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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 21. september 2021 

Málsnúmer 87369 

Ákvörðun nr. 218/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Heiti Tímabundnar breytingar á reglum um skattendur-

greiðslur vegna áhafna 

Lagastoð Lög um styrki vegna starfsmanna á sjó og reglugerð um 

styrki vegna starfsmanna á sjó 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að draga úr kostnaði skipafélaga með norska 

starfsmenn og starfsmenn af EES-svæðinu 

Aðstoðarform Endurgreiðslur á skatti og almannatryggingagjöldum 

Fjárveiting Aukning sem nemur 90 milljónum NOK 

Gildistími 1. júlí 2021 – 31. ágúst 2021 

Atvinnugreinar Sjóflutningar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Sjøfartsdirektoratet 

P.O.Box 2222 

NO-5509 Haugesund 

Norge 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2022/EES/2/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 24. september 2021 

Málsnúmer 87374 

Ákvörðun nr. 223/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Heiti Breytingar á styrkjakerfi í þágu fyrirtækja sem hafa 

orðið fyrir umtalsverðu tekjutapi vegna COVID-19 

Lagastoð Lög um tímabundið styrkjakerfi í þágu fyrirtækja sem 

hafa orðið fyrir umtalsverðu tekjutapi frá ágúst 2020 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Bæta tap og takmarka með því tjón af völdum  

COVID-19 faraldursins 

Aðstoðarform Styrkir 

Fjárveiting Áætluð 2 milljarðar NOK 

Aðstoðarhlutfall 70-90% 

Starfstími Til 31. október 2021 

Atvinnugreinar Allar greinar nema fyrirtæki sem fást við olíuvinnslu, 

fyrirtæki sem fást við vinnslu, flutning, dreifingu og 

viðskipti með raforku, fjármálastofnanir og félög sem 

hafa fjárfestingar að aðaltilgangi 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð The Brønnøysund Register Centre 

Brønnøysundregistrene 

Postboks 900 

8910 Brønnøysund 

Norge 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2022/EES/2/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 27. september 2021 

Málsnúmer 87382 

Ákvörðun nr. 224/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Breytingar á COVID-19 tryggingakerfi vegna 

menningarviðburða sem hefur verið aflýst eða 

minnkaðir að umfangi 

Lagastoð Reglugerð um tímabundið tryggingakerfi vegna 

menningarviðburða sem var aflýst, lokað eða voru 

minnkaðir að umfangi á tímabilinu 1. júlí til  

31. október 2021 vegna COVID-19 faraldursins 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að mæta lausafjárskorti sem skipuleggjendur 

menningarviðburða og undirverktakar hafa orðið fyrir í 

kjölfar COVID-19 faraldursins 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárhagsáætlun 425 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall Styrkur í þágu styrkhæfra skipuleggjenda sem nemur 

allt að 95% af óviðráðanlegum kostnaði í tengslum við 

styrkhæfa menningarviðburði sem var aflýst, lokað eða 

dregnir saman á tímabilinu 1. júlí til 31. október 2021.  

Styrkur í þágu styrkhæfra undirverktaka sem nemur allt 

að 50% af tekjutapi og viðbótarkostnaði í tengslum við 

styrkhæfa viðburði sem var aflýst, lokað eða voru 

minnkaðir á tímabilinu 1. júlí til 31. október 2021. 

Starfstími Til 31. desember 2021 

Atvinnugreinar Menningarstarfsemi 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Norsk kulturråd  

P.O. Box 4808 Nydalen 

0422 Oslo 

Norge 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2022/EES/2/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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FRAMSELD ÁKVÖRÐUN  

EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA nr. 264/21/COL 

frá 23. nóvember 2021 

sem varðar neyðarráðstafanir í Noregi þar sem upp hafa komið tilvik um alvarlegt 

afbrigði fuglaflensu, í samræmi við c-lið 1. mgr. 259. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og 

21. gr., 39. gr. og 55. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/687 

Leiðrétt 25. nóvember 2021 með framseldri ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 266/21/COL 

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA HEFUR, 

með vísan til samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, einkum 2. mgr. 

1. gr. og 3. gr. bókunar 1 við samninginn, 

með vísan til gerðarinnar sem vísað er til í 13. lið hluta 1.1 í I. kafla I. viðauka við samninginn um 

Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 

frá 9. mars 2016 um smitandi dýrasjúkdóma og um breytingu og niðurfellingu á tilteknum gerðum á sviði 

dýraheilbrigðis („reglugerð (ESB) 2016/429“) (1), ásamt breytingum og sértækri aðlögun og aðlögunar-

ákvæðum á tilteknum sviðum sem vísað er til í I. viðauka við samninginn, einkum 1. mgr. 257. gr., 1.,  

2. og 3. mgr. 258. gr. og c-liðar 1. mgr. 259. gr. lagagerðarinnar, 

með vísan til gerðarinnar sem vísað er til í lið 13e í hluta 1.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn, 

framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/687 frá 17. desember 2019 um viðbót við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um forvarnir og varnir 

gegn tilteknum skráðum sjúkdómum („framseld reglugerð (ESB) 2020/687“) (2), ásamt breytingum og 

sértækri aðlögun að EES-samningnum og aðlögunarákvæðum á tilteknum sviðum sem vísað er til í  

I. viðauka við samninginn, einkum 21., 39. og 55. gr. gerðarinnar, 

með vísan til gerðarinnar sem vísað er til í lið 13a í hluta 1.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn, 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1882 frá 3. desember 2018 um beitingu 

tiltekinna reglna um forvarnir og varnir gegn sjúkdómum fyrir flokka skráðra sjúkdóma og um að koma á 

skrá yfir dýrategundir og hópa dýrategunda sem skapa töluverða áhættu á útbreiðslu þessara skráðu 

sjúkdóma („framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/1882“) (3), samkvæmt sértækri aðlögun að EES-

samningnum og aðlögunarákvæðum á tilteknum sviðum sem vísað er til í I. viðauka við samninginn, 

einkum 1. og 2. gr. og viðauka lagagerðarinnar, 

samkvæmt aðlögun að EES-samningnum í d-lið 4. tl. bókunar 1 við EES-samninginn.  

