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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Orðsending frá Eftirlitsstofnun EFTA samkvæmt 7. mgr. 21. gr. gerðarinnar sem um  

getur í 1. lið VII. viðauka við EES-samninginn (Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  

2005/36/EB frá 7. september 2005 um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi) 

Í 7. mgr. 21. gr. gerðarinnar, sem um getur í 1. lið VII. viðauka við EES-samninginn (Tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB frá 7. september 2005 um viðurkenningu á faglegri menntun og 

hæfi), er kveðið á um að EFTA-ríkin skuli tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA um þau lög og 

stjórnsýslufyrirmæli sem þau samþykkja að því er varðar útgáfu vitnisburðar um formlega menntun og 

hæfi á þeim sviðum sem fjallað er um í III. kafla gerðarinnar.  

Eftirlitsstofnun EFTA hefur það verkefni að birta viðeigandi orðsendingu þar sem tilgreind eru þau 

starfsheiti sem stjórnvöld á Íslandi, Liechtenstein og Noregi samþykkja sem vitnisburð um formlega 

menntun og hæfi og, ef við á, sú stofnun sem gefur út vitnisburðinn um formlega menntun og hæfi, 

vottorðið sem honum fylgir og samsvarandi starfsheiti sem um getur í liðum 5.1.1, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 

5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 í V. viðauka gerðarinnar.  

Þar sem stjórnvöld í Noregi hafa tilkynnt um breytingar á skráðum starfsheitum birtir Eftirlitsstofnun 

EFTA fyrirliggjandi orðsendingu í samræmi við 7. mgr. 21. gr. gerðarinnar.  

Vitnisburður um formlega menntun og hæfi: Hjúkrunarfræðingar í almennri hjúkrun  

Stjórnvöld í Noregi hafa tilkynnt um eftirfarandi breytingar á upplýsingum sem eru skráðar fyrir 

hjúkrunarfræðinga í almennri hjúkrun (liður 5.2.2 í V. viðauka við tilskipun 2005/36/EB):  

Land Vitnisburður um formlega menntun og hæfi Stofnunin sem veitir prófskírteinið 

Norge Vitnemål for fullført grad bachelor i sykepleie Universitet og Høgskole 

 

2017/EES/28/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8306 – Qualcomm/NXP Semiconductors) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 28. apríl 2017 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) þar sem bandaríska fyrirtækið Qualcomm Incorporated, í gegnum dótturfyrirtæki sitt  

Qualcomm River Holdings B.V. (Hollandi), öðlast með hlutabréfakaupum að fullu yfirráð, í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í hollenska fyrirtækinu NXP 

Semiconductors N.V.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Qualcomm Incorporated: skiptist í tvo meginhluta i) Qualcomm CDMA Technologies („QCT“) 

og, ii) Qualcomm Technology Licensing („QTL“). QCT er seljandi samrása og 

kerfishugbúnaðar sem byggir á CDMA, OFDMA og annarri tækni sem notuð er í tal- og 

gagnaflutningi, og vörum fyrir net, kerfisvinnslu, margmiðlun og hnattræna staðsetningu. QTL 

veitir leyfi eða heimilar notkun hluta af hugverkaréttindum Qualcomm Incorporated sem felur í 

sér m.a. tiltekin einkaleyfisréttindi sem eru nauðsynleg og/eða gagnleg við framleiðslu og sölu á 

tilteknum þrjáðlausum vörum. 

– NXP Semiconductors N.V.: starfar við framleiðslu og sölu á hálfleiðurum, einkum samrásum 

(„IC“) og hálfleiðurunum sem eru ein heild. NXP selur aðallega tvo flokka af vörum, staðlaðar 

vörur og búnað fyrir HPMS. HPMS rekstur NXP felst meðal annars í kerfislausnum og 

notbundnum hálfleiðurum fyrir i) sjálfvirkni, ii) lausnir fyrir örugga auðkenningu, iii) öruggan 

tengjanlegan búnað og iv) öruggt viðmót og afl. 

