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EFTA-STOFNANIR 
EFTA-DÓMSTÓLLINN 

Beiðni Fürstliches Landgericht dagsett 13. júlí 2018 um ráðgefandi álit  

EFTA-dómstólsins í máli C gegn Concordia Schweizerische Kranken- und  

Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein 

(Mál E-2/18) 

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Fürstliches Landgericht (dómstóls Furstadæmisins Liechtenstein) frá 

13. júlí 2018, sem skráð var í málaskrá dómstólsins 17. júlí 2018, með beiðni um ráðgefandi álit í máli C 

gegn Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein, 

að því er varðar eftirtaldar spurningar: 

1.  Eru í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um samræmingu 

almannatryggingakerfa einungis settar fram lágmarksreglur sem fara þarf að í því skyni að koma í veg 

fyrir röskun á samkeppni eða eru reglur þeirrar reglugerðar lögbundnar að svo miklu leyti sem þær 

hafa einnig áhrif á og takmarka bótatengdar skuldbindingar sem uppfylla verður hvar sem er í 

heiminum samkvæmt tryggingasamningi? Á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 

frá 29. apríl 2004 um samræmingu almannatryggingakerfa við um félagsleg tryggingakerfi sem 

skuldbinda starfsfólk einungis til að sýna fram á að það hafi fullnægjandi sjúkratryggingu en heimilar 

því, samkvæmt samningsbundnu sjálfræði, að velja á milli nokkurra mismunandi tryggingaaðila sem 

heyra undir einkarétt og þurfa einungis sönnun þess efnis að gerður hafi verið viðeigandi trygginga-

samningur? 

2. a) Þarf tryggingataki, með hliðsjón af gildi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um samræmingu almannatryggingakerfa, að leggja fram reikninga 

sem heyra undir tryggingasamning sem hefur verið gerður innan ramma lögbundins sjúkratrygg-

ingakerfis almannatryggingastofnunar þar sem hann hefur búsetu, sem hefur í för með sér að 

einungis er unnt að gera almannatryggingastofnun, sem er staðsett í aðildarríkinu sem er ábyrgt 

fyrir greiðslu lífeyris, ábyrga fyrir greiðslunni ef stofnunin þar sem hann hefur búsetu hefur 

neitað að greiða lífeyri, eða getur tryggingataki, engu að síður, reitt sig á réttindi sín samkvæmt 

tryggingasamningi? 

 b) Ef tryggingataki getur ekki reitt sig á tryggingasamning í samræmi við a-lið: 

 Á það einnig við ef tryggingasamningur hefur verið gerður innan ramma lögbundinnar trygginga-

kröfu en í tryggingasamningi er gengið lengra en krafist er að lágmarki samkvæmt lögum og 

samningur því, að hluta til, gerður af fúsum og frjálsum vilja? 

3. Ef tryggingatökum er skylt, í samræmi við spurningu nr. 2, að leggja fyrst fram reikninga hjá stofnun 

í búsetuaðildarríki sínu:  

a) Á þetta einnig við um hinn tryggða sem hefur þegar fengið greiddar bætur samkvæmt samnings-

bundnum tengslum í mörg ár eða er það andstætt meginreglunni um góða trú þegar almanna-

tryggingakerfið reiðir sig á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 frá  

29. apríl 2004 um samræmingu almannatryggingakerfa? 

b) Hefur almannatryggingakerfi rétt á, með því að reiða sig á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um samræmingu almannatryggingakerfa, að gera kröfu á 

hinn tryggða um endurgreiðslu þar sem það hefur á liðnum árum ofgreitt bætur miðað við 

tilgreint stig í reglugerðinni, þ.e. almannatryggingakerfi hefur greitt bætur sem þarf ekki að greiða 

samkvæmt reglum þeirrar reglugerðar, eða fer það í bága við meginregluna um góða trú að gera 

kröfu um endurgreiðslu? 

c) Veitir greiðsla bóta af hálfu almannatryggingakerfis, í ljósi reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um samræmingu almannatryggingakerfa, án þess að 

reikningar hafi verið lagðir fram fyrir tilstuðlan almannatryggingastofnunar í því landi þar sem 

tryggingataki hefur búsetu, tryggingataka einnig rétt á greiðslu bóta í framtíðinni, án þess að 

þurfa að leggja fram reikninga fyrir tilstuðlan almannatryggingastofnunar í því landi sem hann 

hefur búsetu? 

2018/EES/82/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8747 – Bolloré/APMM/CIT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Bolloré Africa Logistics (Frakklandi), sem heyrir undir Bolloré Group. 

–  APM Terminals BV („APMT“, Danmörku), undir yfirráðum AP Møller-Mærsk A/S („APMM“). 

– Côte d'Ivoire Terminal („CIT“, Fílabeinsströndinni). 

Bolloré Africa Logistics og APMT ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir CIT. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bolloré Africa Logistics: stýring flutninga, m.a. fraktsendingar, tollafgreiðsla og vörugeymsla, sem og stjórnun og 

starfræksla hafnarmiðstöðvar og og járnbrautar. 

– APMT: starfræksla gámastöðva. 

