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EFTA-STOFNANIR 
EFTA-DÓMSTÓLLINN 

DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 10. maí 2016 

í sameinuðum málum E-15/15 og E-16/15 

Franz-Josef Hagedorn 

gegn 

Vienna-Life Lebensversicherung AG 

og 

Rainer Armbruster 

gegn 

Swiss Life (Liechtenstein) AG 

(Tilskipun 2002/83/EB – 36. gr. – Yfirfærsla líftryggingarsamninga – Mál tækt til efnismeðferðar 

 – Hugtakið „líftryggingarsamningur“ – Breytingar á tryggingarskilmálum) 

Hinn 10. maí 2016 kvað dómstóllinn upp dóm í sameinuðum málum E-15/15 og E-16/15 Franz-Josef 

Hagedorn gegn Vienna-Life Lebensversicherung AG og Rainer Armbruster gegn Swiss Life 

(Liechtenstein) AG – BEIÐNI Fürstlicher Oberster Gerichtshof (Hæstaréttar Furstadæmisins 

Liechtenstein), skv. 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, 

um túlkun á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/83/EB frá 5. nóvember 2002 um líftryggingar. 

Dóminn skipuðu dómararnir Carl Baudenbacher, forseti, Per Christiansen og Páll Hreinsson 

(framsögumaður), og hljóða dómsorð sem hér segir: 

1. Í 1. mgr. 36. gr. tilskipunar 2002/83/EB er ekki fjallað um lögskipti þar sem einingabundin  

líftrygging sem þegar er í gildi er framseld með kaupsamningi frá einum aðila til annars og þar sem 

hin vátryggða áhætta, nánar tiltekið hinn vátryggði, er áfram hinn sami samkvæmt líftryggingunni. 

Framsal einingabundinnar líftryggingar með lögskiptum felur ekki í sér breytingar á tryggingarskil-

málum nema skilmálum líftryggingarinnar sé einnig breytt, sem þar með breytir jafnvæginu milli 

réttinda og skyldna aðilanna að líftryggingarsamningnum. Er það landsdómstólsins að leggja mat á 

málsatvik og ákvarða hvort framsalið sem um ræðir hafi leitt til breytinga á skilmálum þeirra 

einingabundnu líftrygginga sem sóknaraðilar hefðu eignast. 

2. Ef „breyting á vátryggingarskilmálum“ í skilningi tilskipunarinnar hefur átt sér stað, þarf 

landsdómstóllinn að leggja mat á hvort upplýsingarnar sem eru tilgreinar í 2. lið b-liðar B-hluta III. 

viðauka hafi verið veittar framsalshafa tryggingar skriflega með skýrum, nákvæmum og fullnægjandi 

hætti og á opinberu tungumáli þess EES-ríkis sem hefði gengist undir skuldbindinguna. 

3. Að því er varðar upplýsingaskyldu tryggingafyrirtækisins hefur það ekki þýðingu hvort fyrri 

vátryggingataki var lögaðili og nýr vátryggingataki neytandi, nema þessi munur hefði leitt til 

breytinga á skilmálum vátryggingasamningsins.  

4. Upplýsingarnar sem fram koma í A-hluta III. viðauka tilskipunarinnar varða eingöngu „upplýsingar 

um líftryggingafélagið“ og „upplýsingar um skuldbindinguna“. Eins hefur það ekki þýðingu hvort 

upphaflegur tryggingartaki hafi veitt upplýsingar um sjálfan sig svo unnt væri að meta eigin áhættu 

hans eða stöðu sem fjárfestis hvað upplýsingaskyldu líftryggingafélags varðar.  

2017/EES/14/01 
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5. Taka ber upp tilskipanir í landsrétt EES-ríkja þannig að bindandi áhrif þeirra séu ótvíræð og með 

þeim sérgreinda hætti, nákvæmni og skýrleika sem nauðsynlegur er til þess að uppfylla kröfur um 

réttaröryggi. Enn fremur ber landsdómstólum að skýra landslög og reglur til samræmis við EES-rétt. 