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

Alvarlegt afbrigði fuglaflensu („HPAI“) er smitandi veirusjúkdómur í fuglum og getur haft alvarleg áhrif 

á arðsemi alifuglaræktar og leitt til truflana á viðskiptum innan Evrópska efnahagssvæðisins („EES“). 

HPAI-veirur geta smitað farfugla sem aftur geta borið veiruna langar leiðir þegar þeir koma og fara á 

haustin og vorin. Því valda HPAI-veirur í villtum fuglum stöðugri hættu að því er varðar beina og óbeina 

dreifingu þessara veira í bú þar sem alifuglar eða búrfuglar eru haldnir. Ef alvarlegt afbrigði fuglaflensu 

kemur upp er hætta á því að smitefni sjúkdómsins geti borist yfir í önnur bú þar sem alifuglar eða 

búrfuglar eru haldnir. 

Reglugerð (ESB) 2016/429, framseld reglugerð (ESB) 2020/687 og framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2020/1882 hafa verið teknar upp í viðaukana við EES-samninginn og komu til framkvæmda frá  

21. apríl 2021. 

Með reglugerð (ESB) 2016/429 er settur nýr lagarammi um forvarnir og varnir gegn sjúkdómum sem geta 

borist í dýr eða menn. Vísað er til alvarlegs afbrigðis af fuglaflensu í i-lið a-liðar 1. mgr. 9. gr. reglugerðar 

(ESB) 2016/429 sem skráðs sjúkdóms sem fellur undir reglur um forvarnir og varnir gegn sjúkdómum 

sem þar er kveðið á um. Í viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/1882 er alvarlegt afbrigði 

fuglaflensu skráð sem sjúkdómur í A-, D- og E-flokki samkvæmt skilgreiningu í 1. gr. reglugerðarinnar.  

  

(1)  Tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 179/2020 frá 11. desember 2020. 

(2)  Tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/2021 frá 5. febrúar 2021. 

(3)  Tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 179/2020 frá 11. desember 2020. 

2022/EES/2/04 



13.1.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 2/5 

 1
3

.1
.2

0
2
2

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 2
/5

 

Skv. 1. mgr. 259 gr. reglugerðar (ESB) nr. 2016/429 skal Eftirlitsstofnun EFTA („eftirlitsstofnunin“) 

endurskoða neyðarráðstafanir sem lögbær stjórnvöld í Noregi gera í samræmi við a-lið 1. mgr. 257. gr. 

eða 258. gr. sömu reglugerðar ef skráður sjúkdómur sem vísað er til í a-lið 1. mgr. 9. gr. kemur upp, þ.m.t. 

alvarlegt afbrigði fuglaflensu („norskar ráðstafanir“). Skv. c-lið 1. mgr. 259. gr. skal eftirlitsstofnunin 

samþykkja neyðarráðstafanir sem vísað er til í 1. mgr. 257. gr. sem samþykkja norskar ráðstafanir, ef hún 

telur það nauðsynlegt til þess að koma í veg fyrir óréttmætar truflanir á tilflutningi á dýrum og vörum. 

Framseld reglugerð (ESB) 2020/687 kemur til fyllingar reglum um varnir gegn sjúkdómum í A-, B- og  

C-flokki, sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 2016/429, þ.m.t. sjúkdómsvarnaráðstafanir vegna 

alvarlegs afbrigðis fuglaflensu. Ákvæði 21. gr. reglugerðarinnar kveður á um að fastsett séu verndar- og 

eftirlitssvæði ef upp kemur sjúkdómur í A-flokki, þ.m.t. alvarlegt afbrigði fuglaflensu. Þessari 

svæðaskiptingu er einkum beitt til þess að varðveita heilbrigði fugla annars staðar í Noregi með því að 

koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdómsvalda og tryggja að sjúkdómurinn greinist snemma. 

Noregur tilkynnti að upp væri komið alvarlegt afbrigði fuglaflensu í flokki varphæna á yfirráðasvæði þess 

12. nóvember („fyrsta uppkoman“) (4). Lögbær stjórnvöld í Noregi hafa gert nauðsynlegar sjúkdóms-

varnaráðstafanir í samræmi við framselda reglugerð (ESB) 2020/687, m.a. með því að fastsetja verndar- 

og eftirlitssvæði í kringum þessa uppkomu. 

Noregur tilkynnti 18. nóvember 2021 um aðra uppkomu (5) alvarlegs afbrigðis fuglaflensu í varphænubúi 

sem staðsett er innan svæðanna sem þegar var búið að fastsetja í kringum fyrstu uppkomuna. Lögbær 

stjórnvöld í Noregi hafa gert nauðsynlegar sjúkdómsvarnaráðstafanir í samræmi við framselda reglugerð 

(ESB) 2020/687, m.a. með aðlögun verndar- og eftirlitssvæðanna sem fastsett voru í kringum fyrstu 

uppkomuna svo þau nái yfir að lágmarki þriggja kílómetra radíus verndarsvæðis og tíu kílómetra radíus 

eftirlitssvæðis frá búinu þar sem síðari uppkoman varð. 

Svo koma megi í veg fyrir óþarfa truflun á viðskiptum á EES-svæðinu er nauðsynlegt að lýsa stuttlega 

þeim verndar- og eftirlitssvæðum sem Noregur hefur fastsett í tengslum við uppkomu alvarlegs afbrigðis 

fuglaflensu. 

Samkvæmt því eru verndar- og eftirlitssvæðin sem varða alvarlegt afbrigði fuglaflensu í Noregi, þar sem 

sjúkdómsvarnaráðstöfunum sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2020/687 er beitt, skráð í 

viðaukann við þessa ákvörðun um samþykki á norsku ráðstöfununum í samræmi við c-lið 1. mgr. 259. gr. 

reglugerðar (ESB) 2016/429 sem og tímalengd svæðaskiptingarinnar sem tilgreind er í viðaukanum. 

Eftirlitsstofnunin hefur endurskoðað þessar sjúkdómsvarnaráðstafanir í samvinnu við stjórnvöld í Noregi 

og hefur gengið úr skugga um að mörk verndar- og eftirlitssvæðanna sem lögbær stjórnvöld í Noregi hafa 

fastsett séu í nægilegri fjarlægð frá búum þar sem uppkoma alvarlegs afbrigðis fuglaflensu hefur verið 

staðfest. 