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 143, 6.5.2017). 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.8306 – Qualcomm/NXP Semiconductors, 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/28/02 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8346 – Macquarie/Universities Superannuation Scheme Limited/Offshore  

wind assets of UK Green Investment Bank plc) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 27. apríl 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

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

(„Macquarie“), ásamt dótturfyrirtæki þess Macquarie Corporate Holdings Pty Limited, og 

Universities Superannuation Scheme Limited („USSL“, Bretlandi), öðlast með eignakaupum, í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í sameiningu yfirráð yfir níu vindbúum 

(„andlag viðskiptanna“), af UK Green Investment Bank plc („GIB“, Bretlandi).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Macquarie: fjárfestingarfélag sem starfar um heim allan og veitir banka- og fjármálaþjónustu og 

er með skrifstofur í 28 löndum. 

– USSL: fjárvörsluaðili fyrirtækja sem annast stýringu lífeyrissjóðs í einkaeigu fyrir 

háskólastarfsfólk í breskum háskólum og öðrum æðri menntastofnunum og 

rannsóknarstofnunum. 

– Andlag viðskiptanna: níu vindbú sem eru staðsett við strendur Englands og Wales. 

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 143, 6.5.2017). 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.8346 – Macquarie/Universities Superannuation Scheme Limited/Offshore wind assets of UK 

Green Investment Bank plc, 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/28/03 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8348 – RAG Stiftung/Evonik Industries/Huber Silica) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 27. apríl 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu, og í kjölfar vísunar skv. 5. mgr. 4. gr. sömu 

reglugerðar, þar sem þýska fyrirtækið Evonik Industries AG („Evonik“), sem lýtur yfirráðum þýska 

fyrirtækisins RAG Stiftung (Germany), öðlast með hlutafjár- og eignakaupum, í skilningi b-liðar  

1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, að fullu yfirráð í tilteknum hluta bandaríska fyrirtækisins 

J.M. Huber Corporation („Huber Silica“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Evonik: framleiðsla og sala á sérnotaíðefnum, einkum sílíkati sem unnið er með útfellingu. 

– Huber Silica: framleiðsla á sílíkati sem unnið er með útfellingu og natríumsílikati, sem er 

ílagsvara við sílikat sem unnið er með útfellingu. 

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 141, 5.5.2017). 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.8348 – RAG Stiftung/Evonik Industries/Huber Silica, 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/28/04 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8448 – Hellman & Friedman/Allfunds Bank) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 28. apríl 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Hellman & Friedman Investors 

VIII, L.P., sem lýtur yfirráðum bandaríska fyrirtækisins Hellman & Friedman LLC („H&F“), öðlast 

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

spænska fyrirtækinu Allfunds Bank, S.A („AFB“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– H&F: framtakssjóður sem fjárfestir í mismunandi atvinnugreinum. 

– AFB: vettvangur fyrir dreifingu fjárfestingarsjóða. 

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 145, 9.5.2017). 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.8448 – Hellman & Friedman/Allfunds Bank, 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/28/05 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8450 – Shanghai Shenda/IAC ST&A business) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 28. apríl 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Shanghai Shenda Co., Ltd., sem í 

raun lýtur yfirráðum kínverska fyrirtækisins Shangtex Holding Co. Ltd. („Shangtex“), öðlast með 

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

fyrirtækinu sem samanstendur af leðuráklæðis- og hljóðtæknirekstri („ST&A“) lúxemborgska 

fyrirtækisins International Automotive Components Group S.A. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Shangtex: viðskipti með textílefni og framleiðsla á textílefnum fyrir iðnað, s.s. leðuráklæðis- og 

hljóðtæknivörur til notkunar í bílaframleiðslu.  

– Reksturinn sem er andlag kaupanna: framleiðsla og sala á breiðu úrvali af leðuráklæðis- og 

hljóðtæknivörum. Rekstrinum tilheyrir m.a. framleiðsluaðstaða á 11 stöðum og verkfræðivinnu- 

og prófunarstofa. 

