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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9728 – Altice/OMERS/Allianz/Covage) 

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: 

–  Altice France S.A. (Frakklandi), undir yfirráðum Altice Europe N.V. (Altice“) 

–  OMERS Infrastructure European Holdings B.V. (Niðurlöndum); lýtur yfirráðum OMERS Administration Corporation 

(„OMERS“) 

–  Allianz Infrastructure Luxembourg II S.à r.l. (Lúxemborg), sem er hluti af samstæðunni Allianz („Allianz“)  

–  Covage S.A.S. („Covage“, Frakklandi); sameiginlega undir yfirráðum Cube Infrastructure og Partners Group  

Altice, OMERS og Allianz ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Covage.  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Altice: annast fjarskipti, efnisveitu, fjölmiðlun, afþreyingu og auglýsingastarfsemi. Á fjarskiptamarkaðinum starfar 

Altice einkum á heildsölu- og smásölumarkaði fastlínu- og farsímaþjónustu fyrir einstaklingsnotendur og fyrirtæki. 

Altice annast einnig í gegnum dótturfyrirtæki sitt SFR FTTH (ásamt Allianz og OMERS) ráðstöfun, rekstur, sölu, 

fjármögnun og viðhald á ljósnetum í Frakklandi.  

–  OMERS: stýrir lífeyriskerfi Ontario Municipal Employees Retirement System.  

–  Allianz: alþjóðleg iðnaðar- og þjónustusamstæða sem annast tryggingar og eignastýringu fyrir einstaklinga og 

fyrirtæki.  

–  Covage: hönnun, fjármögnun, ráðstöfun og rekstur breiðbandsfjarskiptaneta í Frakklandi (einkum ljósnet) og sala á 

netaðgangsþjónustu, eingöngu á heildsölumarkaði.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 347, 

19.10.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9728 – Altice/OMERS/Allianz/Covage 

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“). 

2020/EES/67/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9975 – Warburg Pincus/Vista Equity Partners Management/Infoblox) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Warburg Pincus LLC („Warburg Pincus“, Bandaríkjunum) 

– Vista Equity Partners („Vista“, Bandaríkjunum) 

–  Infoblox, Inc. („Infoblox“, eða andlag viðskiptanna (Target), alfarið undir yfirráðum Vista sem stendur 

Warburg Pincus og Vista ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Infoblox. Sem stendur fer Vista eitt með yfirráð yfir Infoblox.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Warburg Pincus: framtakssjóður sem einkum fjárfestir í fyrirtækjum í margvíslegum atvinnugreinum, m.a. 

neytendamarkaði, iðnaðar- og viðskiptaþjónustu, orku, fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu, fasteignamarkaði, og 

tækni, fjölmiðlum og fjarskiptum.  

–  Vista: fyrirtæki í einkafjárfestingum sem stýrir fjölda félaga í verðbréfasafni sem fást við að veita upplýsinga-

tækniþjónustu. 

–  Infoblox: annast upplýsingatækni og sjálfvirkniþjónustu ásamt öryggisþjónustu, m.a. hugbúnað og búnað sem gerir 

úthlutun á IP-tölum sjálfvirka og stýrirnafnaþjónum (DNS) og nafnaþjónaöryggi og sjálfvirknilausnir fyrir 

tölvuskýjanetkerfi. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 352, 

22.10.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9975 – Warburg Pincus/Vista Equity Partners Management/Infoblox 

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/67/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9999 – Blackrock/Koninklijke Vopak/US Gulf Coast Terminals) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. október 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Koninklijke Vopak N.V. („Vopak“, Niðurlöndum)  

–  BlackRock Alternatives Management, LLC („BAM“, Bandaríkjunum) í hlutverki sínu sem fjárfestingarstjóri Global 

Energy & Power Infrastructure Fund III, L.P. („GEPIF III“, Cayman-eyjum) 

–  US Gulf Coast Terminals (andlagið, „Target“, Bandaríkjunum), sem tilheyrir Dow Chemical Company 

(Bandaríkjunum)  

Vopak og BAM ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Target 

(andlaginu). 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  BAM: fjárfestingarstýringarfyrirtæki sem annast uppbyggingu á eignasöfnum, eignastýringu og fjárfestingarráð-

gjafarþjónustu. BAM ræður yfir og stjórnar fjárfestingarákvörðunum GEPIF III; sjóðs sem starfar um allan heim og 

leggur áherslu á fjárfestingar í orku og orkugrunnvirkjum og -virðiskeðjunni. BAM er dótturfyrirtæki óbeint og 

alfarið í eigu BlackRock, Inc., sem annast fjárfestingarstýringu á heimsvísu, áhættustýringu og ráðgjöf í þágu 

stofnanafjárfesta almennra fjárfesta um allan heim.  