Hinn 17. nóvember 2021 lagði eftirlitsstofnunin, með framseldri ákvörðun sinni nr. 262/21/COL (skjal  

nr. 1249845), drög að ákvörðun fyrir EFTA-nefndina um heilbrigði dýra og plantna („EFTA-nefndin“) í 

samræmi við 1. mgr. 259. gr. og 2. mgr. 266. gr. reglugerðar 2016/429. Hinn 23. nóvember 2021 skilaði 

EFTA-nefndin jákvæðu áliti um drögin að ákvörðun. Drögin að ákvörðun eru því í samræmi við álit 

nefndarinnar. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirlits- og verndarsvæðin sem Noregur hefur fastsett í samræmi við 21. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2020/687 og tímalengd ráðstafananna sem beitt verður á slíkum verndarsvæðum í samræmi við  

39. gr. og slíkum eftirlitssvæðum í samræmi við 55. gr framseldu reglugerðarinnar, í kjölfar uppkomu 

alvarlegs afbrigðis fuglaflensu í alifuglum eða búrfuglum, eru fastsett og samþykkt á vettvangi EES-

EFTA-ríkjanna og skráð í viðaukann við þessa ákvörðun.  

  

(4)  Skjal nr. 1248890. 

(5)  Skjal nr. 1249847. 
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2. gr. 

Noregur skal tryggja að: 

a) verndarsvæðin sem lögbær stjórnvöld þess hafa fastsett í samræmi við a-lið 1. mgr. 21 gr. 

framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/687 samanstandi að minnsta kosti af þeim svæðum sem 

skráð eru sem verndarsvæði í A-hluta viðaukans við þessa ákvörðun, 

b) ráðstöfununum sem verður beitt á verndarsvæðunum, í samræmi við 39. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2020/687, sé viðhaldið að minnsta kosti fram að þeim dagsetningum fyrir 

verndarsvæðin sem kveðið er á um í A-hluta viðaukans við þessa ákvörðun. 

3. gr. 

Noregur skal tryggja að: 

a) eftirlitssvæðin sem lögbær yfirvöld þess hafa fastsett í samræmi við b-lið 1. mgr. 21. gr. 

framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/687 séu a.m.k. samsett af svæðunum sem eru skráð sem 

eftirlitssvæði í B-hluta viðaukans við þessa ákvörðun, 

b) ráðstöfununum sem beitt verður á eftirlitssvæðunum, í samræmi við 55. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2020/687, verði viðhaldið að minnsta kosti fram að þeim dagsetningum 

fyrir eftirlitssvæðin sem kveðið er á um í B-hluta viðaukans við þessa ákvörðun. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn sem hún er undirrituð. 

5. gr. 

Ákvörðun þessi skal gilda til síðustu dagsetningarinnar sem getið er í viðaukanum við þessa ákvörðun 

þegar sjúkdómsvarnaráðstafanir á einhverjum af verndar- og eftirlitssvæðunum falla úr gildi í samræmi 

við 39. gr. eða 55. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/687, eftir því sem við á. 

6. gr. 

Ákvörðun þessi beinist að Noregi. 

7. gr. 

Enskur texti þessarar ákvörðunar hefur lagagildi. 

Gjört í Brussel,  

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA, samkvæmt framseldri ákvörðun nr. 130/20/COL, 

Högni Kristjánsson  Melpo-Menie Joséphidès 

stjórnarmaður sem ber ábyrgð á málaflokknum  meðundirritar sem framkvæmdastjóri 

lagaskrifstofu 
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VIÐAUKI 

A-hluti 

Verndarsvæði í Noregi sem vísað er til í 1. og 2. gr. 

Svæðið tekur til: 
Gildistími í samræmi við 39. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2020/687 

Þeirra hluta sveitarfélaganna Klepp, Sandnes og Sola í sýslunni Rogaland sem eru innan hrings með radíus sem nær þrjá kílómetra út frá miðju 

sem ákvörðuð er út frá GPS-hnitum N: 58.79985 E: 5.60616 
7.12.2021 

Þeirra hluta sveitarfélaganna Klepp, Sandnes og Sola í sýslunni Rogaland sem eru innan hrings með radíus sem nær þrjá kílómetra út frá miðju 

sem ákvörðuð er út frá GPS-hnitum N: 58.79980 E: 5.61022 
14.12.2021 

B-hluti 

Eftirlitssvæði í Noregi sem vísað er til í 1. gr. og 3. gr. 

Svæðið tekur til: Gildistími í samræmi við 55. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2020/687 

Þeirra hluta sveitarfélaganna Klepp, Sandnes, Sola og Time í sýslunni Rogaland, handan svæðisins sem lýst er í verndarsvæðinu og innan 

hrings með radíus sem nær tíu kílómetra út frá miðju sem ákvörðuð er út frá GPS-hnitum N: 58.79985 E: 5.60616 
16.12.2021 

Þeirra hluta sveitarfélaganna Klepp, Sandnes og Sola í sýslunni Rogaland sem eru innan hrings með radíus sem nær þrjá kílómetra út frá miðju 

sem ákvörðuð er út frá GPS-hnitum N: 58.79985 E: 5.60616 
Frá 8.12.2021 til 16.12.2021 

Þeirra hluta sveitarfélaganna Klepp, Sandnes, Sola og Time í sýslunni Rogaland, handan svæðisins sem lýst er í verndarsvæðinu og innan 

hrings með radíus sem nær tíu kílómetra út frá miðju sem ákvörðuð er út frá GPS-hnitum N: 58.79980 E: 5.61022 
23.12.2021 

Þeirra hlutar sveitarfélaganna Klepp, Sandnes og Sola í sýslunni Rogaland sem eru innan hrings með radíus sem nær þrjá kílómetra út frá 

miðju sem ákvörðuð er út frá GPS-hnitum N: 58.79980 E: 5.61022 
Frá 15.12.2021 til 23.12.2021 

 



Nr. 2/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 13.1.2022 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10472  DEUTSCHE POST DHL GROUP/JF HILLEBRAND GROUP) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Deutsche Post AG, sem stundar viðskipti sem Deutsche Post DHL Group („DPDHL“, Þýskalandi)  

 JF Hillebrand Group AG og bein og óbein dótturfélög þess fyrirtækis („Hillebrand“, Þýskalandi)  

Deutsche Post AG öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Hillebrand í 

heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Deutsche Post AG: Deutsche Post AG er þýska móðurfélag DPDHL. Deutsche Post AG starfar á sviði 

flutningaþjónustu, þ.m.t. þjónusta við innlendan og alþjóðlegan bögglaútburð, alþjóðlegar hraðasendingar, sendingu 

og flutning á vörum, netverslun og stjórnun aðfangakeðju. Það er einnig virkt á sviði póstþjónustu í Þýskalandi. 