Skv. 34. gr. Samningsins um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls hefur dómstóllinn lögsögu til 

þess að veita ráðgefandi álit um túlkun á EES-samningnum að beiðni landsdómstólanna. Þegar 

dómstóllinn hefur kveðið upp sinn dóm er það landsdómstólsins að túlka landslög í ljósi þeirra þátta 

sem dómstóllinn skýrði í niðurstöðunni. Í þeim tilvikum þar sem samræmd túlkun landsréttar nægir 

ekki til þess að ná fram þeirri niðurstöðu sem sú EES-regla sem um er að ræða miðar að, er unnt að 

vísa slíku máli til dómstólsins samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 31. gr. samningsins 

um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls. 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 10. maí 2016 

í máli E-19/15 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Furstadæminu Liechtenstein 

(EES/EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Kerfi um leyfisveitingar fyrirfram vegna staðfestu og 

þjónustu yfir landamæri – Tilskipun 2006/123/EB – 31. gr. EES-samningsins – 36. gr. EES-samningsins – 

Rökstuðningur – Meðalhóf) 

Hinn 10. maí 2016 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-19/15, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Furstadæminu 

Liechtenstein – KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Furstadæmið Liechtenstein hafi, með því 

að fella ekki úr gildi ákvæði í landsrétti um leyfisveitingar fyrirfram vegna fyrirtækja sem vilja hafa 

staðfestu og/eða veita þjónustu yfir landamæri í Liechtenstein, brotið gegn skuldbindingum sínum sem 

leiða af 9. gr., 10. gr., 13. gr. og 16. gr. gerðarinnar sem um getur í lið 1 í X. viðauka við EES-samninginn 

(tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB frá 12. desember 2006 um þjónustu á innri 

markaðnum), skv. aðlögunarákvæðum í bókun 1 við samninginn, og að því marki sem staðfesta og veiting 

þjónustu yfir landamæri falla utan gildissviðs þeirrar gerðar, skuldbindingum sínum sem leiða af 31. gr. 

og 36. gr. EES-samningsins. Dóminn skipuðu dómararnir Carl Baudenbacher, forseti, Per Christiansen 

(framsögumaður) og Páll Hreinsson, og hljóða dómsorð sem hér segir: 

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Furstadæmið Liechtenstein hafi brotið gegn skuldbindingum sínum sem 

leiða af 9., 10., 13. og 16. gr. gerðarinnar sem um getur í lið 1 í X. viðauka við EES-samninginn 

(tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB frá 12. desember 2006 um þjónustu á innri 

markaðnum), skv. aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn: 

a) með því að fella ekki úr gildi 7. gr. viðskiptalaga Liechtenstein, sem kveður á um kerfi um 

leyfisveitingar fyrirfram fyrir fyrirtæki sem hyggjast hafa staðfestu í Liechtenstein,  

b) með því að fella ekki úr gildi 1. mgr. 8. gr. viðskiptalaga Liechtenstein, að svo miklu leyti sem 

hún setur skilyrði sem eru ekki skýr og afdráttarlaus fyrir því að veita verði fyrirtækjum sem 

hyggjast hafa staðfestu í Liechtenstein fyrirframleyfi, það er að segja skilyrði um að ráða yfir 

nauðsynlegu starfsliði og um að hafa fullnægjandi vald á þýskri tungu,  

c) með því að láta hjá líða að tryggja að skilyrði fyrir leyfisveitingu fyrirfram sem kveðið er á um í 

viðskiptalögum Liechtenstein séu ekki hvað markmið varðar nákvæmlega eins og jafngild, eða 

að mestu leyti sambærileg skilyrðum og eftirliti sem þjónustuveitandinn gengst þegar undir í 

öðru EES-ríki,  

d) með því að láta hjá líða að tryggja að málsmeðferð og formsatriði sem varða leyfisveitingu 

fyrirfram skv. viðskiptalögum Liechtenstein séu skýr, og 

e) með því að fella ekki úr gildi 21. gr. viðskiptalaga Liechtenstein, sem kveður á um að fyrirtæki 

sem hyggjast hafa staðfestu í Liechtenstein og veita þjónustu yfir landamæri verði fá heimild til 

þess fyrir fram.  

