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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 25. maí 2020 

Málsnúmer 85210 

Ákvörðun nr. 048/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill Framlenging á ábyrgðarkerfinu vegna COVID-19 

Lagastoð Lög um breytingu á lögum um ríkisábyrgð á lánum til 

lítilla og meðalstórra fyrirtækja (Forskrift om endring i 

forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig 

garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, 

FOR-2020-03-27-490)  

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Tryggja aðgang fyrirtækja, sem skyndilega glíma við 

lausafjárskort vegna COVID-19 faraldursins, að lausafé 

Aðstoðarform Opinber ábyrgð 

Fjárveiting 50 milljarðar NOK (fyrir aðstoðarkerfið ásamt 

breytingum) 

Gildistími 26. mars 2020 – 31. desember 2020 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð GIEK 

The Norwegian Export Credit Guarantee Agency 

Pb 1763 Vika 

0122 Oslo, Norway 

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

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

2020/EES/65/01 

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


Nr. 65/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.10.2020 

 

 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 6. júlí 2020 

Málsnúmer 85283 

Ákvörðun nr. 084/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Styrkjakerfi til þess að mæta lausafjárvanda í þágu 

fyrirtækja í ferðaþjónustu 

Lagastoð Bréf ráðuneytis viðskipta, iðnaðar og sjávarútvegs um 

viðbótarfjárheimildir 2020 og leiðbeiningar um styrki 

til þess að bæta lausafjárstöðu og gera endurskipu-

lagningu ferðaþjónustunnar og opnun hennar á ný 

mögulega (MNOK 250), dags. 3. júlí 2020 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að veita fyrirtækjum í ferðaþjónustu, sem skyndilega 

standa frammi fyrir lausafjárskorti vegna áhrifa 

COVID-19 faraldursins á efnahagslífið, aðgang að 

lausafé 

Aðstoðarform Styrkir 

Fjárveiting 250 milljónir NOK 

Gildistími 6.7.2020 – 31.12.2020 

Atvinnugreinar Ferðaþjónusta (NACE-stig 49, 50, 51, 55, 56, 77, 79, 

90, 91 og 93)  

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Innovation Norway 

Akersgata 13, 

0104 Oslo, Norway 

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

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

2020/EES/65/02 

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 6. júlí 2020 

Málsnúmer 85104 

Ákvörðun nr. 086/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill Bótakerfi vegna tekjutaps í fjölmiðlum vegna  

COVID-19 

Lagastoð Reglugerð um tímabundið bótakerfi í þágu ritstýrðra 

miðla sem hafa orðið fyrir tekjutapi vegna COVID-19 

faraldursins 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið (1) Að bæta rétthöfum tekjutap sem orðið hefur í 

fjölmiðlum vegna COVID-19 faraldursins. Ráðstöfunin 

miðar að því að gera ritstýrðum miðlum í Noregi kleift 

að halda áfram starfsemi 

Fjárveiting 300 milljónir NOK 

Gildistími 8.7.2020 – 30.9.2020 

Atvinnugreinar Fjölmiðlar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Medietilsynet 

Nygata 4 

1607 Fredrikstad, Norway 

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

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

2020/EES/65/03 

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

Mál höfðað 28. ágúst 2020 af Telenor ASA og Telenor Norge AS á hendur  

Eftirlitsstofnun EFTA 

(Mál E-12/20) 

Hinn 28. ágúst 2020 höfðuðu Telenor ASA og Telenor Norge AS mál fyrir EFTA-dómstólnum á hendur 

Eftirlitsstofnun EFTA; í fyrirsvari er Siri Teigum, lögmaður, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 

1484 Vika, 0116 Osló, Noregi. 

Kröfur sóknaraðila eru eru þær að EFTA-dómstóllinn: 

 ógildi í heild ákvörðun frá 29. júní 2020 í máli nr. 71480 Telenor, 

 ógildi, til vara, ákvörðunina að hluta, þ.e. að því er varðar bæði eða annað hinna véfengdu 

brota, og 

 ógildi, til þrautavara, ákvörðunina að hluta að því er varðar þjónustuveitendur, að því 

marki sem um er að ræða árin 2011 og 2012, 

 ógildi eða lækki, til þrautaþrautavara, álagðar sektir á sóknaraðila, í samræmi við 

ótakmarkaða lögsögu dómstólsins, og 

 geri Eftirlitsstofnun EFTA að greiða kostnað og útgjöld sóknaraðilanna í tengslum við 

þennan málarekstur. 