Deutsche Post AG er skráð í kauphöllinni í Frankfurt.  

 Hillebrand: Hillebrand starfar við sendingu á vörum, þ.m.t. flutninga í lofti, á sjó og á landi, m.a. viðbótarþjónustu og 

samningsbundna flutningaþjónustu á hættulausum vökvum. Hillebrand framleiðir einnig belgi (flexitanks) sem 

notaðir eru til að flytja fljótandi farm í lausu máli í gámum. 

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.  

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 9, 

10.1.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10472  DEUTSCHE POST DHL GROUP/JF HILLEBRAND GROUP 

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. 

2022/EES/2/05 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


13.1.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 2/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10539 – SOUTH32/KGHM/SIERRA GORDA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. janúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 South32 Limited („South32“, Ástralíu) 

 KGHM Polska Miedz S.A. („KGHM“, Póllandi) 

 Sierra Gorda SCM („Sierra Gorda“, Chíle) 

South32 og KGHM öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Sierra Gorda í heild. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 South32: framleiðsla á báxíti, súráli, áli, kokskolum, mangani, nikkel, silfri, blýi og sinki á vinnslustöðum í Ástralíu, 

Suður-Afríku og Suður-Ameríku. 

 KGHM: framleiðsla á verðmætri hrávöru, einkum málmum, m.a. kopar, silfri, gulli, mólýbdeni, nikkel, reníni og blýi 

á vinnslustöðum víða um heim. 

 Sierra Gorda: framleiðsla á koparkirni og mólýbdenkirni (sem unnt er að vinna frekar og framleiða mólýbdenoxíð) í 

námu þess í Chíle. Koparkirni Sierra Gorda inniheldur einnig silfur og gull í takmörkuðu magni. 

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.  

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 18, 

14.1.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10539 – SOUTH32/KGHM/SIERRA GORDA 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

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. 

2022/EES/2/06 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10545 – PSA/TIL/PNIT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. desember 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– PSA International Pte. Ltd. („PSA“, Singapúr) 

– Terminal Investment Limited Sàrl („TIL“, Sviss)  

– Pusan Newport International Terminal Co., Ltd. („PNIT“, Kóreu); lýtur yfirráðum PSA  

TIL, í gegnum Terminal Investment Swiutzerland Sàrl („TIS“), og PSA öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. 

mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir PNIT.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PSA: rekur alþjóðlega hafnarmiðstöð. Aðalstarfsemi þess felst í því að sjá um lestunar- og losunarþjónustu í höfnum, 

með sérstaka áherslu á að veita gámamiðstöðvarþjónustu fyrir gámaskip.  

– TIL: fjárfestir í, þróar og rekur gámamiðstöðvar um allan heim, oft í samrekstri með öðrum rekstraraðilum hafnar-

miðstöðva. MSC Mediterranean Shipping Company í Sviss og Global Infrastructure Management, LLC í Banda-

ríkjunum, sem stýrir vissum fjármunum, hafa sameiginleg yfirráð yfir TIL.  

– PSA: rekur gámamiðstöð í Busan New Port staðsetta í hafnarborginni Busan í suðaustur hluta Suður-Kóreu. 

Fyrirtækið lýtur sem stendur yfirráðum af hálfu PSA. 

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.  

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 C14, 

12.1.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10545 – PSA/TIL/PNIT 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

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. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10546 – ICG/CEIT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. janúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Intermediate Capital Group plc („ICG“, Bretlandi) 

– CEIT S.p.A („CEIT“, Ítalíu), undir stjórn Igefi S.R.L. 

ICG nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CEIT í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ICG: starfar við uppbyggingu og framboð á millilagsfjármögnun, skuldsetta fjármögnun og hlutafjárkaup í ýmsum 

fyrirtækjum um allan heim. 

– CEIT: hönnun, uppsetning, bygging, endurnýjun, stækkun og viðhald á grunnvirkjaneti, aðallega í fjarskiptageiranum 

og, að vissu marki, í orku- og flutningageiranum. 

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.  

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 12, 

11.1.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10546 – ICG/CEIT 

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. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10547 – VOITH/VOITH HYDRO) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 4. janúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. og í kjölfar vísunar 

máls skv. 5. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Voith fyrirtækjasamstæðuna, þ.m.t. Voith GmbH & Co. KGaA og JMV Hydro Beteiligungen GmbH (saman „Voith“, 

Þýskalandi); lýtur endanlega yfirráðum af hálfu hóps einstaklinga 

– Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG og Voith Hydro Holding Verwaltungs GmbH sem er félagi þess í sameignar-

félagi og ber ótakmarkaða ábyrgð („Voith Hydro“, Þýskalandi); lýtur yfirráðum Voith Hydro Beteiligungen GmbH 

sem aftur lýtur sameiginlegum yfirráðum Voith og Siemens Energy Global GmbH & Co. KG sem er dótturfélag 

Siemens Energy AG („Siemens Energy“, Þýskalandi). 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Voith: framleiðsla og sala á pappírsvélum, vatnsorkuvirkjunum, aflyfirfærslu og eftirlitstækni fyrir atvinnuökutæki og 

langferðabifreiðar, vélbúnaði til landbúnaðar og mannvirkjagerðar, járnbrautarvögnum, sjóflutningum og ýmsum 

notkunarmöguleikum í iðnaði fyrir margvíslega iðnaðarstarfsemi,  

– for Voith Hydro: framleiðsla og sala á aflstöðvum fyrir vatnsorkuvirkjanir. 

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.  

