjum - Hluti 16: Hönnun rannsókna á eiturefnaferlum vegna niðurbrotsefna 

og útskolanlegra efna (ISO 10993-16:2017) 

4. EN ISO 10993-18:2020 

Líffræðilegt mat á lækningatækjum - Hluti 18: Efnislýsing (ISO 10993-18:2020) 

5. EN ISO 11607-1:2020 

Pökkun endanlega dauðhreinsaðra lækningatækja – Hluti 1: Kröfur um efni, dauðhreinsunarskil og 

pökkunarkerfi (ISO 11607-1:2019) 

6. EN ISO 11607-2:2020 

Pökkun endanlega dauðhreinsaðra lækningatækja – Hluti 2: Sannprófunarkröfur um formunar-, þéttingar- 

og samsetningarferli (ISO 11607-2:2019) 

7. EN ISO 11737-2:2020 

Dauðhreinsun lækningatækja -Örverufræðilegar aðferðir - Hluti 2: Dauðhreinsunarprófanir við 

skilgreiningu, fullgildingu og viðhald á dauðhreinsunarferli (ISO 11737-2:2019) 

8. EN 13718-1:2014+A1:2020 

Farartæki til sjúkraflutninga og búnaður þeirra - Sjúkraflug - Hluti 1: Kröfur varðandi lækningatæki sem 

notuð eru um borð í sjúkraflugi 

9. EN 13718-2:2015+A1:2020 

Farartæki til sjúkraflutninga og búnaður þeirra - Sjúkraflug - Hluti 2: Rekstrar- og tæknikröfur vegna 

sjúkraflugs 

10. EN ISO 14155:2020 

Klínísk athugun á lækningatækjum fyrir fólk - Góðar klínískar starfsvenjur (ISO 14155:2020) 

11. EN ISO 14607:2018 

Óvirk ígræði - Brjóstaígræði - Sérstakar kröfur (ISO 14607:2018) 

12. EN ISO 22442-1:2020 

Lækningatæki sem nota dýravefi og afurðir þeirra - Hluti 1: Útfærsla áhættustjórnunar (ISO 22442-1:2020) 

13. EN ISO 22442-2:2020 

Lækningatæki sem nota dýravefi og afurðir þeirra - Hluti 2: Eftirlit með öflun, söfnun og meðhöndlun (ISO 

22442-2:2020) 

14. EN ISO 80601-2-55:2018 

Rafmagnslækningatæki – Hluti 2-55: Sérstakar kröfur um almennt öryggi og áskilið nothæfi 

vöktunarbúnaðar til að greina öndunarloft (ISO 80601-2-55:2018) 

2021/EES/31/18 



Nr. 31/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.4.2021 

 

15. EN IEC 60118-13:2020 

Rafhljóðtækni – Heyrnartæki - Hluti 13: Kröfur og aðferðir til mælinga á rafsegulónæmi gegn stafrænum 

far-fjarskiptatækjum IEC 60118-13:2019 

16. EN 60601-2-4:2011 

Rafmagnslækningatæki - Hluti 2-4: Sérstakar kröfur um almennt öryggi og áskilið nothæfi hjartastuðtækja 

IEC 60601-2-4:2010 

17. EN IEC 60601-2-66:2020 

Rafmagnslækningatæki - Hluti 2-66: Sérstakar kröfur um grundvallaröryggi og áskilið nothæfi 

heyrnartækja og heyrnartækjakerfa IEC 60601-2-66:2019 

18. EN IEC 60601-2-83:2020 

Rafmagnslækningatæki - Hluti 2-83: Sérstakar kröfur um almennt öryggi og áskilið nothæfi búnaðar til 

ljósmeðferðar IEC 60601-2-83:2019 

II. VIÐAUKI  

Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2020/437 er breytt í samræmi við II. viðauka. 

Nr. Tilvísun staðals Afturköllunardagur 

1. EN 13718-1:2008 

Bifreiðar til heilbrigðisþjónustu og búnaður þeirra - Farartæki til sjúkraflutninga í 

lofti - Hluti 1: Kröfur varðandi lækningatæki sem notuð eru um borð í 

sjúkraloftförum 

15.4.2021 

2. EN 13718-2:2015 

Farartæki til sjúkraflutninga og búnaður þeirra - Sjúkraflug - Hluti 2: Rekstrar- og 

tæknikröfur vegna sjúkraflugs 

15.4.2021 

3. EN 1789:2007+A1:2010 

Bifreiðar til heilbrigðisþjónustu og búnaður þeirra - Sjúkrabifreiðar 

15.4.2021 

4. EN 60118-13:2005 

Rafhljóðtækni - Heyrnartæki - 13. hluti: Rafsegulsviðssamhæfi IEC 60118-

13:2004 

15.4.2021 

5. EN 60601-2-4:2003 

Rafmagnslækningatæki - Hluti 2-4: Sérkröfur um öryggi hjartastuðtækja IEC 

60601-2-4:2002 

15.4.2021 

6. EN ISO 10993-16:2010 

Líffræðilegt mat á lækningatækjum - Hluti 16: Hönnun rannsókna á 

eiturefnaferlum vegna niðurbrotsefna og útskolanlegra efna (ISO 10993-16:2010) 