2. Dómstóllinn lýsir yfir að, að svo miklu leyti sem þjónustan sem fellur undir viðskiptalög 

Liechtenstein fellur ekki innan gildissviðs gerðarinnar sem um getur í lið 1 í X. viðauka við EES-

samninginn (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB frá 12. desember 2006 um þjónustu á 

innri markaðnum), skv. aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, hafi Furstadæmið 

Liechtenstein brotið gegn skuldbindingum sínum sem leiða af 31. og 36. gr. EES-samningsins: 

a) með því að fella ekki úr gildi 7. gr. viðskiptalaga Liechtenstein, og 

b) með því að fella ekki úr gildi 21. gr. viðskiptalaga Liechtenstein.  

3. Furstadæminu Liechtenstein er gert að greiða málskostnað.  

2017/EES/14/02 
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Beiðni Héraðsdóms Reykjavíkur dagsett 12. maí 2016 um ráðgefandi álit  

EFTA-dómstólsins í máli Fjarskipta hf. gegn Póst- og fjarskiptastofnun 

(Mál E-06/16) 

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Héraðsdóms Reykjavíkur frá 12. maí 2016, sem skráð var í málaskrá 

dómstólsins 18. maí 2016, með beiðni um ráðgefandi álit í máli Fjarskipta hf. gegn Póst- og 

fjarskiptastofnun að því er varðar eftirtalin atriði: 

1. Er unnt að túlka a-lið 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/EB frá 7. mars 2002 um 

sameiginlegan regluramma um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu (rammatilskipun) með þeim hætti, 

að flutningur merkja sem eru skrifuð sem smáskilaboð á endabúnað sem tengdur er í gegnum vafra 

við „Mínar síður“ á vefþjóni á vefsvæði fjarskiptafyrirtækis, í gegnum internetið og yfir í hugbúnað 

PHP-skriftu á vefsvæði sama fjarskiptafyrirtækis, sem tekur á móti merkjunum, vinnur þau og flytur 

svo aftur frá vefsvæði fjarskiptafyrirtækisins yfir í SMS miðlara í fjarskiptakerfi þess, sem síðan 

sendir þau í gegnum farsímanet í símanúmer viðtakanda, falli undir gildissvið hugtaksins „rafrænt 

fjarskiptanet“? 

2. Ef svarið við 1. spurningu er jákvætt, ber þá að túlka c-lið 2. gr. tilskipunar 2002/21/EB með þeim 

hætti að undir gildissvið hugtaksins „rafrænt fjarskiptanet“ falli þjónusta sem felst í miðlun merkja 

sem á sér stað á fjarskiptaneti og lýst er í 1. spurningu ef i) gjald er tekið fyrir slíka þjónustu, og ii) ef 

ekkert gjald er tekið fyrir slíka þjónustu? 

3. Ef svarið við 2. spurningu er jákvætt, ber þá að túlka d-lið 2. gr. tilskipunar 2002/21/EB með þeim 

hætti að undir gildissvið hugtaksins „rafrænt fjarskiptanet“ falli rafræn fjarskiptaþjónusta sem lýst er 

í 2. spurningu, sem er veitt í gegnum rafrænt fjarskiptanet, eins og lýst er í 1. spurningu, óháð því 

hvort sú þjónusta er i) aðgengileg almenningi, eða ii) einungis aðgengileg öllum áskrifendum 

fjarskiptafyrirtækis? 

