
 

 

ÍS
L

E
N

S
K

 ú
tg

á
fa

 

 

EES-viðbætir 
við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins 

ISSN 1022-9337 

Nr. 20 

24. árgangur 

30.3.2017 

 

 I EES-STOFNANIR  

 1. Sameiginlega EES-nefndin  

 II EFTA-STOFNANIR  

 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna  

 2. Eftirlitsstofnun EFTA  

2017/EES/20/01  Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 093/16/COL frá 11. maí 2016 – Tilmæli 

Eftirlitsstofnunar EFTA um viðeigandi vöru- og þjónustumarkaði á sviði rafrænna 

fjarskipta sem geta gefið tilefni til fyrirframálagningar kvaða í samræmi við ákvæði 

gerðarinnar sem um getur í XI. viðauka EES-samningsins, lið 5cl (tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/EB um sameiginlegan regluramma um rafræn 

fjarskiptanet og -þjónustu), með áorðnum breytingum skv. aðlögunarákvæðum í bókun 1 

með EES-samningnum og aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í XI. viðauka 

samningsins  ...........................................................................................................................  1 

 3. EFTA-dómstóllinn  

 III ESB-STOFNANIR  

 1. Framkvæmdastjórnin  

2017/EES/20/02  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.8059 – Investindustrial/Black 

Diamond/Polynt/Reichhold)  .................................................................................................  9 

2017/EES/20/03  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.8314 – Broadcom/Brocade)  ....  10 

2017/EES/20/04  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.8362 – Lonza 

Group/Capsugel)  ...................................................................................................................  11 

2017/EES/20/05  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.8389 – Groupe Crédit 

Mutuel/BNP Paribas/JV) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri 

málsmeðferð ..........................................................................................................................  12 

2017/EES/20/06  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.8413 – Engie/Omnes 

Capital/Predica/Engie PV Besse/Engie PV Sanguinet) – Mál sem kann að verða tekið fyrir 

samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  .....................................................................................  13 



 

 

2017/EES/20/07  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.8417 – KKR/Travelopia) –  

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ...............................  14 

2017/EES/20/08  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.8428 – CVC/Żabka Polska) – 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ...............................  15 

2017/EES/20/09  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.8430 – AÜW/Siemens/egrid) – 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ...............................  16 

2017/EES/20/10  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.8438 – Bolloré Energy/Total 

Marketing France/DRPC) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri 

málsmeðferð ..........................................................................................................................  17 

2017/EES/20/11  Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.8442 – Ardian/Groupe 

Prosol) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð ................  18 

2017/EES/20/12  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja  

(mál M.8087 – Smiths Group/Morpho Detection)  ................................................................  19 

2017/EES/20/13  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja  

(mál M.8342 – Mitsubishi Chemical Group/PTT Public Company Group/JV)  ....................  19 

2017/EES/20/14  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja  

(mál M.8373 – Europa Capital/Rezidor/PHD Polska)  ..........................................................  20 

2017/EES/20/15  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja  

(mál M.8377 – SPIE/SAG)  ...................................................................................................  20 

2017/EES/20/16  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja  

(mál M.8383 – AMC/Nordic Cinema Group)  .......................................................................  21 

2017/EES/20/17  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja  

(mál M.8395 – Bridgepoint/Zenith)  ......................................................................................  21 

2017/EES/20/18  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja  

(mál M.8403 – Sumitomo/Musashi Semitsu Industry/Hay Holding)  ....................................  22 

2017/EES/20/19  Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. júlí 2016 um málarekstur skv. 102. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 54. gr. EES-samningsins  

(mál AT.39317 – E.ON Gas)  ................................................................................................  23 

2017/EES/20/20  Auglýst eftir umsóknum fyrir árið 2017 – Þriðja aðgerðaáætlun Sambandsins á sviði 

heilbrigðismála (2014–2020)  ................................................................................................  24 

2017/EES/20/21  Auglýst eftir tillögum – EACEA/07/2017 samkvæmt áætluninni Erasmus+ – Lykilaðgerð 

3: Stuðningur við umbætur á stefnumálum – Félagsleg samheldni fyrir tilstilli menntunar, 

þjálfunar og æskulýðsstarfs  ...................................................................................................  25 



30.3.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 20/1 

 

 

3
0

.3
.2

0
1
7

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 2
0
/1

 

EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA 

nr. 093/16/COL 

frá 11. maí 2016 

TILMÆLI EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA 

um viðeigandi vöru- og þjónustumarkaði á sviði rafrænna fjarskipta sem geta gefið 

tilefni til fyrirframálagningar kvaða í samræmi við ákvæði gerðarinnar sem um 

getur í XI. viðauka EES-samningsins, lið 5cl (tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2002/21/EB um sameiginlegan regluramma um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu), með 

áorðnum breytingum skv. aðlögunarákvæðum í bókun 1 með EES-samningnum og 

aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í XI. viðauka samningsins 

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN (1) 

með vísan til gerðarinnar sem um getur í XI. viðauka EES-samningsins, lið 5cl, tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/EB frá 7. mars 2002 um sameiginlegan regluramma um rafræn 

fjarskiptanet og -þjónustu (2) (í því sem hér fer á eftir nefnd „rammatilskipunin“), með áorðnum 

breytingum skv. aðlögunarákvæðum í bókun 1 með samningnum og aðlögunarákvæðum vegna einstakra 

atvinnugreina í XI. viðauka samningsins, einkum 1. mgr. 15. gr., 

með vísan til tilmæla Eftirlitsstofnunar EFTA frá 5. nóvember 2008 um [viðeigandi]* markaði á sviði 

fjarskipta sem ástæða kann að vera til að fella undir fyrirframkvaðir (3) (í því sem hér fer á eftir nefnd 

„tilmæli Eftirlitsstofnunar EFTA frá 2008“) og leiðbeinandi reglna stofnunarinnar um markaðsgreiningu 

og mat á því hvort mikil markaðsítök eru fyrir hendi (4), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Hinn 9. október 2014 gaf framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (í því sem hér fer á eftir nefnd 

„framkvæmdastjórnin“) út tilmæli 2014/710/ESB um viðeigandi vöru- og þjónustumarkaði á sviði 

rafrænna fjarskipta sem geta gefið tilefni til fyrirframálagningar kvaða í samræmi við 

rammatilskipunina (5). 

2) Við endurskoðun á tilmælum Eftirlitsstofnunar EFTA um viðeigandi markaði hefur verið byggt á 

tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 2014/710/ESB. Eftirlitsstofnun EFTA hefur tekið þá afstöðu í 

tengslum við þessa endurskoðun að samanburður á markaðsþróun skuli fara fram með hliðsjón af 

því sem gerist á Evrópska efnahagssvæðinu almennt en ekki aðeins með tilliti til markaðsaðstæðna 

í einstökum EFTA-ríkjum. 

3) Þegar horft er til markaðsþróunar í EFTA-ríkjunum virðist ekki líklegt að markaðsstarfsemi á 

sviði rafrænna fjarskipta í EFTA-ríkjunum þremur víki að jafnaði meira (en raunin er í einstökum 

aðildarríkjum Evrópusambandsins) frá því sem gerist að meðaltali á mörkuðum í 

Evrópusambandinu, eða á Evrópska efnahagssvæðinu í heild.  

  

(1) [Á ekki við í íslenska textanum.] 

(2) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 33. 

(*) Hornklofar í textanum einkenna orð sem breytt hefur verið frá áður prentuðum útgáfum (aths. þýð.). 