Lagagrundvöllur, málsatvik og lagarök lögð fram til stuðnings: 

 Telenor ASA er fjarskiptafyrirtæki sem starfar um allan heim og veitir þjónustu á 

Norðurlöndum og í Asíu. Telenor Norge AS starfar á norska fjarskiptamarkaðinum og er 

dótturfyrirtæki þess. Með ákvörðuninni er lögð óskipt ábyrgð á Telenor ASA og Telenor 

Norge AS (einu nafni Telenor eða sóknaraðili hér á eftir) á hinum álögðu sektum. 

 Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) samþykkti ákvörðun í máli nr. 71480 (ákvörðunin)  

29. júní 2020, þar sem niðurstaðan var sú að Telenor hefði brotið gegn 54. gr. EES-

samningsins með því að beita ósanngjarnri gjaldskrá sem ekki gerði jafn skilvirkum 

samkeppnisaðilum, sem reiða sig á heildsöluaðgangs- og upphringiþjónustu á almennu 

farsímaneti Telenor í Noregi, kleift að byggja upp samskonar þjónustu við einstaklinga 

með sjálfstæða breiðbandstengingu farsíma (MBB) og Telenor býður í Noregi, án þess að 

verða fyrir tapi, m.a. heildsölutaxta gagnvart Network Norway (NwN) fyrir reikiþjónustu 

frá 1. ágúst 2008 til 31. ágúst 2010, heildsölutaxta gagnvart Ventelo fyrir rekstraraðila 

sýndarfarsímanets frá 1. janúar 2008 til 30. nóvember 2010 og heildsölutaxta Telenor fyrir 

þjónustuveitendur frá 1. janúar 2008 til 31. desember 2012. 

 Álagðar sektir ESA voru í þrennu lagi, eða EUR 32 562 000 (vegna NwN),  

EUR 27 783 000 (vegna Ventelo) og EUR 51 606 000 (vegna þjónustuveitenda), í þessari 

röð, eða samtals EUR 111 951 000 sem lagðar voru á Telenor og var Telenor gert að láta 

strax af slíkri háttsemi, hefði það ekki látið af henni þá þegar. Auk þess gerði ESA Telenor 

að láta hjá líða að endurtaka slíka háttsemi, sem og hvaða háttsemi sem er sem stefndi að 

sama eða sambærilegu markmiði eða áhrifum.  

 Að mati sóknaraðila er sú niðurstaða ákvörðunarinnar að um hafi verið að ræða brot á  

54. gr. EES, sbr. 1. gr., ekki réttlætt. 

 Sóknaraðili heldur fram að ákvörðunin hefjist á fordæmalausri og ólögmætri skilgreiningu 

á viðkomandi smásölumarkaði, sem ekki fái stoð í meðfylgjandi greiningu. ESA haldi 

síðan áfram og byggi greiningu sína á verðbilum og áhrifum ranglega á þessum markaði 

sem sé skilgreindur allt of þröngt, að mati sóknaraðila. Því hafi eftirlitsstofnuninni láðst að 

átta sig á því hvernig samkeppni á markaðinum gekk raunverulega fyrir sig. Hins vegar 

hafi ESA, við mat sitt við álagningu sekta, beitt víðri nálgun, reiknað háar veltufjárhæðir 

utan þessa markaðar og þríreiknað tekjur Telenor á seinna sölustigi. Telur sóknaraðili að 

þetta hafi leitt til óhóflegrar sektar sem einnig stríði gegn eigin leiðbeinandi reglum 

eftirlitsstofnunarinnar. 

2020/EES/65/04 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(Mál M.9861 – Unilabs/Medbase/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Unilabs Holding AB („Unilabs“, Svíþjóð) 

– Medbase AG („Medbase“, Sviss) 

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

yfir nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki („JV“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Unilabs: býður þjónustu í tengslum við líflæknisfræðilegar prófanir, læknisfræðilega myndgreiningu, æxlunar-

læknisfræði og lyfjaþróun í ýmsum Evrópulöndum. 

– Medbase: býður þjónustu í tengslum við lækningar og meðferð í Sviss eingöngu. 