15.4.2021 

7. EN ISO 10993-18:2009 

Líffræðilegt mat á lækningatækjum - 18. hluti: Efnislýsing (ISO 10993-18:2005) 

15.4.2021 

8. EN ISO 11607-1:2009 

Pökkun endanlega dauðhreinsaðra lækningatækja – Hluti 1: Kröfur um efni, 

dauðhreinsunarskil og pökkunarkerfi (ISO 11607-1:2006) 

15.4.2021 

9. EN ISO 11607-2:2006 

Pökkun endanlega dauðhreinsaðra lækningatækja – Hluti 2: Sannprófunarkröfur 

um formununar-, þéttingar- og samsetningarferli (ISO 11607-2:2006) 

15.4.2021 

10. EN ISO 11737-2:2009 

Dauðhreinsun lækningatækja - Örverufræðilegar aðferðir - Hluti 2: 

Dauðhreinsunarprófanir við skilgreiningu, fullgildingu og viðhald á 

dauðhreinsunarferli (ISO 11737-2:2009) 

15.4.2021 
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11. EN ISO 14155:2011 

Klínísk athugun á lækningatækjum fyrir fólk - Góðar klínískar starfsvenjur (ISO 

14155:2011) 

EN ISO 14155:2011/AC:2011  

15.4.2021 

12. EN ISO 14607:2009 

Óvirk ígræði - Brjóstaígræði - Sérstakar kröfur (ISO 14607:2007) 

15.4.2021 

13. EN ISO 22442-1:2007 

Lækningatæki sem nota dýravefi og afurðir þeirra – Hluti 1: Útfærsla 

áhættustjórnunar (ISO 22442-1:2007) 

15.4.2021 

14. EN ISO 22442-2:2007 

Lækningatæki sem nota dýravefi og afurðir þeirra – Hluti 2: Eftirlit með öflun, 

söfnun og meðhöndlun (ISO 22442-2:2007) 

15.4.2021 

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB L 129, 15.4.2021, bls 153. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.129.01.0153.01.ENG


Nr. 31/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.4.2021 

 

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/611 

frá 14. apríl 2021 

I. VIÐAUKI 

I. viðauka við framkvæmdarákvörðun (ESB) 2020/438 er breytt í samræmi við I. viðauka 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN ISO 10993-16:2017 

Líffræðilegt mat á lækningatækjum - Hluti 16: Hönnun rannsókna á eiturefnaferlum vegna niðurbrotsefna 

og útskolanlegra efna (ISO 10993-16:2017) 

2. EN ISO 10993-18:2020 

Líffræðilegt mat á lækningatækjum - Hluti 18: Efnislýsing (ISO 10993-18:2020) 

3. EN ISO 11607-1:2020 

Pökkun endanlega dauðhreinsaðra lækningatækja – Hluti 1: Kröfur um efni, dauðhreinsunarskil og 

pökkunarkerfi (ISO 11607-1:2019) 

4. EN ISO 11607-2:2020 

Pökkun endanlega dauðhreinsaðra lækningatækja – Hluti 2: Sannprófunarkröfur um formunar-, þéttingar- 

og samsetningarferli (ISO 11607-2:2019) 

5. EN ISO 11737-2:2020 

Dauðhreinsun lækningatækja - Örverufræðilegar aðferðir - Hluti 2: Dauðhreinsunarprófanir við 

skilgreiningu, fullgildingu og viðhald á dauðhreinsunarferli (ISO 11737-2:2019) 

6. EN ISO 14155:2020 

Klínísk athugun á lækningatækjum fyrir fólk - Góðar klínískar starfsvenjur (ISO 14155:2020) 

II. VIÐAUKI  

Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2020/438 er breytt í samræmi við II. viðauka. 

Nr. Tilvísun staðals Afturköllunardagur 

1. EN ISO 10993-16:2010 

Líffræðilegt mat á lækningatækjum - Hluti 16: Hönnun rannsókna á 

eiturefnaferlum vegna niðurbrotsefna og útskolanlegra efna (ISO 10993-16:2010) 

15.4.2021 

2. EN ISO 10993-18:2009 

Líffræðilegt mat á lækningatækjum - 18. hluti: Efnislýsing (ISO 10993-18:2005) 

15.4.2021 

3. EN ISO 11607-1:2009 

Pökkun endanlega dauðhreinsaðra lækningatækja – Hluti 1: Kröfur um efni, 

dauðhreinsunarskil og pökkunarkerfi (ISO 11607-1:2006) 

15.4.2021 

4. EN ISO 11737-2:2009 

Dauðhreinsun lækningatækja - Örverufræðilegar aðferðir - Hluti 2: 

Dauðhreinsunarprófanir við skilgreiningu, fullgildingu og viðhald á 

dauðhreinsunarferli (ISO 11737-2:2009) 

15.4.2021 

2021/EES/31/19 
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5. EN ISO 14155:2011 

Klínísk athugun á lækningatækjum fyrir fólk - Góðar klínískar starfsvenjur (ISO 

14155:2011) 

EN ISO 14155:2011/AC:2011  

15.4.2021 

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB L 129, 15.4.2021, bls 158. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.129.01.0158.01.ENG
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