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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9974 – Groupe Crédit Agricole/Groupe Generali/Europ Assistance France/Viavita) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Crédit Agricole S.A. („Crédit Agricole“, Frakklandi) 

–  Viavita SAS („Viavita“, Frakklandi); sem stendur í eigu og undir yfirráðum Crédit Agricole samstæðunnar í gegnum 

dótturfyrirtækið Pacifica S.A. („Pacifica“, Frakklandi) 

–  Assicurazioni Generali S.p.A. („Generali“, Ítalíu) 

–  Europ Assistance France S.A.S („EAF“, Frakklandi); sem stendur í eigu og undir yfirráðum Generali samstæðunnar í 

gegnum dótturfyrirtækið Europ Assistance Holding S.A.S. („EAH“, Frakklandi) 

Crédit Agricole og Generali ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir EAF og Viavita (í gegnum EAF).  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Crédit Agricole: bankastarfsemi, fjármálaþjónusta og tryggingaþjónusta. 

–  Viavita: innlend aðstoð og persónuleg þjónusta. 

–  Generali: vátryggingar. 

–  EAF: veiting aðstoðar (ferðaaðstoð og aðstoð vegna ökutækja, húsnæðis og heimilis) og persónuleg þjónusta.  

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 392, 

17.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9974 – Groupe Crédit Agricole/Groupe Generali/Europ Assistance France/Viavita 

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/75/01 

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

(mál M.9990 – Vattenfall/Engie/GASAG) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Vattenfall GmbH („Vattenfall“, Þýskalandi), sem er hluti af samstæðunni Vattenfall AB (Svíþjóð) 

–  Engie Beteiligungs GmbH („Engie“, Þýskalandi), sem er hluti af samstæðunni Engie SA (Frakklandi) 

–  GASAG AG („GASAG“, Þýskalandi) 

Vattenfall og Engie ná sameiginlegum yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

GASAG. 

Samruninn á sér stað með með samningi um samningsbundna stjórnun. 

Framkvæmdastjórninni var fyrst tilkynnt um þennan samruna 3. nóvember 2015. Framkvæmdastjórnin samþykkti 

samrunann sem mál M.7778 hinn 8. desember 2015 en lyktir urðu þær að samruninn gekk ekki eftir af hálfu aðilanna. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Vattenfall: starfar aðallega í Þýskalandi, Niðurlöndum, Svíþjóð og Bretlandi. Í Þýskalandi fæst Vattenfall einkum við 

raforkuframleiðslu, viðskipti með raforku, dreifingu og smásölu. Einnig annast það hitaveitu í Berlín. Þá fæst það í 

minna mæli við orkuþjónustu, smásölu á gasi og geymslu, og í meira mæli, viðskipti með gas. 

–  ENGIE: alþjóðlegt gas-, raforku- og orkuþjónustufyrirtæki sem er með starfsemi sem spannar alla raforku- og 

gasvirðiskeðjuna; einkum kaup, framleiðslu og markaðssetningu á náttúrugasi og raforku, auk geymslu og dreifingar, 

starfrækslu og þróunar meiriháttar gasinnviða og orkuþjónustu. Í Þýskalandi fæst ENGIE við hitaveitu í Gera, 

Wuppertal og Saarbrücken. 

–  GASAG: einkum starfsemi í Þýskalandi, þó að það skipti einnig við fyrirtæki sem eru með starfsemi erlendis. 

Áherslan í starfseminni er á sölu og dreifingu gass, einkum í kringum Berlín og í Brandenburg og hluta Saxony-

Anhalt og Saxony. GASAG fæst einnig við orkuþjónustu og smásölu á raforku og að takmörkuðu leyti framleiðslu, 

dreifingu og smásölu á raforku og við hitaveitu.  