(3) Tilmæli Eftirlitsstofnunar EFTA frá 5. nóvember 2008 um [viðeigandi] vöru- og þjónustumarkaði á sviði 

fjarskipta sem ástæða kann að vera til að fella undir fyrirframkvaðir í samræmi við ákvæði gerðarinnar sem um 

getur í XI. viðauka EES-samningsins, lið 5cl (tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/EB um 

sameiginlegan regluramma um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu), með áorðnum breytingum skv. 

aðlögunarákvæðum í bókun 1 með samningnum og aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í 

XI. viðauka samningsins (Stjtíð. ESB C 156, 9.7.2009, bls. 18, og EES-viðbætir nr. 36, 9.7.2009, bls. 1). 

(4) Leiðbeinandi reglur Eftirlitsstofnunar EFTA frá 14. júlí 2004 um markaðsgreiningu og mat á [því hvort mikil 

markaðsítök eru fyrir hendi] samkvæmt [réttarreglum] um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu sem um getur í 

XI. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði (Stjtíð. ESB C 101, 27.4.2006, bls. 1, og EES-viðbætir 

nr. 21, 27.4.2006, bls. 1), í því sem hér fer á eftir nefndar „leiðbeinandi reglur ESA um markaðsgreiningu og mat á 

því hvort mikil markaðsítök eru fyrir hendi“. 

(5) Stjtíð. ESB L 295, 11.10.2014, bls. 79. 

2017/EES/20/01 
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4) EES-samningurinn hefur það markmið að mynda öflugt og einsleitt Evrópskt efnahagssvæði er 

grundvallist á sameiginlegum reglum og jöfnum samkeppnisskilyrðum (6). Með hliðsjón af þessu 

markmiði og framangreindum sjónarmiðum gefur Eftirlitsstofnun EFTA út tilmælin sem hér 

birtast, og byggð eru á tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 2014/710/ESB, til þess að tryggja 

samræmi í því hvernig sameiginlegum réttarreglum er beitt, svo og réttaröryggi þeirra sem eiga 

hagsmuna að gæta á mörkuðum fyrir rafræn fjarskipti á Evrópska efnahagssvæðinu. 

5) Rammatilskipunin hefur að geyma réttarreglur um rafræn fjarskipti sem eru meðal annars 

hugsaðar sem viðbrögð við auknum tæknisamruna og eru þannig felldar undir reglurnar allar 

tegundir rafrænna fjarskiptakerfa og allar tegundir þjónustu á þessu sviði. Réttarreglurnar eru 

settar með það að markmiði, meðal annars, að draga smám saman úr fyrirframálagningu kvaða í 

einstökum atvinnugreinum eftir því sem samkeppni eykst á hverjum markaði, þannig að starfsemi 

á sviði rafrænna fjarskipta lúti þegar fram í sækir aðeins ákvæðum samkeppnislaga. 

6) Samkvæmt 15. gr. rammatilskipunarinnar ber Eftirlitsstofnun EFTA að gefa út tilmæli um 

viðeigandi vöru- og þjónustumarkaði, eftir að hafa kynnt þau almenningi til samráðs og borið þau 

undir eftirlitsyfirvöld í EFTA-ríkjunum. 

7) Í samræmi við það markmið er það tilgangur tilmælanna, sem hér birtast, að gera grein fyrir því 

hvaða vöru- og þjónustumarkaðir geta gefið tilefni til fyrirframálagningar kvaða í samræmi við 

ákvæði 1. mgr. 15. gr. rammatilskipunarinnar. Fyrirframálagning kvaða hefur það markmið, þegar 

allt kemur til alls, að bæta hag notenda með því að sjá til þess að samkeppni komist á í reynd og 

með varanlegum hætti á smásölumörkuðum. Ætla má að eftirlitsyfirvöld muni geta talið æ fleiri 

smásölumarkaði einkennast af fullnægjandi samkeppni þó að engum opinberum kvöðum sé beitt á 

heildsölustigi, ekki síst þegar horft er til væntanlegs árangurs á sviði nýsköpunar og 

samkeppnismála. 

8) Skilgreiningar á viðeigandi mörkuðum geta breyst á síðari stigum ef fram kemur vara eða þjónusta 

með nýja eiginleika eða breytingar verða á því hvaða eftirspurnar- eða framboðsstaðganga getur 

átt sér stað. Rúm sjö ár eru nú liðin frá því að tilmæli Eftirlitsstofnunar EFTA frá 2008 öðluðust 

gildi og er eðlilegt að endurskoða þau núna með hliðsjón af þeirri þróun sem orðið hefur á 

mörkuðum frá þeim tíma. Tilmælin, sem hér birtast, koma þannig í stað tilmæla Eftirlitsstofnunar 

EFTA frá 2008 og fela í sér leiðsögn fyrir eftirlitsyfirvöld einstakra ríkja um hvernig standa skal 

að markaðsathugunum á næstu árum. 

9) Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. rammatilskipunarinnar ber Eftirlitsstofnun EFTA að gera grein fyrir því 

hvaða markaðir á sviði rafrænna fjarskipta eru þess eðlis að tilefni sé til álagningar opinberra 

kvaða í samræmi við meginreglur samkeppnislaga. Skilgreiningar á vörumörkuðum á sviði 

rafrænna fjarskipta í þessum tilmælum miðast því við meginreglur samkeppnisréttar. 

10) Samkvæmt 3. mgr. 15. gr. rammatilskipunarinnar er það hlutverk eftirlitsyfirvalds í hverju ríki að 

skilgreina, í samræmi við ákvæði samkeppnisréttar og að teknu fyllsta tilliti til tilmælanna sem hér 

birtast, viðeigandi markaði sem falla að aðstæðum í landinu, en einkum landsvæðin sem falla 

undir hvern slíkan markað í umdæmi þeirra. 

11) Samkvæmt 3. mgr. 16. gr. rammatilskipunarinnar skal fyrirframálagningu kvaða aðeins beitt á 

mörkuðum sem einkennast ekki af samkeppni í reynd. Í 27. lið inngangsorða tilskipunarinnar er 

þetta skýrt á þá leið að markaður teljist ekki búa við samkeppni í reynd ef eitt eða fleiri fyrirtæki 

hafa þar mikil ítök og úrræði samkvæmt samkeppnislöggjöf landsins og Evrópska 

efnahagssvæðisins nægja ekki til að ráða bót á þeim samkeppnisvanda. Greining á því hvort 

markaður einkennist af samkeppni í reynd verður jafnframt að taka til þess hvort samkeppni muni 

komast á þegar fram í sækir, eða með öðrum orðum hvort um sé að ræða varanlegan misbrest á að 

samkeppni sé í reynd á markaðnum. 

12) Hvort sem Eftirlitsstofnun EFTA eða eftirlitsyfirvöld einstakra ríkja eiga í hlut hvílir sú niðurstaða 

að tilefni sé til fyrirframálagningar kvaða á tilteknum heildsölumörkuðum fyrst og fremst á 

greiningu á tilsvarandi smásölumörkuðum. Greining á smásölumörkuðum byggist á mati á 

  

(6) Fjórða forsenda inngangsorða samningsins um evrópskt efnahagssvæði. 
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staðkvæmd á eftirspurnarhlið, svo og á framboðshlið eftir því sem við á, eins og hún getur 

hugsanlega orðið á tilteknu tímabili á komandi árum. Þegar viðeigandi markaðir eru skilgreindir í 

samræmi við ákvæði 3. mgr. 15. gr. rammatilskipunarinnar skulu eftirlitsyfirvöld í viðkomandi 

ríki gera grein fyrir því hvaða landsvæði telst falla undir hvern slíkan markað með vísan til þess að 

samkeppnisskilyrði séu áþekk eða nægilega einsleit hvarvetna á því svæði og að greina megi það 

frá nærliggjandi svæðum með vísan til verulegs munar á samkeppnisskilyrðum, að teknu sérstöku 

tilliti til þess hvort fyrirtækið, sem ætla má að geti öðlast mikil markaðsítök, starfar með sama 

hætti á öllu svæðinu sem fjarskiptakerfi þess tekur til eða býr við samkeppnisskilyrði sem eru að 

verulegu leyti breytileg í þeim skilningi að samkeppnisaðhald er fyrir hendi á sumum sviðum en 

ekki öðrum. 