– Sameiginlega fyrirtækið: býður greiningarþjónustu í læknisfræðilegri rannsóknarstofu í Sviss eingöngu og einkum í 

austurhluta Sviss. 

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 342, 

14.10.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9861 – Unilabs/Medbase/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. 

2020/EES/65/05 

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

(Mál M.9875 – BGL BNP Paribas/POST Luxembourg/i-Hub) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BGL BNP Paribas („BGL“, Lúxemborg), tilheyrir BNP Paribas samstæðunni (Frakklandi) 

– POST Luxembourg („POST“, Lúxemborg) 

– i-Hub S.A. („I-Hub“, Lúxemborg), lýtur sem stendur einkayfirráðum POST 

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

í i-Hub. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BGL: lánastofnun sem veitir margskonar bankaþjónustu í Lúxemborg, m.a. viðskiptabankastarfsemi, alþjóðlega 

fjármálaþjónustu og bankaþjónustu fyrir fyrirtæki og stofnanir. 

– POST: póstþjónusta, fjarskiptaþjónusta, upplýsingatækni- og bankaþjónustu í Lúxemborg. POST er að fullu í eigu 

ríkisins í Lúxemborg. 

– i-Hub: veitir stuðningsþjónustu á sviði reglufylgni sem felur í sér, fyrir milligöngu gagnasafnsvettvangs síns, að 

aðstoða fyrirtæki við KYC- eftirlit („þekktu viðskiptavin þinn“) til að þau fari að eigin rannsóknum til að koma í veg 

fyrir peningaþvætti. 

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 338, 

12.10.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9875 – BGL BNP Paribas/POST Luxembourg/i-Hub 

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.9927 – MVM/iCR) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság („MVM“, Ungverjalandi) 

– innogy Česká republika a.s. („iCR“, Tékklandi) 

MVM nær að fullu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir iCR í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– MVM er lóðrétt samþætt orkusamstæða sem er í opinberri eigu með eignasafn sem tekur til alls orkukerfisins í 

Ungverjalandi. MVM stundar varmaframleiðslu, viðskipti með raforku, viðskipti með gas og geymslu, rekstur 

flutningskerfis, heildsölu og smásölu á gasi og raforku, fjarhitun og fjarskiptaþjónustu. 

– iCR stundar smásölu á raforku og gasi í Tékklandi, ásamt framleiðslu, heildsölu, dreifingu og annarri starfsemi sem er 

ekki kjarnastarfsemi. 

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 340, 13.10.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9927 – MVM/iCR 

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.9940 – AAUK2/MUL/Ballyhoura Wind/CCWFL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Arjun Alliance UK 2 LP („AAUK2“ Bretlandi), sem lýtur endanlegum yfirráðum AIP Holdings Limited 

– Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited („MUL“, Japan) 

– Ballyhoura Wind Limited („Ballyhoura Wind“, Írlandi) 

– CCWFL Limited („CCWFL“, Írlandi) 

AAUK2 og MUL ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Ballyhoura Wind og CCWFL í heild, fyrir milligöngu fyrirtækis með sérstakan tilgang, AAUK2 MUL HoldCo. Samruninn 

á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AAUK2: samlagsfélag sem var stofnað í apríl 2020, undir endanlegum yfirráðum AIP Holdings, sjálfstæðs fyrirtækis 

á sviði umsýslu með innviðaeignir með áherslu á samstarf við stofnanafjárfesta til að fá aðgang að fjárfestingum í 

innviðum innan atvinnugreina á sviði eftirlitsskyldra veitufyrirtækja, orku, endurnýjanlegra orkugjafa og flutninga. 

– MUL: fyrirtækjasamstæða í Japan sem veitir margvíslega þjónustu, með starfsemi sem tengist kaupleigu og 

fjármögnun, leigu, viðskiptum með notaðan tækjabúnað, fjármögnun til að styrkja sölu, eignastýringarþjónustu, 

ráðgjafarþjónustu, flugstarfsemi, fasteignum, vörustjórnun, umhverfi og orku, heilbrigðisþjónustu og innviðum og 

fjárfestingum. 

– Ballyhoura Wind: á Ballyhoura vindorkuverið í County Cork, Írlandi. 