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 393, 

18.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9990 – Vattenfall/Engie/GASAG 

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/75/02 

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

(mál M.9997 – HMM/CMA CGM/DIF/TTIA) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  HMM Co., Ltd. („HMM“, Suður-Kóreu)  

–  CMA CGM S.A. („CMA CGM“, Frakklandi); lýtur sameiginlegum yfirráðum Merit Corporation (Líbanon) og 

Banque Publique d´Investissement (Bpifrance, áður FSI, Frakklandi) 

–  DIF Management Holding B.V. („DIF“, Niðurlöndum) í gegnum sjóð sinn DIF Core Infrastructure Fund I 

Cooperatief, U.A. („DIF CIF Finance“, Niðurlöndum) 

–  Total Terminal International Algeciras, S.A. („TTIA“, Spáni); HMM fer eitt með yfirráð 

HMM, CMA CGM og DIF ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir TTIA.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  HMM: samþætt fyrirtæki á sviði vöruferlisstjórnunar sem starfrækir um 110 skip af fullkomnustu gerð og ýmsa 

aðstöðu undir flutninga sem spannar net hafna um allan heim ásamt leiðandi hugbúnaðarkerfum á þessu sviði sem 

varða skipaflutninga. 

–  CMA CGM: alþjóðleg samstæða fyrirtækja, einkum á sviði gámaflutninga með skipum og afhendingarstöðvar í 

höfnum. CMA CGM er einnig með starfsemi á markaði fyrir farmmiðlun og útvistun vöruferlisstjórnunar. 

–  DIF: sjálfstætt rekstrarfélag sjóða sem leggur áherslu á langtímaeignir á borð við innviði og markaði fyrir þær. 

–  TTIA: rekstraraðili gámastöðvar í höfn við Algeciras-flóa, Spáni. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun 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 393, 

18.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9997 – HMM/CMA CGM/DIF/TTIA 

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/75/03 

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

(mál M.10011 – ORIX/Cambourne/ORIX India Wind/GEH Assets) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ORIX Corporation („ORIX“, Japan)  

–  Cambourne Investment Private Limited („Cambourne“, Singapúr); að fullu í eigu GIC Ventures Private Limited 

(Singapúr) 

–  ORIX, vindorkustarfsemi á Indlandi („ORIX India Wind“, Indlandi); að fullu í eigu ORIX 

–  Greenko Energy Holdings („GEH“, Máritíus) ásamt eignum þess; lýtur yfiráðum Cambourne 

ORIX og Cambourne ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir vindorkustarfsemi ORIX á Indlandi og eignum GEH.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ORIX: fjölþjóðleg samþætt samstæða sem stundar fjárfestingaráðgjöf og fjárfestingar. 

–  ORIX India Wind: átta dótturfyrirtæki sem eru að fullu í eigu ORIX og sem stunda vindorkuframleiðslu og tengda 

þjónustu á Indlandi.  

–  Cambourne: alþjóðlegt fjárfestingarstýringarfyrirtæki.  

–  GEH: eignarhaldsfélag sem þróar og stýrir orkuframleiðsluverkefnum í gegnum dótturfyrirtæki á Indlandi, Máritíus 

og í Singapúr.  

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 389, 

16.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10011 – ORIX/Cambourne/ORIX India Wind/GEH Assets  

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/75/04 

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

(mál M.10019 – AP1/AP3/AP4/Telia Carrier Entities) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Första AP-fonden („AP1“, Svíþjóð) 

–  Tredje AP-fonden („AP3“, Svíþjóð) 

–  Fjärde AP-fonden („AP4“, Svíþjóð) 

– Telia Carrier Entities (Svíþjóð) 

AP1, AP3 og AP4 ná sameiginlegum yfirráðum, skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 34 Telia 

Carrier Entities rekstrareiningum á 34 yfirráðasvæðum innan ESB og utan þess. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum af hálfu fjárfestingarfélags, Polhem Infra KB, sem AP1, AP3 og AP4 

hafa stofnað og ráða yfir í sameiningu, sem mun því fara með óbein yfirráð yfir Telia Carrier Entities. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  AP1, AP3 and AP4: lífeyrissjóðir sem gegna hlutverki umframsjóða í sænska lífeyriskerfinu. Um er að ræða 

sjálfstæðar ríkiseiningar sem taka sjálfstæðar ákvarðanir um fjárfestingar sínar. 

–  Telia Carrier Entities: endanlega undir yfirráðum Telia Company AB og annast starfrækslu ljósnets um allan heim 

(meginstoð internetsins), sem nýtt er við alþjóðlegan gagnaflutning.  