13) Ef fyrirtæki telst hafa mikil ítök á tilteknum smásölumarkaði ber að meta hvort hann muni 

einkennast af samkeppni í reynd þegar fram í sækir án þess að til opinberra kvaða þurfi að koma. 

Á hinn bóginn verður greiningin einnig að taka mið af þeim áhrifum sem aðrar réttarreglur, sem 

gilda um viðeigandi smásölumarkað og heildsölumarkaði er honum tengjast, geta haft á tímabilinu 

sem athugunin tekur til. 

14) Þegar unnið er að markaðsgreiningu samkvæmt 16. gr. rammatilskipunarinnar skal hver markaður 

metinn með hliðsjón af því hvernig hann getur þróast á komandi árum að teknu tilliti til 

markaðsaðstæðna eins og þær eru þegar matið fer fram. Greiningin verður að fela í sér mat á því 

hvort samkeppni muni komast á þegar fram í sækir eða fremur sé um að ræða varanlegan 

samkeppnisbrest á markaðnum, með hliðsjón af væntanlegri eða fyrirsjáanlegri markaðsþróun (7). 

15) Ef talið er að smásölumarkaðurinn, sem um ræðir, muni ekki einkennast af samkeppni í reynd 

þegar fram í sækir nema fyrir tilstuðlan fyrirframálagðra kvaða skal úttektin einnig látin taka til 

tilsvarandi heildsölumarkaða sem geta gefið tilefni til fyrirframálagningar kvaða samkvæmt 

16. gr. rammatilskipunarinnar. Þegar hugað er að takmörkum viðeigandi heildsölumarkaðar sem 

svarar til tiltekins smásölumarkaðar, svo og ítökum einstakra fyrirtækja á þeim markaði, til þess að 

skera úr um hvort hann einkennist af samkeppni í reynd skal tekið tillit til beins og óbeins 

samkeppnisaðhalds sem fyrirtæki á markaðnum búa við, óháð því hvort það aðhald stafar af 

rafrænum fjarskiptakerfum, rafrænni fjarskiptaþjónustu eða þjónustu eða tilhögun af öðru tagi sem 

teljast verður sambærileg í augum endanlegra notenda (8). Sé aftur á móti talið að 

smásölumarkaðurinn, sem um ræðir, muni einkennast af samkeppni í reynd þegar fram í sækir án 

þess að til fyrirframálagningar kvaða þurfi að koma á viðeigandi heildsölumörkuðum sem til hans 

svara, er eðlilegt að niðurstaða hlutaðeigandi eftirlitsyfirvalds verði sú að engra kvaða sé lengur 

þörf á heildsölustigi. Í slíkum tilvikum ber að meta viðeigandi heildsölumarkaði, sem svara til 

smásölumarkaðarins sem um ræðir, með það fyrir augum að fella fyrirframálagðar kvaðir úr gildi. 

Þegar þannig stendur á að heildsölumarkaðir í framboðskeðjunni tengjast lóðrétt skal fyrst greina 

þann heildsölumarkað sem liggur fjærst smásölumarkaðnum sem um ræðir. 

16) Heildsölumarkaðirnir, sem taldir eru upp í viðauka með þessum tilmælum, geta verið þess eðlis að 

tilefni sé til fyrirframálagningar kvaða, þ.e. þegar þeir fullnægja í aðalatriðum hverju og einu 

neðangreindra skilyrða, sem voru einnig notuð í eldri gerðum tilmælanna til að gera grein fyrir því 

hvaða markaðir geta gefið tilefni til fyrirframálagningar kvaða. Fyrsta skilyrðið er að fyrir hendi 

séu miklar og varanlegar aðgangshindranir. Við rannsókn á því hvaða viðeigandi markaðir geta 

gefið tilefni til fyrirframálagningar kvaða þegar fram í sækir ber þó einnig að horfa til þess hvort 

fyrirtæki muni geta sigrast á aðgangshindrunum á tímabilinu sem miðað er við, að teknu tilliti til 

þess hversu sveigjanlegir fjarskiptamarkaðir eru í eðli sínu og framkvæmd. Annað skilyrðið lýtur 

að því hvort uppbygging markaðar er með þeim hætti að hann muni taka að einkennast af 

samkeppni í reynd á tímabilinu sem miðað er við. Í tengslum við þetta þarf meðal annars að 

rannsaka mismunandi aðgang að grunnvirkjum og aðra samkeppnisþætti sem liggja að baki 

aðgangshindrununum. Þriðja skilyrðið er að úrræði samkeppnislaga myndu ekki duga til þess að 

vinna bug á viðkomandi markaðsbresti/-brestum. Helstu vísbendingar, sem horfa ber til við mat á 

fyrsta og öðru skilyrðinu, eru áþekkar þeim sem skoðaðar eru þegar hugað er að framtíðarþróun 

  

(7) Sbr. 20. lið leiðbeinandi reglna ESA um markaðsgreiningu og mat á því hvort mikil markaðsítök eru fyrir hendi. 

Sjá 4. nmgr. hér á undan. 

(8) Dæmi um þetta er svonefnd OTT-þjónusta (e. over-the-top services) sem þannig háttar til um að enda þótt ekki sé 

talin vera bein staðganga milli hennar og þjónustu starfandi fjarskiptafyrirtækja, eins og nú stendur á, standa líkur 

til að útbreiðsla hennar aukist stig af stigi á næstu árum vegna hraðrar tækniþróunar. 
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markaða til þess að skera úr um hvort fyrirtæki hefur mikil ítök á viðkomandi markaði. Hér er 

einkum átt við vísbendingar um aðgangshindranir sem kunna að vera fyrir hendi þegar engum 

opinberum kvöðum er til að dreifa (meðal annars hversu þungt óafturkræfir kostnaðarliðir vega), 

uppbyggingu markaðarins, skilvirkni markaðarins svo og þætti sem hafa áhrif á sveigjanleika 

hans, en þar er átt við vísbendingar á borð við markaðshluti og þróun þeirra, verð á markaði og 

þróun þess og umfang og útbreiðslu neta eða grunnvirkja á vegum keppinauta. 

17) Að því er fyrsta skilyrðið varðar þarf vegna þessara tilmæla að huga að tvenns konar 

aðgangshindrunum: annars vegar skipulagslegum hindrunum og hins vegar lagalegum og 

stjórnsýslulegum hindrunum. Skipulagslegar aðgangshindranir koma til vegna þess að þær 

upphafsaðstæður, sem kostnaðarþættir og eftirspurn ráðast af, þjóna betur fyrirtækjum sem fyrir 

eru á markaðnum en nýliðum og tefja þannig eða stöðva markaðssókn hinna síðarnefndu. Miklar 

skipulagslegar hindranir geta til að mynda talist vera fyrir hendi þegar markaðurinn einkennist af 

ótvíræðu kostnaðarhagræði, mikilli stærðarhagkvæmni og/eða samlegðaráhrifum, hindrunum sem 

takmarka möguleika á að auka framboð og veigamiklum óafturkræfum kostnaðarliðum. Það er 

skipulagsleg hindrun af svipuðu tagi þegar ekki er unnt að veita tiltekna þjónustu nema með 

netkerfisbúnaði sem keppinautar hafa ekki tök á að koma sér upp, annaðhvort af tæknilegum 

ástæðum eða vegna kostnaðar. 