ÚRSKURÐUR DÓMSTÓLSINS 

frá 24. maí 2016 

í máli E-2/16 

Gerhard Spitzer gegn Eftirlitsstofnun EFTA  

(Krafa um frávísun – Neitað að hefja málsmeðferð vegna samningsbrota  – Tilskipun 2002/47/EB – 

Ógildanlegar ráðstafanir – Frestur – Mál tækt til efnismeðferðar) 

Hinn 24. maí 2016 úrskurðaði dómstóllinn í máli E-2/16, Gerhard Spitzer gegn Eftirlitsstofnun EFTA – 

KRAFA skv. 2. mgr. 36. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls 

þess efnis að dómstóllinn ógildi ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 425/15/COL frá 25. nóvember 

2015 um samninga um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir í Liechtenstein. Dóminn skipuðu dómararnir 

Carl Baudenbacher, forseti, Per Christiansen og Páll Hreinsson (framsögumaður). Dómsorðin eru 

svofelld: 

1. Kröfunni er vísað frá þar sem hún er ekki tæk til efnislegrar meðferðar. 

2. Sóknaraðila er gert að greiða málskostnað. 

2017/EES/14/03 

2017/EES/14/04 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 2. júní 2016 

í máli E-24/15 

Walter Waller 

gegn 

Liechtensteinische Invalidenversicherung 

(Samræming almannatryggingakerfa – 2. mgr. 87. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009 – Bindandi áhrif 

niðurstöðu læknisskoðunar) 

Hinn 2. júní 2016 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-24/15 Walter Waller v Liechtensteinische 

Invalidenversicherung – BEIÐNI frá Fürstliches Obergericht (áfrýjunarrétti furstadæmisins) skv. 34. gr. 

samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls varðandi túlkun á 2. mgr. 

87. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 frá 16. september 2009 sem kveður á um 

framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa. Dóminn skipuðu 

dómararnir Carl Baudenbacher, forseti, Per Christiansen (framsögumaður) og Páll Hreinsson, og hljóða 

dómsorð sem hér segir:  

1. Með 2. mgr. 87. gr. reglugerðar (EB) nr. 978/2009 er girt fyrir að skuldarstofnun vefengi niðurstöður 

læknisskoðunar stofnunar á dvalar- eða búsetustað við stjórnsýslumeðferðina. 

2. Hin bindandi áhrif sem um getur í 2. mgr. 87. gr. reglugerðar (EB) nr. 978/2009 eiga við í 

málarekstri fyrir dómi í kjölfar málsmeðferðar frammi fyrir skuldarstofnuninni við aðstæður á borð 

við þær sem eru í málinu sem hér um ræðir. 

2017/EES/14/05 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8257 – NN Group/Delta Lloyd) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 22. febrúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem hollenska fyrirtækið NN Group N.V. öðlast í 

gegnum yfirtökutilboð að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í 

hollenska fyrirtækinu Delta Lloyd N.V.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– NN Group N.V.: býður bæði einstaklingum og fyrirtækjum líf- og skaðatryggingar, lífeyriráæt-

lanir, banka- og eignastýringarþjónustu á ýmsum mörkuðum innan og utan Evrópu. 

– Delta Lloyd: dreifir heilsutryggingaráætlunum og býður bæði einstaklingum og fyrirtækjum í 

Hollandi og Belgíu líf- og skaðatryggingar, lífeyrisáætlanir, banka- og eignastýringarþjónustu. 

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

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.   

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 64, 28.2.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti með tilvísuninni 

M.8257 – NN Group/Delta Lloyd og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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2.3.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8261 – Lanxess/Chemtura) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. febrúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem þýska fyrirtækið Lanxess AG öðlast með 

hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í 

bandaríska fyrirtækinu Chemtura Corporation.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Lanxess: samstæða á sviði sérnotaíðefna með höfuðstöðvar í Köln í Þýskalandi. Meginstarfsemi 

Lanxess er á sviði þróunar, framleiðslu og markaðssetningar á plasti, gúmmíi, milliefnum og 

sérnotaíðefnum, m.a. eldtefjandi efnum og aukefnum í smurefni. 

– Chemtura: alþjóðlegt fyrirtæki, sem starfar á sviði sérnotaíðefna, með höfuðstöðvar í Fíladelfíu 

í Pensylvaníu (Bandaríkjunum) ásamt annarri aðalskrifstofu í Middlebury í Connecticut 

(Bandaríkjunum). 