– CIT: þróun og starfræksla nýrrar stöðvar fyrir gámaskip í Abidjan-höfn á Fílabeinsströndinni sem ætlað er að taka á 

móti stórum gámaskipum og gegna hlutverki umskipunarhafnar. 

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 439, 

6.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8747 – Bolloré/APMM/CIT 

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/82/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9149 – Apollo Management/Aspen Insurance Holdings) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Apollo Management L.P. („Apollo“, Bandaríkjunum). 

– Aspen Insurance Holdings Limited („Aspen“, Bermúda). 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Apollo: alþjóðlegur fjárfestingarsjóður sem á hlutabréf í fyrirtækjum innan ýmissa atvinnugreina. 

– Aspen: annast tryggingar og endurtryggingar um allan heim. 

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 437, 

4.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9149 – Apollo Management/Aspen Insurance Holdings 

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/82/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– China Reinsurance (Group) Corporation („China Re“, Kína), undir yfirráðum China Investment Corporation („CIC“, 

Kína). 

– Chaucer („Chaucer“, Bretlandi), samanstendur af Hanover Insurance International Holdings Limited („HIIH“), 

Chaucer Insurance Company Designated Activity Company („CICDAC“) og Hanover Australia Holdco Pty Ltd. 

(„HAH“), sem öll eru endanlega undir yfirráðum The Hanover Insurance Group, Inc („THG“, BNA). 

China Re nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Chaucer. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– China Re: fæst einkum við eigna- og vátryggingar („P&C“) endurtryggingar, endurtryggingar á sviði líf- og heilsu-

trygginga, frumtryggingar á sviði eigna- og vátrygginga og eignastýringu. Á EES-svæðinu beinist starfsemi China Re 

einkum að því að veita endurtryggingar, skaðatryggingar og eignastýringu. 

– Chaucer: fæst einkum við að veita endurtryggingar, skaðatryggingar og sérstakar tryggingar. 

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 432, 

30.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer 

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/82/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9154 – DV4/ABP/OMERS/QIA/Real Estate JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– DV4 Limited („DV4“, Bresku Jómfrúreyjum). 

– Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool („APG“, Hollandi). 

– Oxford Jersey Holding Company Limited („Oxford“, Jersey). 

– Qatari Diar Real Estate Investment Company Q.P.S.C. („QDREIC“, Katar). 

Oxford, DV4, APG og QDREIC ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar  

og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir sameiginlegu félagi sem á, þróar og stýrir fasteignaþjónustu sem annast útleigu 

íbúðarhúsnæðis á Middlewood Locks svæðinu í Manchester (Bretlandi).  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DV4: fjárfestingasjóður sem annast fasteignaviðskipti. 

– APG: vörsluaðili fjárfestingasjóðs sem er endanlega í eigu Stichting Pensioenfonds ABP, fyrirtæki sem stýrir 

lífeyrissjóðum og sérhæfir sig á sviði samtryggðs lífeyris fyrir starfsfólk í opinbera geiranum. 

– Oxford: hluti af samstæðunni OMERS Administration Corporation („OMERS“). OMERS stýrir aðallífeyriskerfi 

starfsmanna í sveitarfélaginu Ontario í Kanada og er fjárvörsluaðili lífeyrissjóðanna. OMERS stýrir fjölbreytilegu 

alþjóðlegu eignasafni hlutabréfa og skuldabréfa sem og fjárfestingum í fasteignum og grunnvirkjum ásamt 

fjárfestingum í óskráðum eignum. 

– QDREIC: félag á sviði fasteignafjárfestinga og -þróunar sem er alfarið í eigu fjárfestingasjóðs Katarríkis 

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 435, 

3.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9154 – DV4/ABP/OMERS/QIA/Real Estate 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.9213 – OYAK/Cimpor Portugal) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Ordu Yardimlaşma Kurumu („OYAK“). 

– Cimpor Portugal, SGPS, S.A. („Cimpor Portugal“). 

OYAK nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cimpor Portugal í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– OYAK: lífeyrissjóður í Tyrklandi og eru dótturfyrirtæki hans með starfsemi á fjölmörgum sviðum, eða námuvinnslu, 

málmvinnslu, sementi, steypu, pappír, orku, íðefnum, fjármálaþjónustu, bifreiðaþjónustu og vöruferlisstjórnun. 

– Cimpor Portugal: sementsframleiðandi í Portúgal sem einnig á hagsmuni á Grænhöfðaeyjum. Starfsemi hans felst 

einkum í sölu- og markaðssetningu á sementi, steypu, íblöndunarefnum og mortélum.  

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 435, 

3.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9213 – OYAK/Cimpor Portugal 

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 L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9215 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sumitomo Corporation (Japan). 

– Toyota Motor Corporation (Japan). 

–  Kinto Corporation (Japan). 

Sumitomo Corporation og Toyota Motor Corporation ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki („JV“).  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og framlagningu eigna. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Sumitomo Corporation: viðskipta- og fjárfestingafyrirtæki sem fæst við bifreiðaleigu, viðskipti með málmvörur, 

flutninga, fjölmiðla, jarðauðlindir, orku, íðefni og rafeindatækni.  