18) Lagalegar og stjórnsýslulegar hindranir stafa ekki af efnahagslegum þáttum heldur af lögum, 

stjórnsýslureglum eða öðrum opinberum ráðstöfunum sem móta með beinum hætti 

aðgangsskilyrði atvinnurekenda og/eða stöðu þeirra á viðeigandi markaði. Dæmi um lagalega eða 

stjórnsýslulega hindrun, sem torveldar eða kemur í veg fyrir markaðssókn, eru takmarkanir á 

fjölda þeirra fyrirtækja sem fá úthlutað tíðni á tíðnirófinu til að geta veitt grunnþjónustu. Önnur 

dæmi um lagalegar og stjórnsýslulegar hindranir eru verðlagseftirlit og aðrar verðlagsráðstafanir 

sem fyrirtækjum er skylt að hlíta og hafa ekki aðeins áhrif á markaðssókn fyrirtækja heldur einnig 

stöðu þeirra á markaðnum. Lagalegar og stjórnsýslulegar hindranir, sem ætla má að falli úr gildi á 

tímanum sem miðað er við, ber að jafnaði ekki að telja til aðgangshindrana sem fullnægi fyrsta 

skilyrðinu. 

19) Aðgangshindranir geta einnig skipt minna máli á mörkuðum sem byggjast á nýsköpun og 

einkennast þannig af stöðugum tækniframförum. Á slíkum mörkuðum stafar samkeppnisaðhald 

oft af tækninýjungum fyrirtækja sem eru enn utan markaðarins en geta síðar orðið keppinautar 

þeirra sem þar eru fyrir. Á mörkuðum, sem byggjast á nýsköpun, getur verið virk samkeppni eða 

langtímasamkeppni milli fyrirtækja sem eru hugsanlega ekki keppinautar á starfandi markaði sem 

lýsa mætti sem „kyrrstæðum“. Í þessum tilmælum er fjallað um markaði sem talið er að muni 

einkennast af aðgangshindrunum um fyrirsjáanlega framtíð. Við mat á því hversu líklegt er að 

aðgangshindranir verði áfram við lýði ef engum opinberum kvöðum verður beitt er nauðsynlegt að 

skoða hversu algengt er að ný fyrirtæki hefji starfsemi í greininni með góðum árangri og hvort slík 

markaðssókn hefur gerst nægilega hratt og með nægilega varanlegum hætti til að draga úr 

markaðsítökum fyrirtækjanna sem fyrir eru, eða ætla má að svo verði á komandi árum. Vægi 

aðgangshindrana ræðst meðal annars af minnsta hagkvæma framleiðslumagni og umfangi 

óafturkræfra kostnaðarliða. 

20) Þó að markaður einkennist af miklum aðgangshindrunum geta aðrir skipulagslegir þættir valdið 

því að hann þróist engu að síður í átt til samkeppni í reynd á tímabilinu sem miðað er við. Þróun, 

sem leiðir til þess að samkeppni kemst á í reynd, sbr. annað skilyrðið, felur í sér annaðhvort að 

markaðurinn verði farinn að einkennast af samkeppni í reynd á tímanum sem athugunin nær til, án 

þess að til fyrirframálagningar kvaða hafi komið, eða að hann geri það síðar, og verða þá að liggja 

fyrir á athugunartímanum skýrar vísbendingar um slíka jákvæða þróun á markaðnum. Þróun af því 

tagi getur, svo dæmi séu tekin, átt sér stað vegna tækniþróunar eða vegna samruna vörutegunda og 

markaða sem leiðir til þess að samkeppnisaðhald myndast milli fyrirtækja sem starfa á 

mismunandi vörumörkuðum. Hið sama getur gerst á mörkuðum þar sem starfandi fyrirtæki eru fá 

– en þó nægilega mörg – en hafa ólíka kostnaðaruppbyggingu og þurfa að anna eftirspurn sem er 

mjög háð verðbreytingum. Þá getur framleiðslugeta á markaðnum verið umfram eftirspurn, en við 

þær aðstæður geta keppinautar að jafnaði aukið framleiðslu sína mjög hratt til þess að bregðast við 

verðhækkunum. Á mörkuðum sem þessum má vænta þess að breytingar verði smám saman á 

markaðshlutdeild og/eða að verðlækkanir komi fram.  
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21) Þriðja skilyrðið þjónar þeim tilgangi að meta hvort heimilar ráðstafanir samkvæmt 

samkeppnislögum geta leitt til fullnægjandi úrbóta á viðvarandi markaðsbrestum sem í ljós hafa 

komið, einkum með vísan til þess að fyrirframálagning kvaða getur verið skilvirk leið til þess að 

hindra brot á ákvæðum samkeppnislaga. Búast má við að ráðstafanir á grundvelli samkeppnisréttar 

séu ófullnægjandi til að mynda þegar mikið umstang fylgir því að hlíta ákvæðum ráðstöfunar sem 

ætlað er að ráða bót á viðvarandi markaðsbresti, og þegar árangur af slíkri ráðstöfun er háður því 

að henni sé beitt oft og/eða með litlum fyrirvara. Af þessum sökum verður fyrirframálagning 

kvaða að teljast viðeigandi ráðstöfun til viðbótar úrræðum samkeppnislaga þegar reglur 

samkeppnislaga duga ekki einar og sér til að vinna bug á viðvarandi samkeppnisbrestum sem í ljós 

hafa komið. 

22) Ástæða er til að ætla að með því að beita ofangreindum þremur skilyrðum samhliða megi fækka 

þeim mörkuðum á sviði rafrænna fjarskipta sem lúta þurfa fyrirframálögðum kvöðum og stuðla 

þannig að einu markmiðanna að baki hinum sameiginlegu réttarreglum, þ.e. að draga smám saman 

úr fyrirframálagningu kvaða í einstökum atvinnugreinum eftir því sem samkeppni eykst á hverjum 

markaði. Sé einhverju skilyrðanna þriggja ekki fullnægt er það vísbending um að ekki sé tilefni til 

fyrirframálagningar kvaða á markaðnum sem um ræðir. 

23) Fyrirframálagning kvaða á heildsölustigi verður að teljast fullnægjandi ráðstöfun til að bregðast 

við samkeppnisvanda sem orðið gæti vart á tengdum fráliggjandi mörkuðum. Fyrirframálögðum 

kvöðum skal ekki beitt á fráliggjandi markaði nema samkeppni á honum beri þess merki að 

tiltekin fyrirtæki hafi þar enn mikil ítök enda þótt fyrirframálögðum kvöðum hafi verið beitt á 

einum eða fleiri aðliggjandi heildsölumörkuðum. Með hliðsjón af þeim árangri sem náðst hefur 

með opinberu eftirliti á sviði samkeppnismála er í þessum tilmælum aðeins fjallað um viðeigandi 

markaði á heildsölustigi. Litið er svo á að eftirlit með mörkuðum á heildsölustigi geri það kleift að 

bæta úr misbresti á samkeppni á þeim mörkuðum, en til hans má síðan rekja markaðsbresti sem 

komið hafa í ljós á tengdum smásölumörkuðum. Ef eftirlitsyfirvald tiltekins ríkis getur sýnt fram á 

að afskipti á heildsölustigi hafi ekki skilað árangri þrátt fyrir þetta getur það þýtt að tilefni sé til 

fyrirframálagningar kvaða á viðeigandi smásölumarkaði, enda sé það niðurstaða 

eftirlitsyfirvaldsins að slík ráðstöfun standist þriggja þrepa prófið sem mælt er fyrir um í þessum 

tilmælum. 