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

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.   

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

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 

birtist í Stjtíð. ESB (C 67, 3.3.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti með tilvísuninni 

M.8261 – Lanxess/Chemtura og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Nr. 14/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.3.2017 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8273 – Standard/Braas Monier) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 20. febrúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Standard Industries Inc. 

(„Standard“) öðlast í gegnum yfirtökutilboð, að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í lúxemborgíska fyrirtækinu Braas Monier Building Group S.A („Braas 

Monier“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Standard: framleiðsla og dreifing um allan heim á þakklæðningu fyrir atvinnu- og íbúðarhús-

næði og tilteknum öðrum byggingavörum. Í Evrópu starfar Standard aðallega í gegnum dóttur-

félag sitt Icopal Holding A/S sem leggur áherslu á framleiðslu og sölu þakklæðningar fyrir flöt 

þök.   

– Braas Monier: framleiðsla og sala um allan heim á þaklæðningu fyrir risþök, þakhellum og 

þakíhlutum í 29 löndum, einkum í Evrópu, Asíu og Suður-Afríku. Braas Monier framleiðir 

einnig reykháfa og orkukerfi.  

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

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.   

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 65, 1.3.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti með tilvísuninni 

M.8273 – Standard/Braas Monier og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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2.3.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8330 – Maersk Line/HSDG) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 20. febrúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem danska fyrirtækið Maersk Line A/S („Ma-

ersk“), dótturfélag sem er alfarið í eigu A.P. Møller – Mærsk A/S („Maersk-samstæðan“), öðlast með 

hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í þýska 

fyrirtækinu Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG („HSDG“) sem er 

dótturfélag alfarið í eigu Dr. August Oetker KG. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Maersk: veitir þjónustu um allan heim á sviði gámaflutninga og gerir út 611 gámaskip, þar af 

eru 324 leiguskip. Maersk Line veitir þjónustu í gegnum fyrirtækin Maersk Line, Safmarine, 

SeaLand (í Norður-, Suður- og Mið-Ameríku), MCC Transport (í Asíu) og SeaGo Line (í 

Evrópu). Maersk-samstæðan veitir einnig i. þjónustu á gámaflutningastöðvum í gegnum dóttur-

félag sitt APM Terminals („APMT“), ii. flutningsmiðlunarþjónustu í gegnum dótturfélag sitt 

Damco Distribution Services, iii. flutningaþjónustu innanlands í gegnum APMT, iv. þjónustu 

við gámaframleiðslu, í gegnum dótturfélag sitt Maersk Container Industry og v. dráttarþjónustu 

í höfnum í gegnum dótturfélag sitt Svitzer.  

– HSDG: veitir þjónustu um allan heim á sviði gámaflutninga. HSDG gerir út 130 gámaskip, þar 

af eru 82 leiguskip. HSDG veitir þjónustu í gegnum alþjóðlega fyrirtækið sitt Hamburg Süd svo 

og í gegnum fyrirtækin CCNI (Chile) og Aliança (Brasilíu). 

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

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. 

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 62, 25.2.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti með tilvísuninni 

M.8330 – Maersk Line/HSDG og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Nr. 14/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.3.2017 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8335 – AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. febrúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem frönsku fyrirtækin AXA SA („AXA“) og 

Caisse des dépôts et consignations („CDC“) öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu óbein yfirráð, 

í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir skrifstofubyggingu í Frakklandi 

(„Cible“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AXA: alþjóðleg samsteypa vátryggingafélaga sem starfar á sviði líf- og heilsutrygginga og 

fjárfestingastjórnunar. 

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

einkasjóða, sem stjórnvöld vilja veita sérstaka vernd, og samkeppnisháða starfsemi innan 

umhverfis-, fasteigna-, fjárfestingar- og þjónustugeirans. 

– Cible: skrifstofubygging í viðskiptahverfi La Défense í Frakklandi. 