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 395, 

20.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10019 – AP1/AP3/AP4/Telia Carrier Entities 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 75/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.11.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10022 – Premier Oil/Chrysaor Holdings) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Premier Oil Plc, („Premier Oil“, Bretlandi)  

–  Chrysaor Holdings Limited („CHL“, Bretlandi); í óbeinni eigu EIG Global Energy Partners (ásamt ráðgefandi 

félögum sem eru í eignatengslum við það, „EIG“) (Bandaríkjunum) 

Premier Oil nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CHL. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Premier Oil: rannsóknir og vinnsla á umtalsverðum hagsmunum í olíu og gasi í Bretlandi og um heim allan.  

–  CHL: framleiðsla og markaðssetning á olíu og gasi í jaðarlindum, m.a. hagsmunir í rannsóknarleyfum í breska hluta 

Norðursjávar og Noregi.  

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 394, 

19.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10022 – Premier Oil/Chrysaor 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. 
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19.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 75/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10027 – Lone Star/McCarthy & Stone) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Lone Star Real Estate Fund VI, L.P (Bermúda); tilheyrir samstæðunni Lone Star Funds (Bandaríkjunum & Bermúda) 

–  McCarthy & Stone PLC (Bretlandi) 

Lone Star Real Estate Fund VI, L.P nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir McCarthy & Stone PLC. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökutilboði sem tilkynnt var 23. október 2020.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Lone Star: framtakssjóður sem fjárfestir um heim allan í fasteignum, hlutafé, lánum og öðrum fjármunaeignum.  

–  McCarthy & Stone PLC: þróun og stjórn eftirlaunaeigna í Bretlandi.  

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 393, 

18.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10027 – Lone Star/McCarthy & Stone 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 75/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.11.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10031 – FSI/WTI/MEL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  First Sentier Investors International IM Limited („FSI“, Bretlandi), sem er hluti af samstæðunni Mitsubishi UFJ 

Financial Group Inc. (Japan) 

–  Wheelabrator Technologies Holdings Inc. („WTI“, Bandaríkjunum); lýtur yfirráðum Macquarie Group (Bretlandi) 

–  Multifuel Energy Limited and Multifuel Energy 2 Limited („MEL“, Bretlandi); sem stendur undir yfirráðum WTI og 

SSE Generation Limited (Bretlandi) í sameiningu 

FSI og WTI ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. 

sömu gerðar, yfir MEL. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  FSI: stýring fjárfestinga og eigna fyrir hönd viðskiptavina. 

–  WTI: starfræksla sorporkuaðstöðu í Bretlandi og Bandaríkjunum. 

–  MEL: starfræksla fjöleldsneytissorporkuaðstöðu í Bretlandi  

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 393, 

18.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10031 – FSI/WTI/MEL 

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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19.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 75/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10033 – Platinum Compass/OTPP/EDPL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Platinum Compass B 2018 RSC Limited („Platinum Compass“); lýtur yfirráðum Abu Dhabi Investment Authority 

(„ADIA“) (Sameinuðu arabísku furstadæmunum)  

– Ontario Teachers‘ Pension Plan Board („OTPP“, Kanada)  

–  Equis Development Pte. Ltd. („EDPL“); lýtur yfirráðum Equis Development Holdings LLC („Equis“) (hvort tveggja, 

Singapúr) 

Platinum Compass, OTPP og Equis ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir EDPL. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Platinum Compass: dótturfyrirtæki alfarið í eigu Abu Dhabi Investment Authority („ADIA“), sem fer með eignarhald 

á og stýrir fjárfestingum. ADIA er aðili á vegum ríkisins sem er í eigu furstadæmisins Abu Dhabi. Fyrirtækið 

fjárfestir sjóðum sem stjórnvöld í Abu Dhabi úthluta því og stýrir eignasafni með mörgum eignaflokkum.  

–  OTPP: annast greiðslu lífeyrisbóta og fjárfestingu eigna lífeyrissjóða fyrir hönd u.þ.b. 329.000 starfandi kennara og 

kennara sem eru komnir á eftirlaun í Ontario-sýslu í Kanada. 