24) Framangreind þrjú skilyrði hafa ráðið því hvaða markaðir eru skráðir í viðauka með þessum 

tilmælum. Eðlilegt er að eftirlitsyfirvald hvers ríkis leggi þá forsendu til grundvallar við upphaf 

athugunar sinnar að skilyrðunum þremur sé fullnægt á þessum mörkuðum. Leiði athugunin aftur á 

móti til þeirrar niðurstöðu að traustur grundvöllur sé fyrir samkeppni á einum eða fleiri þeirra 

smásölumarkaða, sem tilgreindir eru, án þess að til opinberra kvaða þurfi að koma á heildsölustigi, 

verður það einnig að vera niðurstaða eftirlitsyfirvaldsins að fyrirframálagðra kvaða sé ekki lengur 

þörf á heildsölustigi. 

25) Þótt tiltekinn markaður sé nefndur í viðaukanum kann eftirlitsyfirvald ríkis að telja ástæðu til, með 

vísan til sérstakra aðstæðna í landinu, að rannsaka sjálft hvort markaðurinn stenst þriggja þrepa 

prófið. Niðurstaða þeirrar rannsóknar getur orðið sú, eftir atvikum, að skilyrðum þriggja þrepa 

prófsins sé fullnægt eða að þeim sé ekki fullnægt við þær aðstæður sem ríkja í landinu. Ef tiltekinn 

markaður, sem nefndur er í tilmælunum, stenst ekki þriggja þrepa prófið skal hlutaðeigandi 

eftirlitsyfirvald ekki beita kvöðum á þeim markaði. 

26) Eftirlitsyfirvaldi hvers ríkis er heimilt að skilgreina aðra markaði en þá sem taldir eru upp í 

þessum tilmælum og beita þriggja þrepa prófinu gagnvart þeim. Nánar tiltekið ber 

eftirlitsyfirvöldum jafnan að beita þriggja þrepa prófinu ef þau komast að þeirri niðurstöðu að 

tiltekinn smásölumarkaður muni ekki einkennast af samkeppni í reynd nema fyrir tilstuðlan 

fyrirframálagðra kvaða, og hyggjast því leggja slíkar kvaðir á tilsvarandi heildsölumarkað(i), enda 

sé hann/þeir ekki talinn/taldir upp í tilmælunum. Í slíkum tilvikum skal fyrst greina þann 

heildsölumarkað í lóðréttri heildsölukeðju sem liggur fjærst smásölumarkaðnum sem um ræðir. 

Eftirlitsyfirvöld skulu greina einn af öðrum alla fráliggjandi markaði þeirra markaða sem lúta 

opinberum kvöðum til þess að skera úr um hvort þeir myndu einkennast af samkeppni í reynd ef 

opinberar kvaðir hvíldu á aðliggjandi mörkuðum, allt þar til komið er að viðkomandi 

smásölumarkaði/-mörkuðum.
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27) Æskilegt er að eftirlitsyfirvöld beiti þriggja þrepa prófinu einnig gagnvart þeim mörkuðum sem 

taldir eru upp í viðauka við tilmæli Eftirlitsstofnunar EFTA frá 14. júlí 2004 um [viðeigandi] 

markaði á sviði fjarskipta sem ástæða kann að vera til að fella undir fyrirframkvaðir (9) eða tilmæli 

Eftirlitsstofnunar EFTA frá 2008 en eru ekki nefndir í viðauka við þessi tilmæli, ef þeir lúta nú 

opinberum kvöðum sem beitt hefur verið vegna sérstakra aðstæðna í viðkomandi landi, til þess að 

meta hvort slíkar sérstakar aðstæður í landinu gefa enn tilefni til fyrirframálagningar kvaða á þeim 

mörkuðum. 

28) Forðast ber óeðlilega íþyngjandi fyrirframálagðar kvaðir á nýjum mörkuðum, jafnvel þegar þannig 

stendur á að fyrirtæki geta notið hagræðis með því að vera fyrst til að hefja starfsemi á 

viðkomandi markaði, sbr. ákvæði rammatilskipunarinnar. Til nýrra markaða teljast vöru- og 

þjónustumarkaðir sem eru þess eðlis, vegna þess hversu stutt þeir hafa starfað, að afar torvelt er að 

segja fyrir um hvaða skilyrði muni ráða annars vegar eftirspurn á þeim mörkuðum og hins vegar 

markaðssókn nýrra fyrirtækja og framboði, með þeim afleiðingum að beiting þriggja þrepa 

prófsins er erfiðleikum bundin. Tilgangurinn með því að forðast óeðlilega íþyngjandi 

fyrirframálagðar kvaðir á nýjum mörkuðum er að ýta undir nýsköpun eins og skylt er samkvæmt 

8. gr. rammatilskipunarinnar. Jafnframt ber að koma í veg fyrir að markaðsleiðandi fyrirtæki á 

hverjum slíkum markaði geti hindrað aðgang að honum, en um það atriði er einnig fjallað í 

leiðbeinandi reglum ESA um markaðsgreiningu og mat á því hvort mikil markaðsítök eru fyrir 

hendi (10). Smávægilegar endurbætur á fjarskiptanetum, sem þegar eru í notkun, leiða sjaldan til 

þess að nýr markaður verði til. Áður en sú ályktun er dregin að vara tilheyri ekki markaði sem 

þegar er til verður að staðfesta að brestur sé á staðgönguvörum bæði á eftirspurnarhlið og 

framboðshlið. Þegar ný tegund smásöluþjónustu kemur fram getur nýr afleiddur 

heildsölumarkaður myndast ef þannig stendur á að hin nýja smásöluþjónusta verður ekki veitt á 

grundvelli heildsöluvöru sem þegar er á markaði. 

29) Eftirlitsyfirvald hvers ríkis skal greina Eftirlitsstofnun EFTA og eftirlitsyfirvöldum annarra ríkja á 

Evrópska efnahagssvæðinu frá niðurstöðum könnunar sinnar á því hvort skilyrðum þriggja þrepa 

prófsins er fullnægt þegar því er beitt í samræmi við þessi tilmæli og að því leyti sem það fellur 

undir ákvæði 3. mgr. 7. gr. rammatilskipunarinnar. Ef látið er hjá líða að tilkynna fyrirhugaða 

ráðstöfun sem hefur áhrif á viðskipti milli EFTA-ríkjanna á þann hátt, sem lýst er í 38. lið 

inngangsorða rammatilskipunarinnar, getur það leitt til þess að samningsbrotamál verði höfðað 

gegn EFTA-ríkinu sem á í hlut. 

30) Tveir þeirra markaða, sem taldir voru upp í tilmælum Eftirlitsstofnunar EFTA 2008 (markaðir 1 

og 2), standast ekki lengur þriggja þrepa prófið og hafa því verið fjarlægðir úr upptalningu 

markaða í viðauka með þessum tilmælum. Þetta byggist á tilteknum væntum eða fyrirsjáanlegum 

breytingum á markaði Evrópska efnahagssvæðisins, og þar eð nokkur munur getur verið á því 

hversu hratt þær breytingar koma fram í einstökum EFTA-ríkjum geta sérstakar aðstæður í 

einstökum ríkjum réttlætt þá niðurstöðu eftirlitsyfirvalds að markaður 1 í tilmælum 

Eftirlitsstofnunar EFTA 2008 eða aðrir smásölumarkaðir, sem tengjast markaði 2 í þeim 

tilmælum, hafi enn sem komið er ekki þróast svo langt að þeir muni einkennast af samkeppni í 

reynd þegar fram í sækir, nema beitt verði viðeigandi og hóflegum ráðstöfunum á heildsölustigi. 

Eftirlitsyfirvöld í tilteknu ríki geta þannig haft fullnægjandi ástæður til að framlengja gildistíma 

fyrirframálagðra kvaða á heildsölustigi, að því tilskildu að skilyrðum þriggja þrepa prófsins sé 

fullnægt við þær aðstæður sem ætla má að muni ríkja í landinu á því tímabili sem næsta 

markaðsathugun tekur til. Aðrir markaðir, sem taldir eru upp í tilmælum Eftirlitsstofnunar EFTA 

2008, gefa enn tilefni til fyrirframálagningar kvaða, þó þannig að markaðir 4, 5 og 6 í tilmælunum 

eru endurskilgreindir. Eftirlitsyfirvald hvers ríkis skilgreinir takmörk þessara markaða með 

hliðsjón af aðstæðum í viðkomandi landi.  