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 16, 

13.1.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10547 – VOITH/VOITH HYDRO 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

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. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10548 – TELEKOM DEUTSCHLAND/IFM INVESTORS/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

‒ Telekom Deutschland GmbH („TDG“, Þýskalandi); lýtur yfirráðum af hálfu Deutsche Telekom AG („DT“, 

Þýskalandi) 

‒ IFM Investors Pty Ltd. („IFM“, Ástralíu) 

‒ GlasfaserPlus GmbH („JV“, Þýskalandi) 

TDG og IFM öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

sameiginlegu félagi, JV. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og er um að ræða sameiginlegt fyrirtæki. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

‒ TDG: annast þjónustu á borð við breiðbandsnet, farsímaþjónustu og aðra fjarskiptaþjónustu fyrir íbúðar- og 

verslunarhúsnæði. 

‒ IFM: fjárfestingarstýringarfyrirtæki sem starfar um heim allan og sem stýrir eignum á sviði ýmiss konar innviða, sem 

og í formi skráðra eigna, einkafjármagns og skulda. 

‒ JV (sameiginlegt félag): áætlanagerð, lagning og í framhaldi af því starfræksla á ljósleiðarakerfi í dreifðum og 

fámennari byggðum á tilteknum stöðum í Þýskalandi. 

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. 

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 9, 

10.1.2022, bls. 6. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10548 – TELEKOM DEUTSCHLAND/IFM INVESTORS/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. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10563 – ENGIE SPAIN/PREDICA/EOLIA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. janúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ENGIE España Renovables, S.L. („ENGIE Spain“, Spáni); lýtur endanlega yfirráðum af hálfu ENGIE, S.A. 

(„ENGIE“, Frakklandi). 

– Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. („Prédica“, Frakklandi) sem er hluti af samstæðunni Crédit 

Agricole Assurances (Frakklandi)  

– Eolia Renovables de Inversiones, Sociedad de Capital Riesgo, S.A. („Eolia“, Spáni) 

ENGIE SPáni og Predica ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Eolia. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ENGIE Spain: nýstofnað fyrirtæki í eigu ENGIE. ENGIE starfar á sviði jarðgass, raforku og orkuþjónustu. 

– Predica: líf- og sjúkratryggingafélag. 

– Eolia: starfar á sviði endurnýjanlegrar orku og við þróun, byggingu og rekstur vindorku- og sólarraforkustöðva á 

Spáni. 

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.  

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 14, 

12.1.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10563 – ENGIE SPAIN/PREDICA/EOLIA  

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

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. 

2022/EES/2/11 

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


13.1.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 2/15 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10260 – LACTALIS/LEERDAMMER) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. ágúst 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 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 

32021M10260. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10527 – INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. desember 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 

32021M10527. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10556 – BELLIS/KKR/JAJA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. desember 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 

32021M10556. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/2/14 

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


13.1.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 2/17 

 

 

1
3

.1
.2

0
2
2

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 2
/1

7
 

Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2272  

frá 20. desember 2021 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1616  

að því er varðar samhæfða staðla fyrir heildregin og soðin stálrör, stálsmíðisgripi  

til notkunar undir þrýstingi og með mikinn styrkleika, ókynt þrýstihylki og  

áfyllingarbúnað fyrir ökutæki sem ganga fyrir jarðgasi  

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 10216-5:2021 

Heildregin stálrör til notkunar undir þrýstingi - Tæknileg skilyrði fyrir afhendingu - Hluti 5: Rör úr ryðfríu 

stáli 

2. EN 10217-7:2021 

Soðin stálrör til notkunar undir þrýstingi - Tæknileg skilyrði fyrir afhendingu - Hluti 7: Rör úr ryðfríu stáli 

3. EN 10222-2:2017+ A1:2021 

Stálsmíðisgripir til notkunar undir þrýstingi - Hluti 2: Ferrít- og austenítstál með tilgreindum eiginleikum 

við hátt hitastig 

4. EN 10222-4:2017+ A1:2021 

Stálsmíðisgripir til notkunar undir þrýstingi - Hluti 4: Sjóðanlegt fínkornótt stál með mikinn styrkleika 

5. EN 13445-1:2021 

Ókynt þrýstihylki - 1. hluti: Almennt 

6. EN 13445-2:2021 

Ókynt þrýstihylki - 2. hluti: Efni 

7. EN 13445-3:2021 

Ókynt þrýstihylki - 3. hluti: Hönnun 

8. EN 13445-4:2021 

Ókynt þrýstihylki - 4. hluti: Framleiðsla 

9. EN 13445-5:2021 

Ókynt þrýstihylki - 5. hluti: Skoðun og prófun 

10. EN 13445-6:2021 

Ókynt þrýstihylki - 6. hluti: Kröfur um hönnun og gerð þrýstihylkja og þrýstingshluta sem smíðaðir eru úr 

seigjárni 

11. EN 13445-8:2021 

Ókynt þrýstihylki - Hluti 8: Viðbótarkröfur sem varða þrýstihylki úr áli og álblöndum 

12. EN 13445-10:2021 

Ókynt þrýstihylki - Hluti 10: Viðbótarkröfur sem varða þrýstihylki úr nikkel og nikkelblöndum 

13. EN 17278:2021 

Ökutæki sem ganga fyrir jarðgasi - Áfyllingarbúnaður fyrir ökutæki 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

2022/EES/2/15 
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III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 10216-5:2013 

Heildregin stálrör til notkunar undir þrýstingi - Tæknileg skilyrði fyrir afhendingu - 

Hluti 5: Rör úr ryðfríu stáli 

21.6.2023 

2. EN 10217-7:2014 

Soðin stálrör til notkunar undir þrýstingi - Tæknileg skilyrði fyrir afhendingu - Hluti 7: 