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 143, 6.5.2017). 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.8450 – Shanghai Shenda/IAC ST&A business, 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.8466 – Bain Capital/Sealed Air Diversey Care division and food hygiene  

and cleaning business) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. apríl 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) þar sem Bain Capital (Bandaríkjunum) öðlast með viðskiptum með hlutafé og eignir 

yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í Diversey Care deild Sealed Air 

(Bandaríkjunum) og hollustuhátta- og hreinlætishluta matvælameðferðardeildar Sealed Air (einu 

nafni „Diversey“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bain Capital: fjárfesting í framtakssjóðum víða um heim sem eiga hluti í mörgum 

atvinnugreinum, m.a. upplýsingatækni, heilsugæslu, smásölu- og neytendavörum, fjarskiptum, 

fjármálastarfsemi og iðnaði/framleiðslu. 

– Diversey: lausnir á sviði hreinlætis í tveimur deildum: 

1) Sérfræðideild Diversey (undir nafninu Diversey Care), sem þróar og býður upp á 

samþættar hreinlætislausnir fyrir viðskiptavini í rekstri, eldhúsumhirðulausnir fyrir 

atvinnueldhús, þvottavörur og lausnir til nota á staðnum, hreinsunarvörur og -búnað, 

lausnir og vörur fyrir umhirðu salerna, hreinlætisvörur, skordýravarnavörur og íðefni og 

kerfi með stafræna virkni fyrir fyrirtæki sem veita hreinsunarþjónustu.  

2) Hollustuhátta- og hreinlætishluti Diversey sem er hluti af matvælameðferðardeild 

fyrirtækisins (undir nafninu Diversey Hygiene Services) og býður upp á lausnir í hreinlæti 

og búnaði sem gera sjálfvirkni og eftirlit kleift í matvæla- og drykkjarvinnslu með lausnum 

á borð við efnablöndun, hönnun, verkfræðistarfsemi, fjarvöktun gagna og greiningu með 

forspárgildi þar sem áhersla er lögð á matvælaöryggi og vatns- og orkusparnað. 

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 145, 9.5.2017). 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.8466 – Bain Capital/Sealed Air Diversey Care division and food hygiene and cleaning business, 

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/28/07 

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


Nr. 28/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 11.5.2017 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8471 – BC Partners/PSC/Shawbrook) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem sjóðir undir stjórn Pollen Street Capital 

Limited  („Pollen Street Capital“, Bretlandi) og sjóðir undir stjórn BC Partners LLP („BC Partners“, 

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

samrunareglugerðarinnar, í Shawbrook Group plc („Shawbrook“, Bretlandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Pollen Street Capital: framtakssjóður sem leggur áherslu á fjárfestingar í fjármálageiranum í 

Evrópu.  

– BC Partners: framtakssjóður sem leggur áherslu á markaði í Evrópu og Norður-Ameríku. 

– Shawbrook: breskur sparisjóður með útlánastarfsemi sem sérhæfir sig í þjónustu við lítil og 

meðalstór fyrirtæki og spannar ýmsar gerðir af láns- og sparifjárvörum. 

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 148, 12.5.2017). 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.8471 – BC Partners/PSC/Shawbrook, 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.8477 – LGP/OMERS/OPE Caliber Holdings) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 5. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Leonard Green & Partners, L.P. („LGP“, 

Bandaríkjunum) og  OPE USA Investment Corporation („OPE“), fyrirtæki sem er hluti af 

samstæðunni OMERS Group („OMERS Group“, Kanada), öðlast með hlutabréfakaupum 

sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í OPE Caliber 

Holdings Inc., sem ásamt dótturfyrirtækjum þess sem eru alfarið í eigu þess, nefnast Caliber 

Collision Centers („CCC“, Bandaríkjunum).   

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– LGP: bandarískur framtakssjóður með höfuðstöðvar í Los Angeles. Helstu áherslusvið LGP eru 

smásala, neytendamarkaður, heilsugæsla, vellíðan, rekstur, neytendaþjónusta og dreifing. 

– OMERS Group: stýrir lífeyriskerfi Ontario Municipal Employees Retirement System í Kanada. 

– CCC: rekstur á neti bílaviðgerðarverkstæða í Bandaríkjunum. CCC er einungis með starfsemi í 

Bandaríkjunum og er ekki með nokkra eða fyrirhugaða rekstrarstarfsemi á EES-svæðinu. CCC 

lýtur sem stendur einungis yfirráðum OPE. 