–  Vopak: annast geymslu og meðhöndlun á ýmsum olíuvörum, íðefnum, neysluolíum og jarðgastengdum vörum. 

Fyrirtækið annast þjónustu um allan heim og rekur farmstöðvar í Asíu, Mið-Austurlöndum, Norður- og Suður-

Ameríku, Evrópu og Afríku. 

– Target (andlagið): þrenns konar rekstur á sjó og í farmstöðvum við Mexíkóflóa í Bandaríkjunum og tengdar eignir, 

þ.e. farmstöðvarnar Freeport Terminal (Texas), St. Charles Terminal (Louisiana) og Plaquemine Terminal 

(Louisiana). Umræddar farmstöðvar annast þjónustu í tengslum við geymslutanka fyrir íðefni og unnar vörur á 

svæðinu við Mexíkóflóa. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 354, 

23.10.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9999 – Blackrock/Koninklijke Vopak/US Gulf Coast Terminals 

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/67/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10002 – Hoyer/Rhenus/JV) 

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: 

–  Cotac Europe GmbH („Cotac“, Þýskalandi); lýtur yfirráðum Hoyer GmbH Internationale Fachspedition („Hoyer“, 

Þýskalandi) 

–  Contargo GmbH und Co. KG („Contargo“, Þýskalandi), sem er hluti af samstæðunni Rhenus SE & Co. KG 

(„Rhenus“, Þýskalandi), sem aftur lýtur yfirráðum Rethmann SE & Co. KG 

–  Multimodal Tank Care GmbH („JV“, Þýskalandi) 

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

yfir sameiginlegu fyrirtæki, JV. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Hoyer: alþjóðlegt flutningastjórnunarfyrirtæki sem einkum annast flutninga á fljótandi vörum á borð við íðefni, 

matvæli, gas og jarðolíu, á vegum, járnbrautum og sjó. 

–  Cotac: starfrækir víðs vegar um Evrópu net af hreinsunar- og þjónustustöðvum fyrir tankflutninga á vegum, gashylki 

og lokuð þvottakerfi fyrir hreinsun á staðnum. 

–  Rhenus: flutningaþjónusta með útvistun, flutningum, hafnarflutningum og almenningsflutningum. 

–  Contargo: flutningaþjónusta inni í landi í gegnum net sem einkum er með geymslustöðvar fyrir gáma og tímabundna 

geymslu á geymslustöðvum.  

–  JV: tankhreinsun og -viðgerðir. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 347, 

19.10.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10002 – Hoyer/Rhenus/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 Brussels 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2020/EES/67/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10003 – DWS/Vertex Bioenergy) 

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: 

–  DWS Alternatives Global Limited („DWS“, Bretlandi); lýtur endanlega yfirráðum Deutsche Bank AG („DB“, 

Þýskalandi) 

–  Vertex Bioenergy, S.L. („Vertex“, Spáni); lýtur endanlega yfirráðum Trilantic Capital Partners („Trilantic“, 

Bandaríkjunum) 

DWS nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Vertex. Samruninn á sér 

stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  DWS: eignastýringafyrirtæki með fjölbreytt eignasafn, m.a. fjárfestingar í grunnvirkjaeignum í Evrópu. 