Rör úr ryðfríu stáli 

21.6.2023 

3. EN 10222-2:2017 

Stálsmíðisgripir til notkunar undir þrýstingi - Hluti 2: Ferrít- og austenítstál með 

tilgreindum eiginleikum við hátt hitastig 

21.6.2023 

4. EN 10222-4:2017 

Stálsmíðisgripir til notkunar undir þrýstingi - Hluti 4: Sjóðanlegt fínkornótt stál með 

mikinn styrkleika 

21.6.2023 

5. EN 13445-1:2014,  

EN 13445-1:2014/A1:2014 

Ókynt þrýstihylki - 1. hluti: Almennt 

21.6.2023 

6. EN 13445-2:2014,  

EN 13445-2:2014/A1:2016 

Ókynt þrýstihylki - 2. hluti: Efni 

30.11.2018 

7. EN 13445-2:2014,  

EN 13445-2:2014/A1:2016,  

EN 13445-2:2014/A2:2018 

Ókynt þrýstihylki - 2. hluti: Efni 

30.9.2019 

8. EN 13445-2:2014,  

EN 13445-2:2014/A1:2016,  

EN 13445-2:2014/A2:2018,  

EN 13445-2:2014/A3:2018 

Ókynt þrýstihylki - 2. hluti: Efni 

21.6.2023 

9. EN 13445-3:2014,  

EN 13445-3:2014/A1:2015 

Ókynt þrýstihylki - 3. hluti: Hönnun 

17.11.2017 

10. EN 13445-3:2014,  

EN 13445-3:2014/A1:2015,  

EN 13445-3:2014/A2:2016 

Ókynt þrýstihylki - 3. hluti: Hönnun 

28.2.2018 

11. EN 13445-3:2014,  

EN 13445-3:2014/A1:2015,  

EN 13445-3:2014/A2:2016,  

EN 13445-3:2014/A3:2017 

Ókynt þrýstihylki - 3. hluti: Hönnun 

14.9.2018 

12. EN 13445-3:2014,  

EN 13445-3:2014/A1:2015,  

EN 13445-3:2014/A2:2016,  

EN 13445-3:2014/A3:2017,  

EN 13445-3:2014/A4:2018 

Ókynt þrýstihylki - 3. hluti: Hönnun 

30.9.2019 
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13. EN 13445-3:2014,  

EN 13445-3:2014/A1:2015,  

EN 13445-3:2014/A2:2016,  

EN 13445-3:2014/A3:2017,  

EN 13445-3:2014/A4:2018,  

EN 13445-3:2014/A5:2018,  

EN 13445-3:2014/A6:2019 

Ókynt þrýstihylki - 3. hluti: Hönnun 

20.4.2020 

14. EN 13445-3:2014,  

EN 13445-3:2014/A1:2015,  

EN 13445-3:2014/A2:2016,  

EN 13445-3:2014/A3:2017,  

EN 13445-3:2014/A4:2018,  

EN 13445-3:2014/A5:2018,  

EN 13445-3:2014/A6:2019,  

EN 13445-3:2014/A7:2019,  

EN 13445-3:2014/A8:2019 

Ókynt þrýstihylki - 3. hluti: Hönnun 

21.6.2023 

15. EN 13445-4:2014 

Ókynt þrýstihylki - 4. hluti: Framleiðsla 

21.6.2023 

16. EN 13445-5:2014,  

EN 13445-5:2014/A1:2018 

Ókynt þrýstihylki - 5. hluti: Skoðun og prófun 

21.6.2023 

17. EN 13445-6:2014,  

EN 13445-6:2014/A2:2018 

Ókynt þrýstihylki - 6. hluti: Kröfur um hönnun og gerð þrýstihylkja og þrýstingshluta 

sem smíðaðir eru úr seigjárni 

21.6.2023 

18. EN 13445-8:2014,  

EN 13445-8:2014/A1:2014 

Ókynt þrýstihylki - Hluti 8: Viðbótarkröfur sem varða þrýstihylki úr áli og álblöndum 

21.6.2023 

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 457, 21.12.2021, bls. 10 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2272/oj
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2273  

frá 20. desember 2021 um breytingu á framkvæmdarákvörðun  

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) að því er varðar leysitæki, rafknúin  

drifkerfi með stillanlegum hraða, rafeindaaflbreytakerfi og búnað, ljósakerfi,  

lágspennu rof- og stýribúnað, órofin aflkerfi (UPS) og tiltekin önnur rafföng  

sem notuð eru innan ákveðinna spennumarka 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísunarnúmer staðalsins 

1. EN IEC 60320-2-4:2021 

Snúrutengibúnaður fyrir tæki til heimilisnota og ámóta nota - Hluti 2-4: Tengibúnaður sem er háður þyngd 

tækis til að samband náist 

2. EN 60335-1:2012,  

EN 60335-1:2012/AC:2014,  

EN 60335-1:2012/A11:2014,  

EN 60335-1:2012/A13:2017,  

EN 60335-1:2012/A1:2019,  

EN 60335-1:2012/A14:2019,  

EN 60335-1:2012/A2:2019,  

EN 60335-1:2012/A15:2021 

Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja - Öryggi - Hluti 1: Almennar kröfur 

3. EN 60335-2-5:2015,  

EN 60335-2-5:2015/A11:2019,  

EN 60335-2-5:2015/A1:2020 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-5: Sérstakar kröfur vegna uppþvottavéla 

4. EN 60335-2-17:2013,  

EN 60335-2-17:2013/A11:2019,  

EN 60335-2-17:2013/A1:2020,  

EN 60335-2-17:2013/A2:2021 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-17: Sérstakar kröfur vegna hitateppa, hitapúða og ámóta 

sveigjanlegra hitatækja 

5. EN 60335-2-21:2021 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-21: Sérstakar kröfur vegna safnhitara 

6. EN IEC 60335-2-43:2020,  

EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-43: Sérstakar kröfur vegna fataþurrkara og handklæðasláa 

7. EN 60335-2-73:2003,  

EN 60335-2-73:2003/A1:2006,  

EN 60335-2-73:2003/A2:2009,  

EN 60335-2-73:2003/A11:2021 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-73: Sérstakar kröfur vegna fasttengdra ídýfingarhitara 

8. EN 60400:2017,  

EN 60400:2017/A1:2021 

Höldur fyrir flúrpípur og ræsa 

9. EN IEC 60598-2-23:2021 

Ljósker - Hluti 2-23: Sérstakar kröfur - Ljósakerfi með mjög lágri spennu fyrir glóðarþráðarperur 

2022/EES/2/16 



13.1.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 2/21 

 

 

1
3

.1
.2

0
2
2

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 2
/2

1
 

10. EN IEC 60670-1:2021,  

EN IEC 60670-1:2021/A11:2021 

Kassar og umlykjur fyrir rafmagnsfylgibúnað fyrir raflagnir heimila og ámóta fastar lagnir - Hluti 1: 

