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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 19. desember 2017 

Málsnúmer 81341 

Ákvörðun nr. 228/17/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Ríkisaðstoðarráðstafanir við mengunarlaus farartæki 

Lagastoð Ákvæðin um virðisaukaskatt eru í lögum um 

virðisaukaskatt frá 19. júní 2009 nr. 58 (Lov om 

merverdiavgift) og reglugerð varðandi virðisaukaskatt frá 

15. desember 2009 nr. 1540 (Forskrift til merverdi-

avgiftsloven). 

Reglur um ökutækjaskatt eru í lögum frá 19. maí 1933 nr. 

11 um vörugjöld (Lov om særavgifter) og reglugerð frá 

11. desember 2001 nr. 1451 um vörugjöld (Forskrift om 

særavgifter). 

Kveðið er á um endurskráningargjald í reglugerð frá  

2. júlí 1986 nr. 1430 um endurskráningargjald (Forskrift 

om omregistreringsavgift). 

Kveðið verður á um reglur fyrir afskriftir vegna 

rafmagnsflutningabíla (frá 2018) í norsku skattalögunum 

frá 26. mars 1999 nr. 14 (Lov om skatt av formue og 

inntekt) gr. 14-43(4). 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Aðstoð í umhverfisverndarskyni 

Aðstoðarform og fjárveiting (i) Enginn virðisaukaskattur vegna mengunarlausra 

farartækja, m.a. leigu á mengunarlausum 

farartækjum og innflutnings á rafgeymum fyrir 

mengunarlaus farartæki: um 3,2 milljarðar norskra 

króna, 

(ii) undanþága frá ökutækjaskatti: um 360 milljónir 

norskra króna, 

(iii) undanþága frá endurskráningargjaldi: um  

60 milljónir norskra króna, 

(iv) aukinn afskriftartími fyrir rafmagnsbíla:  

3 milljónir norskra króna. 

Gildistími Fram til 31. desember 2023 fyrir allar aðgerðir í þágu 

mengunarlausra farartækja (rafknúin ökutæki með 

rafgeymi, ökutæki sem nota efnarafala og vöruflutn-

ingabílar sem ganga fyrir rafmagni), nema hvað varðar 

engan virðisaukaskatt vegna rafknúinna ökutækja, sem 

gildir til 31. desember 2020. 

Atvinnugreinar Mengunarlaus farartæki, rafgeymar fyrir mengunarlaus 

farartæki.  

Heiti og póstfang stofnunarinnar sem veitir aðstoð Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep. 

0030 Oslo 

Noregur 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri 

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

2018/EES/17/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8492 – Quaker/Global Houghton) 

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Hinn 2. febrúar 2018 barst framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tilkynning um fyrirhugaðan samruna 

Quaker og Global Houghton. Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 16. mars 2018 að þeir 

afturkölluðu tilkynninguna. 

2018/EES/17/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8652 – Accuride/Mefro Wheels) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Accuride Corporation, („Accuride“, BNA), undir yfirráðum sjóða sem stýrt er af Crestview L.L.C., BNA. 

– mefro wheels GmbH („mefro wheels“, Þýskalandi). 

Accuride nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir mefro wheels. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

Þýskaland hefur vísað samrunanum til framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 3. mgr. 22. gr. samrunareglugerðarinnar. 

Hollandi, Pólland og Spánn urðu síðan aðilar að beiðninni um vísun málsins. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Accuride: framleiðandi og seljandi stál- og álfelga og íhluta á borð við bremsuskálar, snúða fyrir diskahemla og stilla 

í tengslum við slaka/útherslu fyrir trukka, rútur og tengivagna, auk sérnotaökutækja og hernaðarökutækja, í Norður-

Ameríku. Fyrirtækið er með framleiðsluaðstöðu í BNA, Kanada og Mexíkó. Á EES-svæðinu selur Accuride stálfelgur 

fyrir trukka, rútur og tengivagna í gegnum dótturfyrirtæki sem það er meirihlutaeigandi að, Gianetti Ruote, og 

takmarkað magn af áfelgum til viðskiptavina á eftirmarkaði. 

– mefro wheels: framleiðandi og seljandi stálfelga fyrir trukka, rútur, tengivagna, létt atvinnuökutæki og farþegabíla, 

auk véla fyrir byggingarvinnu og landbúnað.  

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. 

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 105, 

20.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8652 – Accuride/Mefro Wheels 

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“). 