–  Equis: annast þróun eigna í formi innviða og leitast eftir verkefnum á sviði innviðaþróunar, sem og fjárfestingum á 

Asíu-Kyrrahafssvæðinu. 

–  EDPL: þróun, bygging og rekstur innviðaverkefna á Asíu-Kyrrahafssvæðinu sem einkum leggja áherslu á: a) 

framleiðslu sólarorku, vindorku, orkuframleiðslu úr lífmassa eða úrgangi, og b) endurvinnslu og meðhöndlun á 

úrgangi. 

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 395, 

20.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10033 – Platinum Compass/OTPP/EDPL  

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 75/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.11.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10036 – Tata Consultancy Services Netherlands/Postbank Systems) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Tata Consultancy Services Netherlands B.V. („TCS“, Niðurlöndum) 

–  Postbank Systems AG („PBS“, Þýskalandi) 

TCS, sem er dótturfyrirtæki Tata Consultancy Services Limited („TCS Limited“), nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi  

b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir PBS, sem í augnablikinu er í heild í eigu Deautsche Bank AG. 

Samruninn á sér stað með kaupum á öllum hlutabréfum PBS. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  TCS: annast upplýsingatækniþjónustu við öflugan viðskiptamannagrunn á hollenska markaðinum. Móðurfyrirtæki 

TCS, TCS Limited, annast upplýsingatækniþjónustu í mörgum löndum á EES-svæðinu, oft í gegnum staðbundin 

dótturfyrirtæki. Á heildina litið er TCS fjölþjóðlegt upplýsingatækni-, ráðgjafar- og viðskiptalausnafyrirtæki með 

höfuðstöðvar í Mumbai á Indlandi.  

–  PBS: annast upplýsingatækniþjónustu í Þýskalandi við Deutsche Bank AG og önnur tengd fyrirtæki Deutsche Bank 

samstæðunnar sem starfa í bankageiranum. 

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 394, 

19.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10036 – Tata Consultancy Services Netherlands/Postbank Systems 

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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19.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 75/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10056 – PSPIB/Tishman Speyer/Carré Saint Germain) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Tishman Speyer Crown Equities 2007 L.L.C. („Tishman Speyer“, Bandaríkjunum) 

–  Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada) 

–  Carré Saint Germain (andlagið, „Target“, Frakklandi) 

Tishman Speyer og PSPIB ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

andlaginu, Target. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Tishman Speyer: eignarhald, þróun, stýring sjóða og rekstur á fasteignum undir verslunar- og íbúðarhúsnæði í 

Bandaríkjunum, Evrópu, Rómönsku Ameríku og Asíu. 

–  PSPIB: stýring á fjölbreyttu, alþjóðlegu eignasafni, m.a. hlutabréfum og skuldabréfum og fjárfesting nettóframlaga í 

lífeyrissjóði undir stjórn þess í framtakssjóðum, fasteignum, innviðum, náttúruauðlindum og einkaskuldum.  

–  Target: eignarhald á verslunarhúsnæði, Carré Saint Germain, sem er staðsett í París, Frakklandi, og sem stendur í 

útleigu undir smásölu og skrifstofur í bland. Fyrir samrunann er andlagið, Target, endanlega í eigu AXA Real Estate.  

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 392, 

17.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10056 – PSPIB/Tishman Speyer/Carré Saint Germain 

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/75/11 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9434 – UTC/Raytheon) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. mars 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 

32020M9434. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9445 – Natura Cosméticos/Avon Products) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. 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 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 

32019M9445. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/75/12 

2020/EES/75/13 

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.9584 – Hutchinson/PFW Aerospace) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. 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 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 

32019M9584. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9861 – Unilabs/Medbase/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. nóvember 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 

32020M9861. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/75/14 

2020/EES/75/15 

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
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9929 – EDP/Viesgo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. 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 

32020M9929. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9954 – Sumitomo/AAR/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. 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 

32020M9954. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/75/16 

2020/EES/75/17 

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.9994 – Alcentra/Brait/New Look Retail Holdings) (1) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. 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 (2). 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 

32020M9994. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10002 – Hoyer/Rhenus/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. nóvember 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 (2). 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 

32020M10002. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Breytt í samræmi við leiðréttingu sem birtist í Stjtíð. ESB C 380, 11.11.2020, bls. 19. 