Almennar kröfur 

11. EN 60825-1:2014,  

EN 60825-1:2014/A11:2021 

Öryggi leysitækja - Hluti 1: Flokkun búnaða og kröfur 

12. EN 60838-1:2017,  

EN 60838-1:2017/A1:2017,  

EN 60838-1:2017/A11:2021,  

EN 60838-1:2017/A2:2021 

Ýmiss konar lampahaldarar - Hluti 1: Almennar kröfur og prófanir 

13. EN IEC 60947-3:2021 

Lágspennu rof- og stýribúnaður - Hluti 3: Álagsrofar, skilrofar, álagsskilrofar og rofaeiningar með vörum 

14. EN IEC 60947-4-1:2019,  

EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05 

Lágspennu rof- og stýribúnaður - Hluti 4-1: Segulrofar og hreyfilræsar - Rafvélrænir segulrofar og 

hreyfilræsar 

15. EN IEC 60947-5-8:2021 

Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 5-8: Stýristraumrásabúnaður og rofhlutar – Þriggja stöðu haldrofar 

16. EN IEC 60974-11:2021 

Rafsuðubúnaður – Hluti 11: Rafskautahaldarar 

17. EN IEC 60974-13:2021 

Rafsuðubúnaðar - Hluti 13: Suðutangir 

18. EN IEC 61010-2-130:2021 

Öryggiskröfur varðandi rafmagnsbúnað til mælinga, eftirlits og notkunar á rannsóknarstofu - Sérstakar kröfur 

til búnaðar sem ætlaður er til notkunar af börnum í menntastofnunum 

19. EN IEC 61010-2-202:2021 

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu - Hluti 2-202: 

Sérstakar kröfur vegna rafstýrðs gangsetningarbúnaðar í lokum 

20. EN 61800-5-1:2007,  

EN 61800-5-1:2007/A1:2017,  

EN 61800-5-1:2007/A11:2021 

Rafknúin drifkerfi með stillanlegum hraða - Hluti 5-1: Öryggiskröfur - Rafmagn, hiti og orka 

21. EN 61995-1:2008,  

EN 61995-1:2008/A1:2017,  

EN 61995-1:2008/A11:2021 

Búnaður til tengingar á ljóskerum til heimilisnota og ámóta nota - Hluti 1: Almennar kröfur 

22. EN IEC 62040-1:2021,  

EN IEC 62040-1:2021/A11:2021 

Órofin aflkerfi (UPS) - Hluti 1: Almennar kröfur og öryggiskröfur 

23. EN 62423:2012,  

EN 62423:2012/A11:2021 

Bilunarstraumsrofar, gerðir B og F með og án yfirstraumsvarnar til notkunar á heimilum og til ámóta 

notkunar 
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24. EN 62477-1:2012,  

EN 62477-1:2012/A11:2014,  

EN 62477-1:2012/A1:2017,  

EN 62477-1:2012/A12:2021 

Öryggiskröfur varðandi rafeindaaflbreytakerfi og búnað - Hluti 1: Almennt 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 60320-2-4:2006,  

EN 60320-2-4:2006/A1:2009 

Snúrutengibúnaður fyrir tæki til heimilisnota og ámóta nota - Hluti 2-4: Tengibúnaður 

sem er háður þyngd tækis til að samband náist 

21.6.2023 

2. EN 60335-1:2012,  

EN 60335-1:2012/AC:2014,  

EN 60335-1:2012/A11:2014,  

EN 60335-1:2012/A13:2017,  

EN 60335-1:2012/A1:2019,  

EN 60335-1:2012/A14:2019,  

EN 60335-1:2012/A2:2019 

Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja - Öryggi - Hluti 1: Almennar kröfur 

21.6.2023 

3. EN 60335-2-5:2015,  

EN 60335-2-5:2015/A11:2019 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-5: Sérstakar kröfur vegna uppþvottavéla 

21.6.2023 

4. EN 60335-2-17:2013,  

EN 60335-2-17:2013/A11:2019,  

EN 60335-2-17:2013/A1:2020 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-17: Sérstakar kröfur vegna hitateppa, 

hitapúða og ámóta sveigjanlegra hitatækja 

21.6.2023 

5. EN 60335-2-21:2003,  

EN 60335-2-21:2003/A1:2005,  

EN 60335-2-21:2003/A2:2008,  

EN 60335-2-21:2003/AC:2007,  

EN 60335-2-21:2003/AC:2010 

Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja - 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna safnhitara 

21.6.2023 

6. EN 60335-2-43:2003,  

EN 60335-2-43:2003/A1:2006,  

EN 60335-2-43:2003/A2:2008 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-43: Sérstakar kröfur vegna fataþurrkara 

og handklæðasláa 

21.6.2023 

7. EN 60335-2-73:2003,  

EN 60335-2-73:2003/A1:2006,  

EN 60335-2-73:2003/A2:2009 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-73: Sérstakar kröfur vegna fasttengdra 

ídýfingarhitara 

21.6.2023 

8. EN 60400:2017 

Höldur fyrir flúrpípur og ræsa 

21.6.2023 
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9. EN 60598-2-23:1996,  

EN 60598-2-23:1996/A1:2000,  

EN 60598-2-23:1996/AC:1997 

Ljósker - 2. hluti: Sérstakar kröfur - 23. þáttur: Ljósakerfi með mjög lágri spennu fyrir 

glóðarþráðarperur 

21.6.2023 

10. EN 60670-1:2005,  

EN 60670-1:2005/A1:2013,  

EN 60670-1:2005/AC:2007,  

EN 60670-1:2005/AC:2010 

Kassar og umlykjur fyrir rafmagnsfylgibúnað fyrir raflagnir heimila og ámóta fastar lagnir 