– CCWFL: á Slievecallan vindorkuverið í County Clare, Írlandi. 

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 338, 

12.10.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9940 – AAUK2/MUL/Ballyhoura Wind/CCWFL 

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.9953 – CalSTRS/Altitude Group/AI THD) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 5. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Golden VinzClortho („GVC“, Bandaríkjunum), lýtur yfirráðum CalSTRS (Bandaríkjunum) 

– Altitude Infrastructure Holding („AIH“, Frakklandi), sem lýtur yfirráðum Altitude SAS, fyrirtækis sem stjórnar 

Altitude Group (Frakklandi) 

– Altitude Infrastructure THD („AI THD“, Frakklandi) 

GVC og AIH ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

AI THD. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– GVC: fjárfestingarsjóður sem lýtur yfirráðum CalSTRS, sem er óvirkur fjárfestir í hlutabréfum og bandarískur 

lífeyrissjóður sem veitir kennurum í ríkisreknum skólum, frá leikskólum til framhaldsskóla, eftirlaun, örorkubætur og 

bætur til eftirlifenda. 

– AIH: eignarhaldsfélag fjarskiptaheildsölustarfsemi Altitude Group. 

– AI THD: Fransk fyrirtæki sem starfar að þróun á trefjum í Frakklandi. 

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

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

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

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

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

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir 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 338, 

12.10.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9953 – CalSTRS/Altitude Group/AI THD 

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.9954 – Sumitomo/AAR/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sumitomo Corporation („Sumitomo“, Japan) 

– AAR CORP. („AAR“, Bandaríkjunum) 

– AAR Sumisho Aviation Services LLC („JV“, Bandaríkjunum) 

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

yfir hinu sameiginlega félagi (JV). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Sumitomo: viðskipta- og fjárfestingarfyrirtæki sem starfar innan fjölda atvinnugreina, s.s. á sviði viðskipta með vörur 

úr málmi, flutninga og smíði varnings á sviði kerfa, umhverfis og innviða, fjölmiðla, nets og lífsstílstengdra vara, 

jarðefnaauðlinda, orku, íðefna og rafeindavara. 

– AAR: selur fjölbreyttar vörur og þjónustu fyrir flugsamgöngur um heim allan, stjórnvöld og markaði fyrir landvarnir 

fyrir milligöngu tveggja fyrirtækja eininga sinna: (i) Flugþjónustu og (ii) hraðþjónustu. 

– JV: Sameiginlega fyrirtækið mun dreifa íhlutum í flugvélar og bjóða fram þjónustu á sviði birgðastýringar fyrir 

flugvélar fyrir markað á sviði landvarna í Japan og dreifir varahlutum frá framleiðendum upprunavara í Japan á 

eftirmarkaði fyrir flug í heiminum. 

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 342, 

14.10.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9954 – Sumitomo/AAR/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.9979 – Brookfield/Simon/JCPenney) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Brookfield Asset Management Inc. („Brookfield“, Kanada) 

– Simon Property Group, Inc. („Simon“, Bandaríkjunum) 

– J.C. Penney Company Inc. („JCPenney“, Bandaríkjunum) 

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

sömu gerðar yfir JCPenney. 

Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem lýtur sameiginlegum yfirráðum Brookfield og 

Simon. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Brookfield: eignastýringarfyrirtæki sem starfar um heim allan, m.a. á sviði fjárfestingarvara fyrir opinbera aðila og 

einkaaðila og þjónustu, með áherslu á fasteignir, innviði, endurnýjanlega orku og óskráðar eignir. 

– Simon: fjárfestingar í fasteignum, m.a. eignarhald, þróun og rekstur lúxusverslana, veitingastaða, skemmtistaða og 

blandaðra staða sem samanstanda einkum af verslanamiðstöðvum, Premium Outlets®, og The Mills®. 

– JCPenney: smásala á fatnaði fyrir fjölskyldur, skóm, aukahlutum, lúxusskartgripum og almennum skartgripum, 

fegrunarvörum og heimilisvörum fyrir milligöngu bandarískra vöruhúsa sinna í Bandaríkjunum og á netinu, auk þess 

að bjóða fjölbreytta þjónustu í vöruhúsum sínum. 

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 340, 

13.10.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9979 – Brookfield/Simon/JCPenney 

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. 