  

(9) Tilmæli Eftirlitsstofnunar EFTA frá 14. júlí 2004 um [viðeigandi] vöru- og þjónustumarkaði á sviði fjarskipta sem 

ástæða kann að vera til að fella undir fyrirframkvaðir í samræmi við ákvæði gerðarinnar sem um getur í lið 5cl í 

XI. viðauka við EES-samninginn (tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/EB um sameiginlegan 

regluramma um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu), í þeirri mynd sem hún var felld inn í samninginn um Evrópska 

efnahagssvæðið, samþykkt með ákvörðun 194/04/COL. 

(10) Sjá 4. nmgr. hér á undan. 
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31) Tilmæli þessi hafa verið kynnt almenningi til samráðs og borin undir eftirlitsyfirvöld og önnur 

stjórnvöld í EFTA-ríkjunum (11). 

TILMÆLIN ERU SVOHLJÓÐANDI: 

1. Til grundvallar skilgreiningu sinni á viðeigandi mörkuðum, sem miðast við aðstæður í viðkomandi 

landi, sbr. ákvæði 3. mgr. 15. gr. rammatilskipunarinnar, leggi eftirlitsyfirvald hvers ríkis greiningu á 

þeim vöru- og þjónustumörkuðum sem taldir eru upp í viðauka með þessum tilmælum. 

2. Ef skilgreindir eru aðrir markaðir en þeir, sem fram koma í viðaukanum, sýni eftirlitsyfirvöld fram á, 

og Eftirlitsstofnun EFTA sannreyni, að eftirfarandi þremur skilyrðum sé öllum fullnægt: 

a) Fyrir hendi séu miklar og varanlegar aðgangshindranir sem rekja má til skipulagslegra, 

lagalegra eða stjórnsýslulegra þátta. 

b) Uppbygging markaðarins, sem um ræðir, sé þess eðlis að hann muni ekki taka að einkennast af 

samkeppni í reynd á tímabilinu sem miðað er við, þegar litið er til þeirra samkeppnisþátta sem 

liggja að baki aðgangshindrununum, svo sem mismunandi aðgangs að grunnvirkjum. 

c) Úrræði samkeppnislaga nægi ekki til þess að vinna bug á þeim markaðsbresti/-brestum sem 

komið hafa í ljós. 

3. Ef litið er svo á að ekki sé tilefni til fyrirframálagningar kvaða á einhverjum þeirra markaða sem 

taldir eru upp í viðaukanum, við þær sérstöku aðstæður sem ríkja í viðkomandi landi, sýni 

eftirlitsyfirvöld fram á, og Eftirlitsstofnun EFTA sannreyni, að einu eða fleiri þeirra skilyrða, sem 

tilgreind eru í 2. lið, sé ekki fullnægt. 

4. Eftirlitsyfirvald hvers ríkis taki til athugunar hvers kyns samkeppnisaðhald sem skipt getur máli, 

óháð því hvort það telst eiga rætur sínar í rafrænum fjarskiptakerfum, rafrænni fjarskiptaþjónustu eða 

þjónustu eða tilhögun af öðru tagi sem telja má sambærilega frá sjónarhóli endanlegs notanda. 

5. Tilmæli þessi eru gefin út með fyrirvara um markaðsskilgreiningar og niðurstöður 

markaðsgreiningar, svo og kvaðir sem eftirlitsyfirvald hvers ríkis hefur mælt fyrir um í samræmi við 

3. mgr. 15. gr. og 16. gr. rammatilskipunarinnar fyrir gildistökudag þessara tilmæla. 

6. Tilmælum þessum er beint til EFTA-ríkjanna. 

Gjört í Brussel 11. maí 2016. 

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA 

 Sven Erik Svedman Frank Büchel 

 Forseti Stjórnarmaður 

  

(11) Sú kynning átti sér stað frá 4. febrúar til 18. mars 2016. 
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VIÐAUKI 

Markaður 1: Lúkning símtala í einstökum almennum símkerfum með fasttengingu – heildsala 

Markaður 2: Lúkning símtala í einstökum farsímakerfum – heildsala 

Markaður 3: a) Staðaraðgangur með fasttengingu – heildsala 

b) Miðlægur aðgangur með fasttengingu fyrir fjöldaframleiddar vörur – heildsala 

Markaður 4: Aðgangur með fasttengingu af miklum gæðum – heildsala 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8059 — Investindustrial/Black Diamond/Polynt/Reichhold) 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem sjóðir tengdir Investindustrial, í gegnum 

Global Chemicals SARL („Investindustrial“, Lúxemborg), og sjóðir tengdir Black Diamond Capital 

Management L.L.C. („Black Diamond“, Bandaríkjunum) öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu 

yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í fyrirtækjunum Polynt Group 

(„Polynt“, Ítalíu) og Reichhold Group („Reichhold“, Bandaríkjunum). Sama samfylking hafði verið 

tilkynnt framkvæmdastjórninni 26. október 2016, en tilkynningin síðan dregin til baka 24. nóvember 

2016. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Polynt: þróun framleiðsla og dreifing á sérnotaíðefnum og yfirborðsmeðferðaríðefnum. Polynt 

er einkum virkt í framleiðslu á ómettuðu pólýesterresíni, milliíðefnum (anhýdríðum), tengdum 

hrávörum (mýkiefnum), og sérnotaefnum (hitaherðandi efnasamböndum). 

– Reichhold: framleiðsla og sala á resínum sem notuð eru í samsett efni og húðunarefni. 

– Investindustrial: eignarhaldsfélag sem kaupir og stýrir hlutafjáreignum í öðrum fyrirtækjum. 

– Black Diamond: ráðgjafarfyrirtæki í fjárfestingum sem einkum leggur áherslu á fjögur svið 

fjárfestinga: i) fjárfestingu og stjórnun aðþrengdra fyrirtækja/framtakssjóðir, ii) vogunarsjóði, 

iii) millilagssjóði og lánaramma, og iv) aðra sérstaka sjóði. 

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 96, 28.3.2017). 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.8059 – Investindustrial/Black Diamond/Polynt/Reichhold, 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“). 

2017/EES/20/02 

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


Nr. 20/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.3.2017 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8314 – Broadcom/Brocade) 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem singapúrska fyrirtækið Broadcom Limited 

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

samrunareglugerðarinnar, í bandaríska fyrirtækinu Brocade Communications Systems, Inc. 

(„Brocade“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Broadcom: hönnun, þróun og sala á úrvali hálfleiðarabúnaðar til notkunar í símalínuþjónustu og 

þráðlausri þjónustu, fyrirtækisgeymslu og iðnaðarnotkun. 

– Brocade: vélbúnaður fyrir nettengingar, hugbúnaður og þjónusta fyrir grunnvirki í fjarskiptum 

og gagnamiðstöðvar og búnað, m.a. vörur sem tengjast leiðargreinum nets netþjóna og 

gagnageymsla sem tengdar eru með ljósleiðara (e. Fibre Channel Storage Area Networking) og 

vörur fyrir net sem notast við IP-samskiptareglur. 

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 94, 25.3.2017). 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.8314 – Broadcom/Brocade, 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“). 