- 1. hluti: Almennar kröfur 

21.6.2023 

11. EN 60825-1:2014 

Öryggi leysitækja - Hluti 1: Flokkun búnaða og kröfur 

21.6.2023 

12. EN 60838-1:2004,  

EN 60838-1:2004/A1:2008,  

EN 60838-1:2004/A2:2011 

Ýmiss konar lampahaldarar - 1. hluti: Almennar kröfur og prófanir 

21.6.2023 

13. EN 60947-3:2009,  

EN 60947-3:2009/A1:2012,  

EN 60947-3:2009/A2:2015 

Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 3: Álagsrofar, skilrofar, álagsskilrofar og 

rofaeiningar með vörum 

21.6.2023 

14. EN 60947-4-1:2010,  

EN 60947-4-1:2010/A1:2012 

Lágspennu rof- og stýribúnaður - Hluti 4-1: Segulrofar og hreyfilræsar - Rafvélrænir 

segulrofar og hreyfilræsar 

21.6.2023 

15. EN 60947-5-8:2006 

Lágspennu rof- og stýribúnaður - Hluti 5-8: Stýristraumrásabúnaður og rofhlutar - Þriggja 

stöðu haldrofar 

21.6.2023 

16. EN 60974-11:2010 

Rafsuðubúnaður – Hluti 11: Rafskautahaldarar 

21.6.2023 

17. EN 60974-13:2011 

Rafsuðubúnaðar - Hluti 13: Suðuklemmur 

21.6.2023 

18. EN 61800-5-1:2007 

Rafknúin drifkerfi með stillanlegum hraða - Hluti 5-1: Öryggiskröfur - Rafmagn, hiti og 

orka 

21.6.2023 

19. EN 61995-1:2008 

Búnaður til tengingar á ljóskerum til heimilisnota og ámóta nota - Hluti 1: Almennar 

kröfur 

21.6.2023 

20. EN 62040-1:2008,  

EN 62040-1:2008/A1:2013,  

EN 62040-1:2008/AC:2009 

Órofin aflkerfi (UPS) - 1. hluti: Almennar kröfur og öryggiskröfur 

21.6.2023 

21. EN 62423:2012 

Bilunarstraumsrofar, gerðir B og F með og án yfirstraumsvarnar til notkunar á heimilum 

og til ámóta notkunar 

21.6.2023 

22. EN 62477-1:2012,  

EN 62477-1:2012/A11:2014 

Öryggiskröfur varðandi rafeindaaflbreytakerfi og búnað - Hluti 1: Almennt 

21.6.2023 

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 457, 21.12.2021, bls. 15 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2273/oj
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/6  

frá 4. janúar 2022 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2021/1182  

að því er varðar samhæfða staðla fyrir líffræðilegt mat á lækningatækjum,  

dauðhreinsun lækningatækja, smitgát við meðferð heilbrigðisvöru,  

gæðastjórnunarkerfi, tákn sem nota ber með upplýsingum sem framleiðanda  

lækningatækja ber að veita, meðferð heilbrigðisvöru og búnað til  

ljósmeðferðar á heimili 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN ISO 10993-9:2021 

Líffræðilegt mat á lækningatækjum - Hluti 9: Rammi fyrir greiningu og mælingu á mögulegum 

niðurbrotsefnum (ISO 10993-9:2019) 

2. EN ISO 10993-12:2021 

Líffræðilegt mat á lækningatækjum - Hluti 12: Undirbúningur sýna og viðmiðunarefna  

(ISO 10993-12:2021) 

3. EN ISO 11737-1:2018,  

EN ISO 11737-1:2018/A1:2021 

Dauðhreinsun lækningatækja – Örverufræðilegar aðferðir – Hluti 1: Ákvörðun á þýði örvera á vöru  

(ISO 11737-1:2018) 

4. EN ISO 13408-6:2021 

Smitgát við meðferð heilbrigðisvöru - Hluti 6: Einangrunarkerfi (ISO 13408-6:2021) 

5. EN ISO 13485:2016,  

EN ISO 13485:2016/A11:2021 

Lækningatæki - Gæðastjórnunarkerfi - Kröfur til þess að samræmast reglugerðum (ISO 13485:2016) 

6. EN ISO 14160:2021 

Dauðhreinsun á einnota lækningatækjum sem innihalda efni sem unnin eru úr dýrum - Gilding og 

reglubundið eftirlit með dauðhreinsun með fljótandi kemískum dauðhreinsiefnum (ISO 14160:2020) 

7. EN ISO 15223-1:2021 

Lækningatæki – Tákn sem nota ber á merkimiðum lækningatækja, merkingar og áskildar upplýsingar –  

Hluti 1: Almennar kröfur (ISO 15223-1:2021) 

8. EN ISO 17664-1:2021 

Meðferð heilbrigðisvöru – Upplýsingar sem framleiðanda lækningatækja ber að veita varðandi meðferð 

lækningatækja – Hluti 1: Krítísk og hálfkrítísk lækningatæki (ISO 17664-1:2021) 

9. EN IEC 60601-2-83:2020,  

EN IEC 60601-2-83:2020/A11:2021 

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

ljósmeðferðar 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

*** 

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 1, 5.1.2022, bls. 11 

2022/EES/2/17 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/6/oj

	EFTA-STOFNANIR
	Eftirlitsstofnun EFTA
	Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum
	Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum
	Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum
	Framseld Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 264/21/COL frá 23. nóvember 2021 sem varðar neyðarráðstafanir í Noregi þar sem upp hafa komið tilvik um alvarlegt afbrigði fuglaflensu, í samræmi við c-lið 1. mgr. 259. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og 21. gr., 39. gr. og 55. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/687 Leiðrétt 25. nóvember 2021 með framseldri ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 266/21/COL


	ESB-STOFNANIR
	Framkvæmdastjórnin
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10472 ( Deutsche Post DHL Group/JF Hillebrand Group) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10539 – SOUTH32/KGHM/SIERRA GORDA) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10545 – PSA/TIL/PNIT) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10546 – ICG/CEIT) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10547 – VOITH/VOITH HYDRO) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10548 – TELEKOM DEUTSCHLAND/IFM INVESTORS/JV) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10563 – ENGIE SPAIN/PREDICA/EOLIA) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10260 – LACTALIS/LEERDAMMER)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10527 – INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10556 – BELLIS/KKR/JAJA)
	Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2272  frá 20. desember 2021 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1616  að því er varðar samhæfða staðla fyrir heildregin og soði...
	Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2273  frá 20. desember 2021 um breytingu á framkvæmdarákvörðun  framkvæmdastjórnarinnar (ESB) að því er varðar leysitæki, rafknúin  drifk...
	Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/6  frá 4. janúar 2022 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2021/1182  að því er varðar samhæfða staðla fyrir líffræðilegt mat á lækni...