2018/EES/17/03 

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

(mál M.8658 – UTC/Rockwell Collins) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– United Technologies Corporation (Bandaríkjunum). 

– Rockwell Collins Incorporated (Bandaríkjunum). 

United Technologies Corporation (UTC) nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í  

Rockwell Collins Incorporated (Rockwell Collins). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– UTC: sala á hátæknivörum og hátækniþjónustu til fyrirtækja með starfsemi á sviði kerfa fyrir byggingar og 

flugvélaframleiðslu víða um heim. Helstu fjórar viðskiptaeiningarnar UTC-samsteypunnar eru: Otis Elevator 

Company, UTC Climate, Controls & Security, Pratt & Whitney, og  UTC Aerospace Systems (UTAS). 

– Rockwell Collins: framleiðsla og sala á lausnum fyrir flug og á samþættum lausnum fyrir verkforrit í verslun og hjá 

hinu opinbera. Fyrirtækið framleiðir einnig og selur ýmsa vöru sem tilheyrir farþegarými loftfars. 

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. 

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 105, 

20.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8658 – UTC/Rockwell Collins 

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“). 

2018/EES/17/04 

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

(mál M.8766 – LKQ/Stahlgruber) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– LKQ Corporation („LKQ“, BNA). 

– Stahlgruber GmbH („Stahlgruber“, Þýskalandi), undir yfirráðum Stahlgruber Otto Gruber AG. 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– LKQ: framleiðsla og sala á varahlutum fyrir ökutæki og heildsöludreifing á varahlutum fyrir ökutæki á EES-svæðinu. 

Fyrirtækið er einnig með starfsemi að einhverju marki í smásölu á varahlutum fyrir ökutæki og á tengdum búnaði. 

– Stahlgruber: framleiðsla og sala á varahlutum fyrir ökutæki og heildsöludreifing á varahlutum fyrir ökutæki á EES-

svæðinu.  

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. 

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 103, 

19.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8766 – LKQ/Stahlgruber 

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“). 

2018/EES/17/05 

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

(mál M.8782 – Cerberus Capital Management/BBVA (Real Estate Business)) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Promontoria Marina, S.L.U. („Promontoria Marina“, Spáni), rekstrareining tengd Cerberus Capital Management, L.P 

(„Cerberus“, BNA). 

– Rekstur sem starfar eins og sakir standa undir yfirráðum Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. („BBVA“, Spáni)  

(„andlag viðskiptanna“, Spáni).  

Cerberus nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Cerberus: fjárfesting í fasteignum og lausafé af ýmsu tagi. Fyrirtækið er m.a. með starfsemi á fasteignamarkaðinum á 

Spáni í gegnum fjölda fyrirtækja, sem stýra fasteignum í eigin nafni og í gegnum Haya Real Estate, S.L., sem stýrir 

og verslar með fasteignir þriðju aðila. 

– Andlag viðskiptanna: þróun, sala og leiga á fasteignum sem einkum eru keyptar af skuldurum með gjaldfallnar 

skuldir. Andlag viðskiptanna veitir ekki fasteignaþjónustu í tengslum við viðskipti þriðja aðila.  

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 99, 

16.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8782 – Cerberus Capital Management/BBVA (Real Estate Business) 

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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22.3.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 17/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8788 – Apple Inc./Shazam Entertainment Limited) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Apple Inc. (Bandaríkjunum). 

– Shazam Entertainment Limited (Bretlandi). 

Apple Inc. nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í Shazam Entertainement 

Limited. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

Opinbert samkeppniseftirlit í Austurríki hefur vísað samrunanum til framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 3. mgr. 22. 

gr. samrunareglugerðarinnar. Samkeppnisyfirvöld í Frakklandi, á Ítalíu, Spáni, í Svíþjóð, á Íslandi og í Noregi urðu síðan 

aðilar að beiðninni um vísun málsins. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Apple Inc.: hönnun, framleiðsla og markaðssetning á farsímafjarskipta- og fjölmiðlunarbúnaði, einkatölvum, 

stafrænum farspilurum og sala á fjölbreyttu úrval af hugbúnaði sem tengist þessu, sem og þjónustu, jaðarbúnaði, 

netvinnulausnum og stafrænu innihaldi þriðju aðila og búnaði. 

– Shazam Entertainment Limited: þróun á Shazam smáforritinu sem í einkum gerir notendum kleift að bera kennsl á 

tónlist. 