2017/EES/20/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8362 – Lonza Group/Capsugel) 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Lonza Group AG (Lonza, Sviss) 

öðlast með hlutabréfakaupum, yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í 

fyrirtækinu Capsugel S.A. (Capsugel, Lúxemborg).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Lonza: þjónusta við lyfja-, heilbrigðis- og lífvísindafyrirtæki, m.a. þjónusta í tengslum við 

samningagerð og skipulagningu framleiðslu lífefnalyfja, sérunninna íðefna, háþróaðra milliefna 

og virkra lyfjahráefna og framleiðsla, þróun og sala á virkum efnum sem neytendur nota til 

umhirðu, til notkunar í landbúnaði, við meðhöndlun vatns, í húðunarefni og samsett efni.  

– Capsugel: hönnun, þróun og framleiðsla á margvíslegum formum vegna skömmtunar fyrir 

líftækni- og heilsu- og næringariðnað, m.a. vörur undir skammta til inntöku á borð við hart og 

mjúkt gelatín og vökvafyllt og annars konar fjölliðuhylki. 

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 96, 28.3.2017). 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 

mál M.8362 – Lonza Group/Capsugel, 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“). 

2017/EES/20/04 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8389 – Groupe Crédit Mutuel/BNP Paribas/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 15. mars 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem frönsku fyrirtækin Banque Fédérative du 

Crédit Mutuel („Crédit Mutuel“) og BNP Paribas S.A. („BNP Paribas“) öðlast í sameiningu yfirráð, í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í frönsku fyrirtækjunum Fivory SA („Fivory 

SA“), Fivory SAS („Fivory SAS“) og Retail Mobile Wallet („RMW“). Fivory SA, Fivory SAS og 

RMW nefnast einu nafni „JV“.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Crédit Mutuel: banka- og fjármálaþjónusta, einkum í Frakklandi. 

– BNP Paribas: banka- og fjármálaþjónusta um heim allan. 

– JV: smásala þjónustu í tengslum við rafræn veski í farsíma sem heimila greiðslur, notkun 

vildarkerfa og inneignarmiða, auglýsingamiðlun og þjónusta í tengslum við sölukynningu og 

gagnaþjónusta í tengslum við notkun rafrænna veskja í farsíma, 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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

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

í Stjtíð. ESB (C 94, 25.3.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

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

M.8389 – Groupe Crédit Mutuel/BNP Paribas/JV, 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. 

2017/EES/20/05 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8413 – Engie/Omnes Capital/Prédica/Engie PV Besse/Engie PV Sanguinet) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. mars 2017 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu skv. 4. gr. 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) þar sem franska fyrirtækið Futures Energies 

Investissements Holdings („FEIH“), sem lýtur sameiginlegum yfirráðum frönsku fyrirtækjanna 

Engie S.A. („Engie“), Omnes Capital og Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole 

(„Prédica“), hluti af frönsku samstæðunni Groupe Crédit Agricole („GCA“), öðlast með 

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

frönsku fyrirtækjunum Engie PV Besse („Besse“) og Engie PV Sanguinet („Sanguinet“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Engie: starfsemi innan allrar virðiskeðjunnar á sviði gass, raforku og orkuþjónustu. 

– Omnes Capital: sjálfstætt eignastýringarfyrirtæki með starfsemi í óskráðum fyrirtækjum á 

nokkrum sviðum, einkum endurnýjanlegri orku.  

– Prédica: starfsemi í tryggingageiranum. Prédica er hluti af GCA sem býður breitt úrval banka- 

og tryggingaþjónustu.  

– Besse: ljósspennuorkuver sem er virkt í raforkuframleiðslu í Frakklandi.  

– Sanguinet: ljósspennuorkuver sem eru virk í raforkuframleiðslu 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. 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 94, 25.3.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

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

M.8413 – Engie/Omnes Capital/Prédica/Engie PV Besse/Engie PV Sanguinet, 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. 

2017/EES/20/06 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8417 – KKR/Travelopia) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið KKR & Co. L.P. 

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

samrunareglugerðarinnar, í Travelopia Holdings Limited og Travelopia USA (einu nafni 

„Travelopia“, Bretlandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKR:  fjárfestingarfyrirtæki með starfsemi víða um heim sem býður upp á margvíslega 

eignastýringarþjónustu og fjármagnsmarkaðslausnir. 

– Travelopia: ferðaskrifstofa víða um heim sem býður sérhæfðar ferðir og starfar einkum í 

Bandaríkjunu, Bretlandi og Ástralíu. Travelopia sérhæfir sig í sex tegundum ferða:  

i) leiðöngrum, ii) sérsniðnum ferðum, iii) siglingum, iv) námsferðum, v) sérsniðnum ferðum til 

Bandaríkjanna, og vi) viðburðatengdum ferðum. 

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 101, 31.3.2017). 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.8417 – KKR/Travelopia, 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. 

2017/EES/20/07 
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30.3.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 20/15 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8428 – CVC/Żabka Polska) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 16. mars 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem lúxemborgska fyrirtækið CVC Capital Partners 

SICAV-FIS S.A. („CVC“) öðlast með hlutabréfakaupum, að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 

3. gr. samrunareglugerðarinnar, í pólska fyrirtækinu Żabka Polska S.A. („Żabka“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC: ráðgjöf og stýring fjárfestingarfyrirtækja og -vettvanga. 

– Żabka: smásala á matvöru í gegnum rekstur nets þægindaverslana í Póllandi. 

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 94, 25.3.2017). 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.8428 – CVC/Żabka Polska, 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. 

2017/EES/20/08 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8430 – AÜW/Siemens/egrid) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem þýsku fyrirtækin Allgäuer Überlandwerk 

GmbH („AÜW“) og fyrirtækið Siemens AG („Siemens“) öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu 

yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í þýska fyrirtækinu egrid 

applications & consulting GmbH („egrid“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Siemens: fyrirtæki sem starfar um heim allan á mismunandi sviðum, einkum stafrænnar 

væðingar, sjálfvirkni og rafvæðingar.  

– AÜW: orkusala og starfræksla orkudreifkerfis í Allgäu (Þýskalandi).  

– egrid: ráðgjafarþjónusta á sviði mælinga, greiningar og bestunar á dreifingarkerfum.  

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 96, 28.3.2017). 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 

mál M.8430 – AÜW/Siemens/egrid, 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. 

2017/EES/20/09 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8438 – Bolloré Energy/Total Marketing France/DRPC) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 15. mars 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem frönsku fyrirtækin Bolloré Energy („BE“) og 

Total Marketing France („TMF“), sem lýtur yfirráðum franska fyrirtækisins Total SA, („Total“), 

öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í franska fyrirtækinu Dépôt Rouen Petit-Couronne („DRPC“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Total: starfsemi um heim allan á sviði leitar, framleiðslu, flutnings, geymslu og sölu á olíu og 

jarðgasi. Samstæðan er einnig virk í hreinsun á jarðolíuafurðum og í smásölu og heildsölu á 

hreinsuðum vörum.  

– BE: geymsla á kolvatnsefnum og dreifing á jarðolíuafurðum. 

– DRPC: mun þróa og stjórna geymslu fyrir jarðolíuafurðir sem staðsett er í Petit-Couronne. 

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 94, 25.3.2017). 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 

mál  M.8438 – Bolloré Energy/Total Marketing France/DRPC, 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.8442 – Ardian/Groupe Prosol) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) þar sem franska fyrirtækið Ardian France („Ardian“) öðlast með hlutabréfakaupum 

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

Groupe Prosol („Groupe Prosol“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Ardian: fjárfestingarsjóðir. 

– Groupe Prosol: innkaup og smásöludreifing á ávöxtum og matjurtum, fiski og mjólkurvörum. 

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. 