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 150, 13.5.2017). 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.8477 – LGP/OMERS/OPE Caliber Holdings, 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/28/09 

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


Nr. 28/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 11.5.2017 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.7680 – DCC Group/Butagaz) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. september 2015 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 

32015M7680. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.7917 – Boehringer Ingelheim/Sanofi Animal Health Business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. nóvember 2016 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 

32016M7917. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.7936 – Petrol/Geoplin) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. 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 

32017M7936. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8099 – Nissan/Mitsubishi) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. október 2016 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 

32016M8099. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8134 – Siemens/Gamesa) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. 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 

32017M8134. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8248 – Tech Data/Avnet’s Technology Solutions) 

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 

32017M8248. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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2017/EES/28/15 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8270 – EDF/CDC/RTE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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 frönsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

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

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32017M8270. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8293 – 3i/APG/ATP/Eiser Infrastructure Portfolio) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. apríl 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 

32017M8293. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/28/16 

2017/EES/28/17 

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.8376 – BMW/Daimler/Ford/Porsche/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. apríl 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 

32017M8376. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8432 – Bain Capital/MKM Building Supplies) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. apríl 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 

32017M8432. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/28/18 

2017/EES/28/19 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8445 – Duferco Energia/Energhe) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. apríl 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 

32017M8445. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/28/20 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. september 2016 þar sem lýst er  

yfir að samfylking fyrirtækja samræmist innri markaðnum og framkvæmd  

EES-samningsins 

(mál M.7278 – General Electric/Alstom (Thermal Power – Renewable Power & Grid Business)) 

Hinn 8. september 2016 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð 

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

2. mgr. 8. gr. þeirrar reglugerðar. Heildartexti ákvörðunarinnar á ensku en án trúnaðarupplýsinga er  

birtur á vef aðalskrifstofu samkeppnismála á eftirfarandi slóð: http://ec.europa.eu/comm/competition/ 

index_en.html  

Ríkisaðstoð – Bretland 

Ríkisaðstoð SA.47702(2017/C)(áður 2017/N) – Annar kostur í stað skuldbindingar  

Royal Bank of Scotland um að losa sig við eignir Rainbow business 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Bretlandi, með bréfi dagsettu 4. apríl 2017, þá ákvörðun 

sína að hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins. 

Frestur hagsmunaaðila til að gera athugasemdir er einn mánuður frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf 

birtist í (Stjtíð. ESB C 142, 5.5.2017, bls. 8). Athugasemdir skal senda með eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

Bréfasími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

  

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

2017/EES/28/21 

2017/EES/28/22 

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.142.01.0008.01.ENG
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Auglýst eftir tillögum samkvæmt starfsáætlun um styrkveitingar á sviði samevrópskra 

fjarskiptaneta samkvæmt sjóðnum fyrir stamtengda Evrópu fyrir árin 2014 til 2020 

(Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2017) 696) 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, aðalskrifstofa fjarskiptaneta, inntaks og tækni, auglýsir hér með 

eftir tillögum í því skyni að veita styrki til verkefna í samræmi við forgangssvið og markmið sem 

skilgreind eru í vinnuáætluninni fyrir árið 2017 á sviði samevrópskra fjarskiptaneta samkvæmt sjóðnum 

fyrir samtengda Evrópu fyrir árin 2014–2020. 

Auglýst er eftir tillögum vegna eftirfarandi: 

 CEF-TC-2017-2: öryggi á netinu 

 CEF-TC-2017-2: rafræn afhending 

 CEF-TC-2017-2: rafræn almenn heilbrigðisþjónusta 

 CEF-TC-2017-2: rafræn innkaup 

Áætluð fjárhæð, sem er til ráðstöfunar til verkefna sem verða fyrir valinu, samkvæmt þessum 

auglýsingum, er 25,5 milljónir evra. 

Frestur til að skila inn tillögum er til 21. september 2017.  

Upplýsingar um viðkomandi auglýsingar er að finna á vefsetri áætlunarinnar fyrir samtengda Evrópu: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-

calls-proposals 

 

2017/EES/28/23 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
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