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

2020/EES/75/19 

2020/EES/75/18 

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

frá 17. september 2019 

þar sem lýst er yfir að samruni fyrirtækja samræmist innri markaðinum og  

framkvæmd EES-samningsins 

(mál M.8870 – E.ON/Innogy) 

Hinn 17. september 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (1), einkum  

2. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar Ákvörðunina í heild sinni, á upprunalegu, fullgiltu tungumáli málsins, að 

trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri aðalskrifstofu samkeppnismála á eftirfarandi slóð: 

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html 

Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 2016 tilkynning um fyrirhugaðan samruna („samruninn“) í 

samræmi við 4. gr. samrunareglugerðarinnar þar sem E.ON SE („E.ON“, Þýskalandi) mun öðlast yfirráð 

sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir dreifingar- og neytenda-

lausnastarfsemi og tilteknum orkuframleiðslueignum Innogy SE („Innogy“, Þýskalandi) (2). 

Í ljósi ástæðna sem greinir í Stjtíð. ESB C 379, 10.11.2020, bls. 16, er það niðurstaða framkvæmda-

stjórnarinnar að hinn fyrirhugaði samruni með þeim breytingum sem skuldbindingarnar fela í sér og með 

fyrirvara um sérstök skilyrði, m.a. samþykki framkvæmdastjórnarinnar á viðeigandi kaupanda að því er 

varðar fjárlosun vegna rekstrar sem losað er um mun ekki hindra verulega samkeppni á innri markaðinum 

eða umtalsverðum hluta hans. 

Því er samruninn lýstur samrýmanlegur reglum innri markaðinum og framkvæmd EES-samningsins með 

fyrirvara um skilyrði og skuldbindingar í samræmi við 2. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 8. gr. samruna-

reglugerðarinnar og 57. gr. EES-samningsins. 

  

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

(2)  Fyrsta skrefið felst í því að E.ON fer eitt með yfirráð yfir Innogy. Annað skref felst í því að E.ON tekur 

meirihluta starfsemi Innogy sem varðar framleiðslu á endurnýjanlegri orku, gasgeymslu og þátttöku í Kärntner 

Energieholding Beteiligungs GmbH og mun yfirfæra þessar eignir aftur til RWE. 

2020/EES/75/20 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.379.01.0016.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
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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.57109 

(2020/N) 
Ungverjaland Észak-Alföld 

A Debrecen International Airport Kft.-nek 

nyújtandó működési támogatás 

Stjtíð. ESB C 355, 

23.10.2020, bls. 1 

SA.57116 

(2020/N) 
Niðurlönd — 

COVID-19: State loan guarantee and 

State loan for KLM 

Stjtíð. ESB C 355, 

23.10.2020, bls. 2 

SA.58206 

(2020/N) 
Bretland 

United 

Kingdom 

Film & TV Production Restart Scheme — 

UK 

Stjtíð. ESB C 355, 

23.10.2020, bls. 2 

SA.58390 

(2020/N) 
Ungverjaland Hungary 

Third amendment request to SA.57269 

(2020/N) — Hungary — COVID-19 — 

CAPITAL FUNDS: Extension with 

subsidised loan programme 

Stjtíð. ESB C 355, 

23.10.2020, bls. 3 

SA.58763 

(2020/N) 
Belgía 

Reg.Bruxelles-

Cap./Brussels 

Hfdst.Gew. 

Projet d’Arrêté du Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale relatif à une 

aide une aux hôtels et appart-hôtels dans 

le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. 