–  Vertex: framleiðandi á lífetanóli, með aðstöðu á Spáni og í Frakklandi. Vertex framleiðir einnig í tengslum við 

lífetanól framleiðslu sína þurrkaðar eimingjardreggjar með leysanlegum efnum (DDGS), koldíoxíð, maísolíu og 

raforku. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 347, 

19.10.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10003 – DWS/Vertex Bioenergy 

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/67/05 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9106 – Caisse des Dépôts et Consignations/Reden H2/Berroute) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. mars 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 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 

32019M9106. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9235 – OTPP/MDP/Fleet Complete) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. febrúar 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 

32019M9235. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/67/06 

2020/EES/67/07 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9236 – Radeberger/Veltins/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. febrúar 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 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 

32019M9236. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9282 – HCL Technologies/Certain IBM Assets) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. maí 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 

32019M9282. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/67/08 

2020/EES/67/09 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9301 – KDDI/Mitsubishi Securities/Kabu.com) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. mars 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 

32019M9301. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9303 – LetterOne/DIA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. mars 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 

32019M9303. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/67/10 

2020/EES/67/11 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9333 – H&F/Blackstone/Scout24) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. maí 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 

32019M9333. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9338 – Primonial/Samsung SRA/Building Lumière) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. júní 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 

32019M9338. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/67/12 

2020/EES/67/13 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9350 – Santander Group/Mapfre Group/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. júní 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 

32019M9350. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9354 – AXA/NN Group/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. ágúst 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 

32019M9354. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/67/14 

2020/EES/67/15 
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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 tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9388 – Clearlake Capital Group/Francisco Partners Management/ 

Perforce Software Holdings) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. júní 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 

32019M9388. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9435 – ADNOC/OCI/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 2. september 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 

32019M9435. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/67/16 

2020/EES/67/17 

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
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9442 – Elliott/Insight/WorkForce) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. júlí 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 

32019M9442. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9500 – Lindsay Goldberg Group/Bilcare Research Swiss Holding I and II) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. október 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 

32019M9500. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/67/18 

2020/EES/67/19 

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


22.10.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 67/13 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9541 – Advent/Cobham) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. október 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 

32019M9541. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9577 – Genstar/Oak Hill Capital/Mercer ADV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. október 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 

32019M9577. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/67/20 

2020/EES/67/21 

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 tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9622 – EUROVIA Industrie/ASA-Bau/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. desember 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 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 

32019M9622. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9853 – HGK/Imperial Shipping Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. 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 

32020M9853. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/67/22 

2020/EES/67/23 

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 tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9885 – HAL Investments/De Drie Eiken) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. ágúst 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 

32020M9885. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9955 – PSP/Aviva/20 Station Road) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. 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 

32020M9955. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/67/24 

2020/EES/67/25 

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 tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9959 – Advent/Aareal/Aareon) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. 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 

32020M9959. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/67/26 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Leiðrétting á ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum  

samruna fyrirtækja (mál M.9895 – KKR/Waves UK Divestco) 

Birting á (2020/C 327/02) í Stjtíð. ESB C 327, 5.10.2020, bls. 2, í EES-viðbæti 64, 8.10.2020, sem 

2020/EES/64/12 og 2020/EØS/64/12, telst ógild. 

2020/EES/67/27 



Nr. 67/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.10.2020 

 

Upplýsingar sem framkvæmdastjórnin hefur veitt í samræmi við 2.  

undirgrein 8. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1535  

frá 9. september 2015 um tilhögun miðlunar upplýsinga um tæknireglugerðir  

og reglur um þjónustu í upplýsingasamfélaginu (1) 

Tölfræðilegar upplýsingar um tæknireglugerðir, tilkynntar 2019 samkvæmt  

tilkynningarferlinu í tilskipun (ESB) 2015/1535 

I.  Tafla sem sýnir mismunandi viðbrögð gagnvart aðildarríkjum Evrópusambandsins við drögum sem 

þau hafa tilkynnt um  

Aðildarríki 
Fjöldi 

tilkynninga 

Athugasemdir (2)  Ítarlegt álit (3) 
Tillögur að nýrri 

löggjöf ESB 

AÐILDARR. FRKVSTJ. 
EFTA (4) 

TR (5) 
AÐILDARR. FRKVSTJ. 6.3 (6) 6.4 (7) 