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. 

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 106, 

21.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8788 – Apple/Shazam 

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“). 
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Nr. 17/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.3.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8815 – Vapo/OP Financial Group/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Vapo Oy („Vapo“) (Finnlandi). 

– OP Financial Group (Finnlandi). 

Vapo og OP Financial Group ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. 

mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir Vapo Lämpövoima Ky. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Vapo: sala og uppbygging á líforku í Finnlandi, Svíþjóð og Eistlandi. 

– OP Financial Group: samvinnubankasamstæða sem veitir margvíslega fjármálaþjónustu sem og banka-, fjárfestingar 

og tryggingarþjónustu.  

– Vapo Lämpövoima Ky: nýstofnað sameiginlegt fyrirtæki sem mun fást við orku- og hitunarlausnir fyrir iðnrekendur, 

orkufyrirtæki og sveitarfélög. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 107, 

22.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8815 – Vapo/OP Financial Group/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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22.3.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 17/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8826 – Elia System Operator/Eurogrid International) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Elia System Operator N.V./S.A. („Elia“, Belgíu). 

– Eurogrid International CVBA („Eurogrid“, Belgíu). 

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

Samruninn á sér stað með breytingum á samsetningu hlutafjáreignar hjá minnihlutaeigendum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Elia: fyrirtæki sem á, starfrækir, viðheldur og þróar háspennutengivirki og tengivirki á hærri spennustigum í Belgíu. 

– Eurogrid: fyrirtæki sem fjárfestir fyrirtækjum tengdum rafveitum og sem veitir stoðþjónustu til viðskiptavina þeirra. 

Eurogrid á 100% í 50Hertz Transmission GmbH, sem er eitt af fjórum rekendum flutningskerfa í Þýskalandi. 

Eurogrid er sjálft undir sameiginlegum yfirráðum Elia og IFM Investors Pty Ltd. („IFM“), sem stendur, sem eiga 60% 

og 40% hlut í þeirri röð. IFM mun minnka hlutafjáreign sína í Eurogrid í 20%. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 110, 

23.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8826 – Elia System Operator/Eurogrid International 

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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Nr. 17/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.3.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8845 – TA Associates/Rothschild/Datix) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Rothschild & CO S.C.A. („Rothschild“) (Frakklandi). 

– TA Associates Cayman Ltd. („TA Associates“) (Cayman-eyjum). 

– Datix Holdings Limited  („Datix“) (Bretlandi). 

Rothschild og TA Associates ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. Samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Datix. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Rothschild: óháð fjármálaraáðgjafarsamstæða sem veitir ráðgjöf í tengslum við samruna og yfirtökur, áætlanir og 

fjármálaráðgjöf, auk fjárfestingar- og auðstýringarlausna fyrir stórar stofnanir, fjölskyldur, einstaklinga og stjórnvöld 

um heim allan. 

– TA Associates: fjárfestir í fimm kjarnaatvinnuvegum, eða þjónustu við atvinnurekstur, neytenda-, fjármálaþjónustu, 

heilsugæslu og tækniatvinnuvegi í Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu. 

– Datix: sér fyrir öryggislausnum fyrir sjúklinga og hugbúnaði til tilkynningar á atvikum. 

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 framkvæmda-

stjórnarinnar 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 106, 

21.3.2018). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni M.8845 – TA Associates/Rothschild/Datix, og eftirfarandi 

póstáritun: 

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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22.3.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 17/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8848 – Cathay Capital Private Equity/Equistone Partners Europe/ 

E. Winkemann) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Cathay Capital Private Equity SAS („CCPE“) (Frakklandi). 

– Equistone Partners Europe Ltd („Equistone“) (Bretlandi). 

– E. Winkemann GmbH („Winkemann“) (Þýskalandi). 

CCPE og Equistone ná í sameiningu yfirráðum að fullu, skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. Samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Winkemann. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CCPE: óháð fjárfestingarfyrirtæki sem stjórnar ýmsum fjárfestingarsjóðum í atvinnugreinum sem m.a. varða 

neytendur/þjónustu, stafræna geirann/fjölmiðlun, heilbrigðisþjónustu, iðnað og hugbúnað. 