Stjtíð. ESB C 355, 

23.10.2020, bls. 4 

SA.56103 

(2020/N) 
Grikkland Ellada 

Second prolongation of the interruptibility 

scheme 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 1 

SA.56305 

(2020/NN) 
Svíþjóð — 

Statligt investeringsstöd för hyresbostäder 

och bostäder för studerande 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 2 

SA.56807 

(2020/N) 
Belgía — 

COVID19 — Mesures de soutien en 

faveur des aéroports wallons — Moratoire 

sur les redevances de concession 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 2 

SA.57271 

(2020/N) 
Þýskaland — 

Verlängerung der Richtlinie zur 

Förderung von Maßnahmen der 

Lärmminderung an Bestandsgüterwagen 

im Rahmen der Einführung eines 

lärmabhängigen Trassenpreissystems auf 

Schienenwegen der Eisenbahnin-

frastrukturunternehmen des Bundes 

(Förderrichtlinie laTPS vom 17.10.2013 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 3 

SA.57612 

(2020/N) 
Ítalía — Patrimonio Rilancio project 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 4 

SA.58178 

(2020/N) 
Ítalía — 

Legge regionale n 4 del 

28/3/2002‘Incentivazione di interventi a 

carattere territoriale per le emergenze 

fitosanitatarie conclamate’ 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 4 

SA.58198 

(2020/N) 
Tékkland Karlovarský 

COVID-19: Aid scheme to support 

facilities with in-patient spa medical 

rehabilitative care in the Karlovy Vary 

region 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 5 

SA.58368 

(2020/N) 
Grikkland — 

COVID-19: Working Capital and 

Investment Loan Scheme by the Greek 

Infrastructure Fund 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 6 

SA.58418 

(2020/N) 
Ítalía — 

COVID-19 — Tax treatment of 

revaluation of assets by agricultural 

cooperatives 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 7 

SA.58515 

(2020/N) 
Danmörk — 

Danish wage compensation scheme for 

undertakings prohibited from operating 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 7 

SA.58691 

(2020/N) 
Belgía 

Vlaams 

Gewest 

Corona subsidie aan de autobus- en 

autocarsector 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 8 

2020/EES/75/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.58740 

(2020/N) 
Króatía Hrvatska 

COVID-19 -Amendment to SA.56877 

(2020/N) — Grants and guarantees 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 9 

SA.58778 

(2020/N) 
Spánn Espana 

COVID-19: Amendments to SA.56851 

(2020/N) Conditions of the guarantees on 

loans and prolongation 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 10 

SA.58782 

(2020/N) 
Króatía Hrvatska 

Amendments to the State Aid Scheme by 

Croatian Bank for Reconstruction and 

Development (HBOR) in line with 

Temporary Framework for State aid 

measures to support the economy in the 

current COVID-19 outbreak — points 3.1, 

3.3. and 3.4. 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 10 

SA.58867 

(2020/N) 
Grikkland Ellada 

Wage subsidies to self-employed affected 

by the COVID-19 outbreak 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 11 

SA.58978 

(2020/N) 
Frakkland France 

Covid-19: Amendment to the scheme 

SA.57754 — ‘ajout d'un taux dérogatoire 

pour l'APLD et de secteurs bénéficiaires’ 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 12 

SA.59033 

(2020/N) 
Grikkland Attiki 

Support tο Culture-SME’s within the 

eligible Integrated Territorial Investment 

area of the City of Athens 

Stjtíð. ESB C 376, 

6.11.2020, bls. 13 

SA.58159 

(2020/N) 
Ítalía — 

COVID-19 — Amendment to SA.57429 

Tax exemptions and tax credits — 

Modifications of article 28 and article 177 

Stjtíð. ESB C 386, 

13.11.2020, bls. 1 

SA.58658 

(2020/N) 
Portúgal Acores 

Covid 19 — Temporary Framework 

measure to support employment on the 

Azores III 

Stjtíð. ESB C 386, 

13.11.2020, bls. 2 

SA.58848 

(2020/N) 
Pólland — 

COVID-19: Amendment of SA.56896 

(2020/N) — anti-crisis measures in the 

form of loans and guarantees financed 

from EU funds 

Stjtíð. ESB C 386, 

13.11.2020, bls. 2 

SA.58849 

(2020/N) 
Pólland — 

COVID-19: Amendment of SA.57065 

(2020/N) — anti-crisis measures in the 

form of loans and guarantees financed 

from the re-use of resources returned from 

2007-2013 financial instruments 

Stjtíð. ESB C 386, 

13.11.2020, bls. 3 

SA.58984 

(2020/N) 
Búlgaria — 

BG — COVID-19 — Second 

modification of SA.56905 (2020/N) — 

Employment scheme for preserving jobs 

in most affected sectors, as already 

modified by SA.57646(2020/N) 