Austurríki 59 4 21 0 0 1 1 0 

Belgía 23 1 5 0 0 0 0 0 

Búlgaría 7 0 1 0 0 1 0 0 

Króatía 6 1 2 0 1 1 0 0 

Kýpur 1 0 0 0 0 0 0 0 

Tékkland 29 8 6 0 2 3 0 0 

Danmörk 37 2 8 0 1 0 0 0 

Eistland 10 2 1 0 4 2 0 0 

Finnland 13 1 3 0 0 0 0 0 

Frakkland 56 7 11 0 1 1 0 0 

Þýskaland 57 4 9 0 6 3 0 0 

Grikkland 16 2 4 0 3 0 0 0 

Ungverjaland 13 0 3 0 0 0 0 0 

Írland 11 2 7 0 0 0 0 0 

Ítalía 31 3 14 0 0 5 0 0 

Lettland 4 0 1 0 0 1 0 0 

Litháen 11 7 6 0 2 4 0 0 

Lúxemborg 16 0 0 0 0 0 0 0 

Malta 3 0 1 0 0 0 0 0 

Holland 49 3 4 0 4 2 0 0 

Pólland 62 5 38 0 0 4 0 0 

Portúgal 6 1 2 0 0 2 0 0 

Rúmenía 9 3 0 0 4 0 0 0 

Slóvakía 23 2 3 0 0 1 0 0 

Slóvenía 12 0 5 0 1 0 0 0 

Spánn 18 3 4 0 0 5 0 0 

Svíþjóð 40 1 6 0 0 2 0 0 

Bretland 35 2 11 0 1 0 0 1 

ESB samtals  657 64 176 0 30 38 1 1 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 241, 17.9.2015, bls. 1. Framvegis „tilskipunin“. 

2020/EES/67/28 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2015:241:TOC
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(2) Ákvæði 5.2 gr. tilskipunarinnar. 

(3) Ákvæði 6.2 gr. tilskipunarinnar. 

(4)  Með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 75/2019 frá 29. mars 2019 (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 

prófanir og vottun) og XI. viðauka við EES-samninginn (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og 

upplýsingasamfélagið) er tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1535 frá 9. september 2015 um 

tilhögun miðlunar upplýsinga um tæknireglugerðir og reglur um þjónustu í upplýsingasamfélaginu tekin upp í 

EES-samninginn. EFTA-ríkjunum sem eru aðilar að EES-samningnum er því heimilt að láta frá sér athugasemdir 

um drög sem aðildarríki Evrópusambandsins hafa tilkynnt. Sviss er einnig heimilt að gera slíkar athugasemdir á 

grundvelli óformlegs samnings um upplýsingaskipti á sviði tæknireglugerða. 

(5) Tilkynningarferlið samkvæmt tilskipuninni var látið taka til Tyrklands samkvæmt samstarfssamningi sem gerður 

var við landið (samstarfssamningurinn milli Efnahagsbandalags Evrópu og Tyrklands (Stjtíð. ESB 217, 

29.12.1964, bls. 3687) og ákvörðunum 1/95 og 2/97 af hálfu samstarfsráðs Efnahagsbandalagsins og Tyrklands). 

(6) Í 6.3 gr. tilskipunarinnar er kveðið á um að aðildarríkin skuli fresta að samþykkja tilkynnt drög að tæknireglugerð 

(nema um sé að ræða drög að tæknireglugerðum sem varða þjónustu í upplýsingasamfélaginu) í tólf mánuði frá 

þeim degi er þau berast framkvæmdastjórninni ef framkvæmdastjórnin tilkynnir ætlun sína um að leggja til eða 

samþykkja tilskipun, reglugerð eða ákvörðun um málið. 

(7) Í 6.4 gr. tilskipunarinnar er kveðið á um að aðildarríkin skuli fresta því að samþykkja drög að tæknilegri reglugerð 

í tólf mánuði frá þeim degi er þau berast framkvæmdastjórninni, ef hin síðarnefnda gefur til kynna með 

tilkynningu að drögin varði málefni sem fjallað er um í tillögu að tilskipun, reglugerð eða ákvörðun sem hefur 

verið lögð fyrir Evrópuþingið og ráðið. 
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II.  Tafla sem sýnir sundurliðun á drögum sem aðildarríki ESB hafa tilkynnt um, eftir greinum 

Grein AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SL ES SE UK Samtals 

Þjónusta í upplýsingasamfélaginu 4 0 3 0 0 1 1 0 0 22 2 0 1 0 8 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 2 4 1 57 

Landbúnaður 18 7 0 2 0 5 6 3 2 13 5 4 1 3 9 1 7 0 0 10 39 3 2 3 5 5 1 7 161 

Íðefni 1 0 0 0 0 0 1 1 4 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 0 27 