– Equistone: sjálfstætt fjárfestingarfyrirtæki sem stýrir ýmsum fjárfestingarsjóðum í ýmsum atvinnuvegum, sem einkum 

varða neytendur og ferðalög, fjármálaþjónustu, sérstaka verkfræðistarfsemi og stoðþjónustu. 

– E. Winkemann: framleiðandi og sali á nákvæmlega stimpluðum járnhlutum fyrir ökutæki, sem og birgir fyrir 

bílaframleiðendur og raforkugeirann. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 105, 

20.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8848 – Cathay Capital Private Equity/Equistone Partners Europe/E. Winkemann 

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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Nr. 17/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.3.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8853 – AXA/CDC/Cible dans Toulon Grand Var) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– AXA samstæðan (Frakklandi). 

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

– Eignin sem er andlag viðskiptanna („andlagið“, Frakklandi). 

AXA og CDC ná fullum yfirráðum, skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AXA: alþjóðleg samstæða vátryggingafélaga sem starfar á sviði líf- og heilsutrygginga, annarra tegunda vátrygginga 

og fjárfestingastjórnunar. 

– CDC: opinber stofnun sem annast starfsemi í almannaþágu, sem felur einkum í sér stjórnun einkasjóða, sem 

stjórnvöld vilja veita sérstaka vernd, og samkeppnisháða starfsemi innan umhverfis-, fasteigna-, fjárfestingar- og 

þjónustugeirans. 

– Andlag viðskiptanna: þrjár samliggjandi eignir sem samanstanda af tveimur smásölueiningum í verslunarkjarna á 

Provence-Alpes-Côte d'Azur svæðinu. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 106, 

21.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8853 – AXA/CDC/Cible dans Toulon Grand Var 

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. 

2018/EES/17/12 

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


22.3.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 17/13 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8606 – ELG Haniel/Iberinox/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8606. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8697 – APMH Invest/Mitsui/Maersk Product Tankers) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8697. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/17/13 

2018/EES/17/14 

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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8728 – Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8728. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8752 – CPPIB/BHL/BGL) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8752. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/17/15 

2018/EES/17/16 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8762 – ArcelorMittal/CLN/CSM) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8762. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8779 – PAI Partners/Albea) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 2. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8779. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/17/17 

2018/EES/17/18 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8810 – Ardian/DRT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á frönsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8810. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8811 – IFM/CDPQ/Conmex) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8811. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/17/19 

2018/EES/17/20 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8816 – Goldman Sachs/Centerbridge/Robyg) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8816. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8827 – Apollo Management/CBR) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8827. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/17/21 

2018/EES/17/22 

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 sem innheimta ber í  

tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og afreiknivexti fyrir  

28 aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. apríl 2018 

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 frá  

21. apríl 2004) (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

aðferðar við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að 

bæta við grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við orðsendinguna eftir því í hvaða samhengi 

viðmiðunarvextirnir eru notaðir. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður 

grunnvextina sem nemur 100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 

30. janúar 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli 

einnig ákveðnir með því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í 

sérstakri ákvörðun. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 53, 12.8.2016, bls. 3 og EES-viðbæti nr. 10, 25.8.2016, bls. 27. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.4.2018 – -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.4.2018 – -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

 

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

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 1,89 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.4.2018 – -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

 

2018/EES/17/23 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:096:TOC
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Auglýst eftir tillögum samkvæmt starfsáætlun til margra ára um styrkveitingar á  

sviði samevrópskra orkugrunnvirkja samkvæmt sjóðnum fyrir samtengda  

Evrópu 2014–2020 

(Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2018) 1615) 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, aðalskrifstofa orkumála, auglýsir eftir tillögum í því skyni að 

veita styrki til verkefna í samræmi við forgangssvið og markmið sem skilgreind eru í vinnuáætluninni til 

margra ára á sviði samevrópskra orkugrunnvirkja samkvæmt sjóðnum fyrir samtengda Evrópu 2014–

2020. 

Auglýst er eftir tillögum vegna eftirfarandi: 

CEF-Energy-2018-1 

Áætluð fjárhæð, sem er til ráðstöfunar samkvæmt þessari auglýsingu eftir tillögum, til verkefna sem verða 

fyrir valinu er 200 milljónir evra. 

Frestur til að skila inn tillögum er til 26. apríl 2018. 

Heildartexta auglýsingarinnar eftir tillögum er að finna á vefnum þar sem auglýst er eftir tillögum: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-

proposals/2018-1-call-proposals 

2018/EES/17/24 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-proposals
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