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

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 

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

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

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

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 

fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 62, 25.2.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti með tilvísuninni 

M.8335 – AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussels 

  

(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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2.3.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8359 – Amundi/Crédit Agricole/Pioneer Investments) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 20. febrúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) þar sem franska fyrirtækið Amundi S.A. („Amundi“), sem er dótturfélag franska 

fyrirtækisins Crédit Agricole S.A., öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. 

mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í Pioneer Global Asset Management S.p.A. („Pioneer“), sem er 

eignastýringarhluti ítalska fyrirtækisins UniCredit S.p.A.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Amundi: eignastýring um allan heim.  

– Pioneer: eignastýring, einkum í Evrópu. 

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

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.   

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 62, 25.2.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti með tilvísuninni 

M.8359 – Amundi/Crédit Agricole/Pioneer Investments og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Nr. 14/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.3.2017 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8361 – Qatar Airways/Alisarda/Meridiana) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 21. febrúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Qatar Airways Q.C.S.C.(„Qatar Airways“, 

Qatar) og ítalska fyrirtækið Alisarda S.p.A. („Alisarda“) öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu 

yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í nýstofnuðu eignarhaldsfélagi 

(„HoldCo“) sem Alisarda yfirfærir allt útstandandi hlutafé ítalska fyrirtækisins Meridiana fly S.p.A. 

(„Meridiana“) til. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Qatar Airways: flugrekandi í fullum rekstri sem starfrækir alþjóðlegt áætlunarflug með farþega 

og farm frá aðalflughöfn sinni Hamad International Airport í Doha, Qatar. Qatar Airways er 

aðili að Oneworld-samstarfinu og veitir einnig tilheyrandi stoðþjónustu, m.a. viðhaldsþjónustu 

fyrir loftför og flugafgreiðsluþjónustu, aðallega í Doha. 

– Alisarda: eignarhaldsfélag sem býður áætlunar- og leiguflug fyrir farþega, skipulagðar ferðir, 

viðhaldsþjónustu fyrir loftför og stjórnsýsluþjónustu fyrir flugvelli í gegnum dótturfyrirtæki sín, 

m.a. Meridiana.  

– Meridiana: flugrekandi sem starfrækir áætlunar- og leiguflug með farþega og farm, aðallega til 

áfangastaða í Evrópu og norðanverðri Afríku, svo og til ýmissa áfangastaða í Norður-, Suður- 

og Mið-Ameríku og Asíu. Meridiana á eftirfarandi dótturfélög: i. Air Italy Holding S.r.l. og Air 

Italy S.p.A.: starfrækja ekkert flug (hvorki áætlunar- né leiguflug) en útvega Meridiana loftför í 

þjónstuleigu; ii. Meridiana Maintenance S.p.A.: veitir Meridiana og þriðju aðilum 

viðhaldsþjónustu fyrir loftför á Olbia-flugvellinum á Ítalíu og iii. Wokita S.r.l.: ferðaskipu-

leggjandi sem er staðsettur í Olbia og býður pakkaferðir til Sardiníu og annarra áfangastaða á 

Ítalíu (en ekki til annarra staða) og starfar sem ferðaskrifstofa við sölu flugfarseðla.  

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

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.   

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 64, 28.2.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti með tilvísuninni 

M.8361 – Qatar Airways/Alisarda/Meridiana og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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2.3.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8381 – Motherson Sumi Systems/PKC Group) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 21. febrúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  

nr. 139/2004 (1) þar sem indverska fyrirtækið Motherson Sumi Systems Limited („MSSL“) öðlast í 

gegnum yfirtökutilboð, sem var tilkynnt 19. janúar 2017, að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 

3. gr. samrunareglugerðarinnar, í finnska fyrirtækinu PKC Group OYJ („PKC“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– MSSL: framleiðir öryggisbelti fyrir bifreiðar, spegla fyrir fólksbifreiðar svo og plastíhluti og -

einingar, m.a. stjórnklefa, stuðara og lista í innra byrði bifreiða. MSSL framleiðir einnig í 

auknum mæli margs konar aðrar fjölliður, gúmmílíki og málmhluta og -kerfi. 