Byggingastarfsemi 18 3 2 2 0 1 4 1 0 3 20 2 3 5 5 1 0 15 2 18 9 1 4 9 6 1 3 20 143 

Tæki til heimanota og tómstundaiðkunar 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 20 

Orka, steinefni, viður 3 4 1 0 0 0 3 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 3 0 0 1 1 30 

Umhverfi 3 2 0 2 0 1 4 1 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 4 1 0 0 3 0 2 2 1 33 

Vörur og ýmsar framleiðsluvörur 5 1 0 0 0 5 1 1 0 3 0 3 4 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 1 3 1 35 

Heilsugæsla, lækningatæki 0 3 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 

Aflfræði 2 0 1 0 0 14 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 28 

Lyf og snyrtivörur 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 16 

Fjarskipti 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 4 29 

Flutningar 0 0 0 0 0 0 8 2 6 2 7 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 3 16 0 54 

Samtals í hverju aðildarríki  59 23 7 6 1 29 37 10 13 56 57 16 13 11 31 4 11 16 3 49 62 6 9 23 12 18 40 35 657 
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III. Tafla sem sýnir sundurliðun eftir fjölda athugasemda sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 

hefur gefið út fyrir hönd Evrópusambandsins varðandi drög sem Ísland, Liechtenstein, Noregur (1) og 

Sviss (2) hafa tilkynnt um.  

Land Tilkynningar Athugasemdir ESB (3) 

Ísland 2 1 

Liechtenstein 0 0 

Noregur 18 2 

Sviss 8 1 

Samtals  28 4 

IV. Tafla sem sýnir sundurliðun á drögum sem Ísland, Noregur, Liechtenstein og Sviss hafa tilkynnt um, 

eftir greinum  

Grein Ísland Liechtenstein Noregur Sviss Samtals 

Landbúnaður 0 0 0 2 2 

Umhverfi 0 0 1 0 1 

Heilsugæsla, lækningatæki 0 0 0 1 1 

Fjarskipti 0 0 0 3 3 

Flutningar 0 0 3 0 3 

Byggingastarfsemi 1 0 1 0 2 

Lyf og snyrtivörur 1 0 1 0 2 

Vörur og ýmsar framleiðsluvörur 0 0 1 1 2 

Þjónusta í upplýsingasamfélaginu 0 0 6 0 6 

Aflfræði 0 0 5 0 5 

Orka, steinefni, viður 0 0 0 1 1 

Samtals í hverju landi  2 0 18 8 28 

V.  Tafla sem sýnir drög tilkynnt af hálfu Tyrklands og athugasemdir sem framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins hefur gert fyrir hönd Evrópusambandsins varðandi þessi drög  

Tyrkland Tilkynningar Athugasemdir ESB 

Samtals 9 5 

VI. Tafla sem sýnir sundurliðun á drögum sem Tyrkland hefur tilkynnt um, eftir greinum  

Grein Tyrkland 

Byggingastarfsemi 7 

Aflfræði 2 

Samtals  9 
  

  

(1) Samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (sjá aths. 3 í töflu I-hluta) er þeim EFTA-ríkjum, sem eiga 

aðild að samningnum, skylt að tilkynna framkvæmdastjórninni um drög að tæknireglugerðum. 

(2) Sviss sendir framkvæmdastjórninni einnig drög að tæknireglugerðum á grundvelli óformlegs samnings um 

upplýsingaskipti á sviði tæknireglugerða (sjá aths. 3 í töflu I-hluta). 

(3)  Einu athugasemdirnar sem kveðið er á um samkvæmt EES-samningsins (sjá aths. 3 í töflu I-hluta og nmgr. 2) er 

sá möguleiki að Evrópusambandið láti frá sér athugasemdir. Unnt er að gera sams konar athugasemdir að því er 

varðar tilkynningar af hálfu Sviss á grundvelli óformlegs samnings milli ESB og Sviss (sjá aths. 3 í töflu I-hluta 

og nmgr. 3). 
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VII Tölfræði um samningsbrotamál yfirstandandi árið 2019, höfðuð á grundvelli 258. gr. Sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins vegna brota á ákvæðum tilskipunar (ESB) 2015/1535 

Land 
Fjöldi yfirstandandi brotamála, höfðuð 

2019 

ESB samtals 0 
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Ríkisaðstoð – Ungverjaland 

SA.49073(2017/FC) – Meint ríkisaðstoð við Malév Ground Handling 

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um  

starfshætti Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Ungverjalandi með bréfi dags. 28. október 2019, birt á 

fullgiltu tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 346, 16.10.2020, bls. 8, þá ákvörðun sína að hefja 

rannsókn á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins. 

Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur 

tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 346, 

16.10.2020, bls. 8. Viðtakandi: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

Bréfsími + 32 22961242 

Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Ungverjalandi. Þeim, sem leggja fram 

athugasemdir, er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar. 

2020/EES/67/29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.346.01.0008.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.346.01.0008.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.346.01.0008.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Ríkisaðstoð – Belgía 

 SA.54915 (2019/N) – Greiðslur vegna framboðsgetu 

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Belgíu, með bréfi dags. 21. september 2020, birt á fullgiltu 

tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 346, 16.10.2020, bls. 27, þá ákvörðun sína að hefja rannsókn 

á ofangreindri aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-

sambandsins. 

Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur 

tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 346, 

16.10.2020, bls. 27. Viðtakandi: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

Bréfsími + 32 22961242 

Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Belgíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir 

og/eða hluta athugasemdanna, er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og 

rökstuddar. 

2020/EES/67/30 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.346.01.0027.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.346.01.0027.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.346.01.0027.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um  

starfshætti Evrópusambandsins 

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við 

Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.52716 

(2018/N) 
Pólland Podkarpackie 

Budowa terminalu przeładunkowego 

TREEDEN GROUP na stacji PKP LHS w 

Woli Baranowskiej 

Stjtíð. ESB 

C 336, 9.10.2020, 

bls. 1 

SA.54102 

(2019/N) 
Þýskaland Sachsen-Anhalt 

Richtlinie über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung von 

Investitionen zur Stärkung des regionalen 

Schienengüterverkehrs in Sachsen-Anhalt 

Stjtíð. ESB 

C 336, 9.10.2020, 

bls. 2 

SA.56001 

(2020/NN) 
Germany Sachsen-Anhalt 

Gewährung von Beihilfen auf Grundlage 

der Richtlinie über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung von 

Investitionen zum Erwerb, Erhalt, Bau und 

Ausbau von Eisenbahninfrastruktur im 

Land Sachsen-Anhalt 

Stjtíð. ESB 

C 336, 9.10.2020, 

bls. 2 

SA.57055 

(2020/N) 
Pólland — 

The Polish anti-crisis measures — 

COVID-19 — equity instruments 

Stjtíð. ESB 

C 336, 9.10.2020, 

bls. 3 

SA.57063 

(2020/N) 
Tékkland 

Severozápad, 

Severovýchod, 

Jihovýchod, 

Czech Republic, 

Jihozápad, 

Strední Cechy, 

Strední Morava, 

Moravskoslezko 

Amendment of Call COVID 19 of the 

Technologies Support Programme (fiche) 