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 94, 25.3.2017). 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.8442 – Ardian/Groupe Prosol, 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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30.3.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 20/19 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8087 – Smiths Group/Morpho Detection) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. janúar 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32017M8087. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8342 – Mitsubishi Chemical Group/PTT Public Company Group/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. mars 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 

32017M8342. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 20/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.3.2017 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8373 – Europa Capital/Rezidor/PHD Polska) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. mars 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 

32017M8373. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8377 – SPIE/SAG) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. mars 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 

32017M8377. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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30.3.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 20/21 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. mars 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 

32017M8383. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8395 – Bridgepoint/Zenith) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. mars 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 

32017M8395. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/20/16 

2017/EES/20/17 

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 tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8403 – Sumitomo/Musashi Semitsu Industry/Hay Holding) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. mars 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 

32017M8403. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/20/18 

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

frá 26. júlí 2016 

um málarekstur skv. 102. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins  

og 54. gr. EES-samningsins 

(mál AT.39317 – E.ON Gas) 

Hinn 26. júlí 2016 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur samkvæmt 102. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 54. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr. 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), hefur framkvæmdastjórnin nú birt nöfn aðila og meginefni 

ákvörðunarinnar (Stjtíð. ESB C 89, 22.3.2017, bls. 24), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra 

hagsmuna fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. 

2017/EES/20/19 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.484.01.0027.01.ENG&toc=OJ:C:2016:484:TOC#ntr1-C_2016484EN.01002701-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.089.01.0024.01.ENG
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Auglýst eftir umsóknum fyrir árið 2017 

Þriðja aðgerðaáætlun Sambandsins á sviði heilbrigðismála (2014–2020) 

Auglýst er eftir umsóknum undir fyrirsögninni „Heilbrigðismál – 2017“ á grundvelli þriðju aðgerða-

áætlunar Sambandsins á sviði heilbrigðismála (2014–2020) (1). 

Auglýsingin skiptist í eftirtalda hluta: 

– auglýsingu um tillögur um styrki vegna sértækra aðgerða í formi verkefnastyrkja,  

– auglýsingu um tillögur um styrki til starfsemi sjálfstæðra stofnana (rekstrarstyrki). 

Frestur til að skila tillögum á netinu er til 15. júní 2017. 

Unnt er að nálgast allar upplýsingar, þ.m.t. ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. janúar 2017 um 

samþykkt starfsáætlunar fyrir árið 2017 í tengslum við framkvæmd þriðju aðgerðaáætlunar Sambandsins 

á sviði heilbrigðismála (2014–2020), svo og viðmiðanir sem ráða vali umsókna, styrkveitingum og öðrum 

atriðum í tengslum við fjárframlög til aðgerða samkvæmt áætluninni, á vefsetri framkvæmdastofnunar 

neytenda- og heilbrigðismála og matvæla (Chafea): http://ec.europa.eu/chafea 

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 282/2014 frá 11. mars 2014 um að koma á fót þriðju 

aðgerðaáætlun Sambandsins á sviði heilbrigðismála (2014–2020) og um niðurfellingu á ákvörðun  

nr. 1350/2007/EB (Stjtíð. ESB L 86, 21.3.2014, bls. 1). 

2017/EES/20/20 

http://ec.europa.eu/chafea
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AUGLÝST EFTIR TILLÖGUM – EACEA/07/2017 

samkvæmt áætluninni Erasmus+ 

Lykilaðgerð 3: Stuðningur við umbætur á stefnumálum – Félagsleg samheldni fyrir tilstilli 

menntunar, þjálfunar og æskulýðsstarfs 

1. Markmið og lýsing  

Auglýst er eftir tillögum í því skyni að styðja fjölþjóðleg samstarfsverkefni á sviði menntunar, þjálfunar 

og æskulýðsstarfs. Auglýsingin er í tveimur hlutum, annar vegna menntunar og þjálfunar (hluti 1) og hinn 

vegna æskulýðsstarfs (hluti 2). 

Almenn markmið 

Verkefni í báðum hlutum, sem sótt er um í tengslum við auglýsinguna, skulu stefna að eftirfarandi: 

1. Breiða út og/eða bæta góðar starfsvenjur í námi án aðgreiningar, einkum þar sem því er komið af stað 

á staðarvísu. Hvað þessa auglýsingu varðar, merkir það að bæta að líkja eftir góðum starfsvenjum sem 

víðast/færa þær yfir í annað samhengi eða koma þeim í framkvæmd á hærra/kerfislægu stigi, 

eða 

2. Þróa og koma til framkvæmdar aðferðum og venjum sem ýta undir nám án aðgreiningar og/eða 

æskulýðsumhverfi í sérstöku samhengi. 

Hver umsókn verður að fjalla um eitt almennt markmið og eitt hinna sérstöku markmiða, sem eru tiltekin 

sérstaklega fyrir hluta 1 og hluta 2. Almenn og sérstök markmið auglýsingarinnar eru tæmandi: umsóknir 

sem fjalla ekki um þau verða ekki teknar til greina. 

Frekari upplýsingar um sérstök markmið hlutanna tveggja, hlutgenga starfsemi, úthlutunar-viðmið og 

fjárveitingu er að finna í auglýsingunni í heild sinni í Stjtíð. ESB C 80, 15.3.2017, bls. 3. 

2. Hlutgengisviðmið 

Hlutgengir umsækjendur eru opinberar eða einkareknar stofnanir sem starfa á sviði menntunar, þjálfunar 

og æskulýðsstarfs eða félagshagfræðilegar stofnanir sem annast starfsemi þvert á atvinnugreinar (t.d. 

viðurkenningarmiðstöðvar, verslunarráð, viðskiptastofnanir, borgaraleg samtök, íþrótta- og 

menningarstofnanir) á sviðum sem falla undir yfirlýsinguna um að stuðla að borgararétti og 

sameiginlegum gildum um frelsi, umburðarlyndi og banni gegn mismunun fyrir tilstilli menntunar 

(Parísaryfirlýsingin). 

Umsækjendur, sem teljast hlutgengir til að svara þessari auglýsingu, eru (ekki tæmandi listi): 

– menntastofnanir og aðrar kennslustofnanir, 

– opinber yfirvöld á lands-/svæðis-/staðarvísu sem eru ábyrg fyrir menntun, þjálfun og æskulýðsstarfi, 

– stofnanir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni (NGO), 

– rannsóknastofnanir, 

– viðskiptastofnanir og aðilar vinnumarkaðarins, 

– leiðsagnar- og viðurkenningarmiðstöðvar, 

2017/EES/20/21 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.026.01.0008.01.ENG
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– alþjóðastofnanir, 

– einkafyrirtæki, 

– net þeirra stofnana sem taldar eru upp að framan eru einnig hlutgeng, svo fremi að þau séu lögaðilar. 

Einungis verður tekið við umsóknum frá lögaðilum í eftirtöldum löndum sem eru aðilar að áætluninni: 

– Hinum 28 aðildarríkjum Evrópusambandsins, 

– EFTA-ríkjunum sem eiga aðild að EES: Íslandi, Liechtenstein og Noregi, 

– löndum sem hafa sótt um aðild að ESB: Makedónía, fyrrverandi lýðveldi í Júgóslavíu og Tyrkland. 

Lágmarkskrafa varðandi samsetningu samstarfsstofnana samkvæmt þessari auglýsingu er fjórar stofnanir í 

fjórum mismunandi löndum sem eiga aðild að áætluninni. 

Ef net aðila koma að verkefninu verða að minnsta kosti tvær stofnanir sem ekki eru hluti af netinu að vera 

í hópnum og hópurinn verður að hafa innan vébanda sinna stofnanir í að minnsta kosti fjórum löndum 

sem eiga aðild að áætluninni. 

3. Umsóknarfrestur  

Umsóknir verður að leggja fram eigi síðar en klukkan 12:00 á hádegi (að Brussel-tíma) hinn 22. maí 

2017.  

4. Nánari upplýsingar  

Unnt er að nálgast allar upplýsingar um auglýsinguna EACEA/07/2017: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

Netfang: 

EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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