Stjtíð. ESB C 386, 

13.11.2020, bls. 4 

SA.59014 

(2020/N) 
Slóvenía 

Notranjsko-

Kraska 

Reduction of the minimum concession fee 

caused by natural disasters or exceptional 

occurrences 

Stjtíð. ESB C 386, 

13.11.2020, bls. 5 

SA.59048 

(2020/N) 
Danmörk Danmark 

COVID-19: Aid to cafés, restaurants, 

bars, nightclubs, venues & their suppliers 

Stjtíð. ESB C 386, 

13.11.2020, bls. 6 

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

competition/elojade/isef/index.cfm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.376.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.386.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.386.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.386.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.386.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.386.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.386.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.386.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.386.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.386.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.386.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.386.01.0001.01.ENG
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.386.01.0001.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1630 

frá 3. nóvember 2020 

I. VIÐAUKI 

I. viðauka við framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1326 er breytt í samræmi við I. viðauka við ofangreinda ákvörðun. 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 55011:2016 

Iðnaðar-, vísinda- og lækningabúnaður - Eiginleikar sem varða útvarpstíðnitruflanir - Takmörk og 

mæliaðferðir - Verkþáttur f1: Viðbætir Alþjóðafastanefndar um rafsegultruflanir (CISPR 11) við 

geislunarkröfur varðandi háspennubreyta sem tengdir eru flutningskerfi (GCPC) CISPR 11:2015 (Breytt) 

EN 55011:2016/A1:2017  

EN 55011:2016/A11:2020  

2. EN 55014-1:2017 

Rafsegulsviðssamhæfi - Kröfur vegna heimilistækja, rafmagnsverkfæra og ámóta tækja - Hluti 1: Útgeislun 

CISPR 14-1:2016 

EN 55014-1:2017/A11:2020  

3. EN IEC 55015:2019 

Takmörk og aðferðir við mælingar á einkennum loftskeytatruflana frá rafmagnsljósum og skyldum búnaði 

CISPR 15:2018 

EN IEC 55015:2019/A11:2020  

4. EN 55032:2015 

Rafsegulsviðssamhæfi margmiðlunarbúnaðar - Kröfur varðandi útgeislun CISPR 32:2015 

EN 55032:2015/A11:2020  

5. EN 62026-2:2013 

Lágspennu rof- og stýribúnaður - Tengikerfi fyrir stýribúnað (CDI) - Hluti 2: Tenging nema og stýrirofa 

(ASI) IEC 62026-2:2008 (Breytt) 

EN 62026-2:2013/A1:2019  

II. VIÐAUKI  

II. viðauka við framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1326 er breytt í samræmi við II. viðauka við ofangreinda ákvörðun. 

Nr. Tilvísun staðals Afturköllunardagur 

1. EN 55011:2009 

Iðnaðar-, vísinda- og lækningabúnaður - Útvarpstíðni, einkenni rafsegultruflana - 

Takmörk og mæliaðferðir CISPR 11:2009 (Breytt) 

EN 55011:2009/A1:2010  

4.5.2020 

2. EN 55014-1:2006 

Rafsegulsviðssamhæfi - Kröfur vegna heimilistækja, rafmagnsverkfæra og ámóta 

tækja - 1. hluti: Útgeislun CISPR 14-1:2005 

EN 55014-1:2006/A1:2009  

EN 55014-1:2006/A2:2011  

4.5.2020 

3. EN 55015:2013 

 Takmörk og aðferðir við mælingar á einkennum loftskeytatruflana frá 

rafmagnsljósum og skyldum búnaði CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013 

4.5.2020 

2020/EES/75/22 
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4. EN 55032:2012 

Rafsegulsviðssamhæfi margmiðlunarbúnaðar - Kröfur varðandi útgeislun CISPR 

32:2012 

EN 55032:2012/AC:2013  

4.5.2020 

Ákvörðunin í heild er birt í Stjtíð. ESB L 366, 4.11.2020, bls. 17. 
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