Stjtíð. ESB 

C 336, 9.10.2020, 

bls. 4 

SA.57173 

(2020/N) 
Belgía Region Wallonne Régime d'aides à la Recherche 

Stjtíð. ESB 

C 336, 9.10.2020, 

bls. 5 

SA.57199 

(2020/N) 
Danmörk Danmark 

Prolongation and adjustment of temporary 

compensation scheme for self-employed 

financially affected by the COVID 19 

Stjtíð. ESB 

C 336, 9.10.2020, 

bls. 5 

SA.57209 

(2020/N) 
Danmörk — 

Amendment to the aid scheme State Aid 

SA.56685 — Denmark- Compensation 

scheme for cancellation of events related to 

COVID-19 

Stjtíð. ESB 

C 336, 9.10.2020, 

bls. 6 

SA.57378 

(2020/N) 
Írland Ireland 

16th prolongation of the Credit Union 

Resolution Scheme 20202021 

Stjtíð. ESB 

C 336, 9.10.2020, 

bls. 7 

SA.57447 

(2020/N) 
Þýskaland Bayern COVID-19 measures of the BayernFonds 

Stjtíð. ESB 

C 336, 9.10.2020, 

bls. 7 

SA.57488 

(2020/N) 
Ungverjaland Hungary 

Amendment to the aid scheme SA.57269 

on COVID-19 — Capital Funds 

Stjtíð. ESB 

C 336, 9.10.2020, 

bls. 8 

SA.57502 

(2020/N) 
Frakkland France 

Amendement de la décision SA.56709 

(2020/N) — France — COVID-19: Plan de 

sécurisation du financement des entreprises 

Stjtíð. ESB 

C 336, 9.10.2020, 

bls. 9 

SA.57556 

(2020/N) 
Belgía Belgique-België 

1. Aide au transport ferroviaire combiné 

2. Aide au trafic diffus 

Stjtíð. ESB 

C 336, 9.10.2020, 

bls. 10 

SA.57717 

(2020/N) 
Ítalía — 

COVID-19: State guarantee to support 

debt moratorium by banks to SME 

borrowers under the Temporary 

Framework for State aid measures to 

support the economy in the current 

COVID-19 outbreak — Amendment to the 

scheme SA.56690 

Stjtíð. ESB 

C 336, 9.10.2020, 

bls. 11 

2020/EES/67/31 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.336.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.57778 

(2020/N) 
Malta Malta 

Financial compensation to undertakings 

active in primary agricultural production in 

connection with the loss of income as a 

cause of the adverse climatic event that hit 

the Maltese Islands between the 23rd and 

the 24th of February 2019. 

Stjtíð. ESB C 336, 

9.10.2020, bls. 11 

SA.57809 

(2020/N) 
Danmörk — Support for ERTMS 

Stjtíð. ESB C 336, 

9.10.2020, bls. 12 

SA.57870 

(2020/N) 
Belgía — 

Second amendment to the scheme SA.56819 

(2020/N) — COVID-19: Loan guarantee 

scheme in response to the COVID-19 crisis 

Stjtíð. ESB C 336, 

9.10.2020, bls. 13 

SA.57975 

(2020/N) 
Ítalía Italia Contratti di filiera e di distretto 

Stjtíð. ESB C 336, 

9.10.2020, bls. 14 

SA.58360 

(2020/N) 
Austurríki Niederoesterreich 

Richtlinien des NÖ Wirtschafts- und 

Tourismusfonds — Förderprogramm 

COVID-19 

Stjtíð. ESB C 336, 

9.10.2020, bls. 14 

SA.58385 

(2020/N) 
Austurríki 

Steiermark, Wien, 

Oberoesterreich, 

Tirol, Kaernten 

COVID-19; Support Measures by Carinthia, 

Upper Austria, Styria, Tyrol and Vienna 

Stjtíð. ESB C 336, 

9.10.2020, bls. 15 

SA.58464 

(2020/N) 
Þýskaland Bayern 

Covid 19 — Bavarian Assistance 

Programme to safeguard the Social 

Infrastructure of Youth Hostels, School 

Country Homes, Youth Education Centres 

and Family Holiday Centres 

Stjtíð. ESB C 336, 

9.10.2020, bls. 16 

SA.58477 

(2020/N) 
Bretland Óskilgreint 

COVID-19: Free distribution of PPE to 

health and social care services, community 

pharmacies and public sector organisations 

Stjtíð. ESB C 336, 

9.10.2020, bls. 17 

SA.58481 

(2020/N) 
Pólland — 

Polish anti-crisis measures: direct grants, 

repayable advances, tax and payments 

advantages, tax deferrals and wage subsidies 

schemes related to COVID-19 (amendment 

to measures 3 and 5) 

Stjtíð. ESB C 336, 

9.10.2020, bls. 18 

SA.58616 

(2020/N) 
Grikkland 

Ionia Nisia, 

Dytiki Ellada, 

Sterea Ellada, 

Attiki, Peloponn-

isos, Notio 

Aigaio, Voreio 

Aigaio, Kriti, 

Dytiki 

Makedonia, 

Ipeiros, Anatoliki 

Makedonia, 

Thraki, Thessalia 

WORKING CAPITAL FOR MICRO AND 

SMALL ENTERPRISES IN 12 GREEK 

REGIONS 

Stjtíð. ESB C 336, 

9.10.2020, bls. 19 

SA.58618 

(2020/N) 
Írland Óskilgreint Restart Grant 

Stjtíð. ESB C 336, 

9.10.2020, bls. 20 

SA.58689 

(2020/N) 
Frakkland France 

Covid-19: Amendment to the scheme 

SA.57754 — ‘Prolongation et amendement 

du dispositif d'activité partielle ad hoc’ 