–  Toyota Motor Corporation: fyrirtæki sem fæst við framleiðslu, sölu, útleigu og viðgerðir á vélknúnum ökutækjum, 

skipum, loftförum og öðrum flutningbúnaði, auk sölu á búnaði sem meðhöndlar vörur. 

–  JV: framboð á samgönguþjónustu, þ.m.t. leiguþjónustu, í Japan. 

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 437, 

4.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9215 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation  

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.9216 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sumitomo Corporation (Japan). 

– Toyota Motor Corporation (Japan). 

– Mobilots Corporation (Japan). 

Sumitomo Corporation og Toyota Motor Corporation ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki („JV“).  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og framlagningu eigna. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Sumitomo Corporation: viðskipta- og fjárfestingafyrirtæki sem fæst við bifreiðaleigu, viðskipti með málmvörur, 

flutninga, fjölmiðla, jarðauðlindir, orku, íðefni og rafeindatækni.  

–  Toyota Motor Corporation: fyrirtæki sem fæst við framleiðslu, sölu, útleigu og viðgerðir á vélknúnum ökutækjum, 

skipum, loftförum og öðrum flutningbúnaði, auk sölu á búnaði sem meðhöndlar vörur. 

– JV: þjónusta í tengslum við fjármögnun atvinnuökutækja í Japan. 

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 437, 

4.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9216 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation  

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.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Ivanhoé Cambridge („Ivanhoé“, Kanada). 

– Oxford Properties („Oxford“, Kanada). 

Ivanhoé og Oxford ná í sameiningu yfirráðum, skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir IDI Logistics (BNA), dótturfyrirtæki Ivanhoe sem er með starfsemi í Bandaríkjunum og fæst við fjárfestingar í 

fasteignum vegna atvinnugreinatengdrar vöruferlisstjórnunar. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Ivanhoé: fasteignafjárfestir sem starfar um allan heim og er dótturfyrirtæki kanadíska lífeyrisstýringarfyrirtækisins 

Caisse de dépôt et placement du Québec, sem er eigandi yfir 93% af almennu hlutafé og fer alfarið með stjórn 

Ivanhoé. 

– Oxford: hluti af samstæðunni OMERS (samkvæmt skilgreiningu hér á eftir). OMERS Administration Corporation 

(„OMERS“): umsýslustofnun sem stýrir aðallífeyriskerfi starfsmanna í sveitarfélaginu Ontario í Kanada og er 

fjárvörsluaðili lífeyrissjóðanna. OMERS stýrir fjölbreytilegu alþjóðlegu eignasafni hlutabréfa og skuldabréfa sem og 

fjárfestingum í fasteignum og grunnvirkjum ásamt fjárfestingum í óskráðum eignum (einu nafni „OMERS Group“). 

Helstu rekstraraðilar OMERS eru Borealis Infrastructure, OMERS Private Equity, OMERS Strategic Investments og 

Oxford Properties. 

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 432, 

30.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9222 – Ivanhoé/Oxford/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.9225 – MML Capital Partners/Macquarie Group/Peggy Holdco) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Macquarie European Investment Holdings Limited, sem er hluti af Macquarie Group Limited („Macquarie“, 

Ástralíu). 

– MML Capital Partners Fund VI GP Ltd., sem tilheyrir MML UK Partners LLP („MML“, Bretlandi). 

Macquarie og MML ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Peggy Holdco Limited, sem er dótturfyrirtæki ParkingEye Limited (Bretlandi) og annast rekstur 

bílastæða.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Macquarie: veitir banka-, fjármögnunar-, ráðgjafar-, fjárfestinga- og sjóðstýringarþjónustu um allan heim. 

– MML: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum félögum.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 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 439, 

6.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9225 – MML Capital Partners/Macquarie Group/Peggy Holdco 

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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Upphaf málsmeðferðar 

(mál M.8947 – Nidec/Whirlpool (Embraco Business)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. nóvember 2018 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa 

komist að þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri 

markaðinum. Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna 

og er með fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við c-lið 1. mgr.  

6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem 

þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Svo unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan  

15 daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (C 437, 4.12.2018). 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.8947 Nidec/Whirlpool (Embraco Business), og 

eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

  

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

2018/EES/82/11 

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


Nr. 82/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 6.12.2018 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8689 – Rubis/Phillips 66/Zeller & Cie) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. desember 2017 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 

32017M8689. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8994 – Microsoft/GitHub) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. október 2018 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 

32018M8994. 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.9088 – Fricke Holding/Jungheinrich/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. nóvember 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

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

eingöngu til á þýsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M9088. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9125 – Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. nóvember 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

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

eingöngu til á þýsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M9125. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/82/14 

2018/EES/82/15 

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


Nr. 82/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 6.12.2018 

 

 

Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum 

Birt hefur verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins yfirlit um ákvarðanir um markaðsleyfi fyrir 

lyfjum sem teknar voru frá 1. janúar til 30. september 2018, sjá Stjtíð. ESB C 433, 30.911.2018, bls. 1  

og 6. 
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