– PKC: hannar, framleiðir og samþættir sérsniðin rafdreifikerfi ásamt tilheyrandi kerfisíhlutum, 

rafkerfum fyrir bifreiðar, leiðslum og köplum. PKC hannar og framleiðir þar að auki rafskápa, 

rafeiningar og rafdreifikerfi fyrir framleiðendur járnbrautarvagna 

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

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.   

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 66, 2.3.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti með tilvísuninni 

M.8381 – Motherson Sumi Systems/PKC Group og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8383 – AMC/Nordic Cinema Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 22. febrúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið AMC Entertainment 

Holdings, Inc. („AMC“), sem er hluti af kínverska fyrirtækinu Dalian Wanda Group, öðlast með 

hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í sænska 

fyrirtækinu Nordic Cinema Group Holding AB („NCG“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AMC: kvikmyndarekstur í Bandaríkjunum og hlutum Evrópu. Samstæðan Dalian Wanda annast 

þrenns konar starfsemi – atvinnueignir, menningar- og fjármálaþjónusta. Samstæðan annast 

einnig kvikmyndarekstur í Ástralíu og Kína svo og kvikmyndaframleiðslu og -dreifingu í Kína. 

– NCG: kvikmyndarekstur í Svíþjóð, Finnlandi, Noregi, Eistlandi, Lettlandi og Litháen ásamt 

kvikmyndadreifingu og auglýsingum sem sýndar eru í kvikmyndahúsum. 

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

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  Hafa 

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

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

samfylkinga 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 65, 1.3.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti með tilvísuninni 

M.8383 – AMC/Nordic Cinema Group og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8395 – Bridgepoint/Zenith) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. febrúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið Bridgepoint Group Limited 

(„Bridgepoint“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í breska fyrirtækinu Zenith Group Holdings Limited („Zenith“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bridgepoint: sjálfstæð fjárfestingarsamstæða með áherslu á fjárfestingar í meðalstórum 

fyrirtækjum í margvíslegum atvinnugreinum, m.a. þjónusta við neytendur/smásölufyrirtæki, 

fyrirtækjaþjónusta, iðnaðarvörur, fjármálaþjónusta, heilsugæsla og fjölmiðlar.  Bridgepoint 

eignaðist breska fyrirtækið Contract Vehicles Limited („CVL“) hinn 17. febrúar 2017. CVL 

býður lausnir við útleigu og flotastjórnun, einkum að því er varðar þung atvinnuökutæki í 

Bretlandi.   

– Zenith: sjálfstætt fyrirtæki sem veitir fyrirtækjum þjónustu á sviði ökutækjaleigu, útvistunar og 

flotastjórnunar. 

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

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 

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

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

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

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

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 

birtist í Stjtíð. ESB (C 67, 3.3.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti með tilvísuninni 

M.8395 – Bridgepoint/Zenith og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8396 – Bain Capital Investors/Fintyre) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. febrúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) þar sem breska fyrirtækið Bain Capital Investors, L.L.C („Bain Capital“) öðlast með 

hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í ítalska 

fyrirtækinu Fintyre S.p.A. („Fintyre“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bain Capital: framtakssjóður 

– Fintyre: dreifing varadekkja á heildsölu- og smásölustigi og tilheyrandi stoðþjónusta á Ítalíu. 

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

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 

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

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

samfylkinga 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 60, 24.2.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti með tilvísuninni 

M.8396 – Bain Capital Investors/Fintyre og eftirfarandi 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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8263 – Sharp/Skytec UMC) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. febrúar 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

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

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

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

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

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32017M8263. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8318 – Samsung Electronics/Harman International Industries) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. febrúar 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

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

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

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

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

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32017M8318. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum 

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

lyfjum sem teknar voru frá 1. janúar til 31. janúar 2017, sjá Stjtíð. ESB C 61, 24.2.2016, bls. 1. 
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