Stjtíð. ESB C 336, 

9.10.2020, bls. 20 

SA.58713 

(2020/N) 
Danmörk — 

COVID 19- Amendement of SA 57919 

Limited amount of aid for self-employed 

Stjtíð. ESB C 336, 

9.10.2020, bls. 21 

SA.58714 

(2020/N) 
Danmörk — 

COVID 19- Amendement of SA 57919 

Limited amount of aid for self-employed 

Stjtíð. ESB C 336, 

9.10.2020, bls. 22 

SA.56832 

(2020/N) 
Króatía 

Jadranska 

Hrvatska 

Sixth amendment to the concession 

agreement relating to the Istrian Y 

Motorway (sub-phase 2B2-1: section 

‘Vranja interchange to the Ucka 

tunnel/Kvarner portal’) 

Stjtíð. ESB C 346, 

16.10.2020, bls. 1 
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.56943 

(2020/N) 
Lettland — 

Recapitalization of Air Baltic — Latvia — 

Covid 19 

Stjtíð. ESB 

C 346, 

16.10.2020, bls. 2 

SA.57539 

(2020/N) 
Austurríki — COVID-19 — Aid to Austrian Airlines 

Stjtíð. ESB 

C 346, 

16.10.2020, bls. 2 

SA.57586 

(2020/N) 
Eistland — 

Estonia COVID19 — Recapitalisation and 

Subsidised Interest Loan for Nordica 

Stjtíð. ESB 

C 346, 

16.10.2020, bls. 3 

SA.58659 

(2020/N) 
Svíþjóð — 

Sweden COVID-19: Amendment to 

SA.56860 — Prolongation of the period of 

the State loan guarantee scheme. 

Stjtíð. ESB 

C 346, 

16.10.2020, bls. 4 

SA.58684 

(2020/N) 
Danmörk Danmark 

Adjustment of SA.57164 — COVID-19- 

Loan schemes for companies in their early 

stage and companies in the venture 

segment to match with private investments. 

Stjtíð. ESB 

C 346, 

16.10.2020, bls. 5 

SA.58690 

(2020/N) 
Svíþjóð — 

COVID-19: Prolongation of SA.57051 — 

Aid for cancelled or postponed cultural 

events 

Stjtíð. ESB 

C 346, 

16.10.2020, bls. 5 

SA.58718 

(2020/N) 
Ungverjaland Hungary 

COVID-19. First amendment of scheme 

SA.58202 regarding COVID-19 related 

research, development and production 

support 

Stjtíð. ESB 

C 346, 

16.10.2020, bls. 6 

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

competition/elojade/isef/index.cfm 
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr.  

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar  

reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleið Crotone – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Samningstími Frá 1. febrúar 2021 til 31. janúar 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá því að útboðsauglýsing þessi birtist 

(Stjtíð. ESB C 344, 16.10.2020, bls. 15). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og almannaþjónustu-

kvaðirnar 

National Civil Aviation Authority (ENAC)  

Air transport development and licensing department 

Viale Castro Pretorio 118  

00185 Roma  

ITALIA 

Sími: +39 0644596515  

Netfang:  osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

 

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um  

rekstur flugþjónustu í Bandalaginu  

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleiðir Crotone – Tórínó (báðar leiðir)  

Crotone – Feneyjar (báðar leiðir) 

Samningstími Frá 1. febrúar 2021 til 31. janúar 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá því að útboðsauglýsing þessi birtist 

(Stjtíð. ESB C 344, 16.10.2020, bls. 16). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og almannaþjónustu-

kvaðirnar 

National Civil Aviation Authority (ENAC)  

Air transport development and licensing department 

Viale Castro Pretorio 118  

00185 Roma  

ITALIA 

Sími: +39 0644596515  

Netfang:  osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

 

2020/EES/67/32 

2020/EES/67/33 
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