2020/EES/65/11 
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Nr. 65/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.10.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(Mál M.9986 – KPS Capital Partners/Garrett Motion) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– KPS Capital Partners, LP („KPS“, Bandaríkjunum) 

– Garrett Motion, Inc. („Garrett“, Bandaríkjunum) 

KPS nær að fullu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Garrett í heild. Samruninn á sér 

stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KPS: umsýsla með fjölda sjóða sem fjárfesta í framleiðslu- og iðnfyrirtækjum í fjölda greina, m.a. á sviði grunnefna, 

merkjavöru fyrir neytendur, heilbrigðisþjónustu og munaðarvara, bílavarahluta, fjárfestingarvara og almennra 

framleiðsluvara. 

– Garrett: hannar, framleiðir og selur hverfiþjöppur, rafmagnsfjorþjöppur og tengda tækni í bifreiðar fyrir 

framleiðendur upprunavara og eftirmarkað. 

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 338, 12.10.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9986 – KPS Capital Partners/Garrett Motion 

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. 

2020/EES/65/12 
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15.10.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 65/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(Mál M.9994 – Alcentra/Brait/New Look Retail Holdings) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 8. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Alcentra Limited („Alcentra“, Bretlandi) 

– Brait Societas Europaea („Brait“, Möltu) 

– New Look Retail Holdings Limited („New Look“, Jersey) 

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

yfir New Look. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Alcentra: eignastýringarfyrirtæki með starfsemi um heim allan með áherslu á lán til fyrirtækja með lítið lánshæfi. 

– Brait: eignarhaldsfélag fjárfestinga sem er skráð í kauphöll með áherslu á fjárfestingar í óskráðum fyrirtækjum á sviði 

neytendavara. 

– New Look: tískuvöruverslun sem rekur netverslun og keðju tískuvöruverslana, einkum í Bretlandi og á Írlandi. 

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 343, 

15.10.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9994 – Alcentra/Brait/New Look Retail 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. 

2020/EES/65/13 
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Nr. 65/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.10.2020 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9379 – Umicore/Cattierite Holdings Coöperatief) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. nóvember 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32019M9379. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9517 – Mylan/Upjohn) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. apríl 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004, sbr. 2. mgr. sömu greinar (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 

32020M9517. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/65/14 

2020/EES/65/15 

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


15.10.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 65/15 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9736 – Lone Star/BASF Construction Chemicals (EB) business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. júlí 2020 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 

32020M9736. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9756 – Nouryon/CP Kelco) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. júní 2020 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 

32020M9756. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/65/16 

2020/EES/65/17 

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. 65/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.10.2020 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9796 – Uniqa/AXA (Insurance, Asset Management and Pensions - Czechia, 

Poland and Slovakia)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. júlí 2020 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 

32020M9796. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9891 – Hayfin Capital Management/Frans Bonhomme Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. september 2020 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 

32020M9891. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/65/18 

2020/EES/65/19 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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15.10.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 65/17 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9895 – KKR/Waves UK Divestco) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. september 2020 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 

32020M9895. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9932 – Kaufland/SCP Real Digital Assets) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. september 2020 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 

32020M9932. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/65/20 

2020/EES/65/21 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Nr. 65/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.10.2020 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9933 – Apollo Capital Management/Chyronhego) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. september 2020 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 

32020M9933. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9951 – PSPIB/Tishman Speyer/Espace Lumière) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. október 2020 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 

32020M9951. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Yfirlit um ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um leyfi til að setja á markað vegna 

notkunar og/eða notkunar efna sem talin eru upp í XIV. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og 

takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar REACH) 

(Birt skv. 9. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006) (1) 

Eftirfarandi ákvarðanir hafa verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins: 

Efni Tilvísun 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 

Markaðsleyfisnúmer Nánari upplýsingar 

Natríumdíkrómat 

EB nr. 234-190-3, 

CAS nr. 10588-01-9 

C(2020) 6518 30. september 

2020 

REACH/20/14/0 Stjtíð. ESB C 331, 

7.10.2020, bls.10 

Ákvörðunin er á vefsetri framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins: http://ec.europa.eu/growth/sectors/ 

chemicals/reach/about/index_en.htm 

  

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

2020/EES/65/24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.331.01.0010.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.331.01.0010.01.ENG
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2006:396:TOC
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