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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA 

nr. 226/17/COL 

frá 19. desember 2017 

um að leysa Noreg undan skyldu til að beita gerðinni sem vísað er til í 2. lið í 1. hluta III. kafla I. 

viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, tilskipun ráðsins 66/401/EBE um 

markaðssetningu á fóðurjurtafræi, gagnvart tilteknum tegundum 

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA HEFUR,  

með vísan til gerðarinnar sem um getur í 2. lið 1. hluta III. kafla I. viðauka við EES-samninginn,  

Tilskipun ráðsins 66/401/EBE frá 14. júní 1966 um markaðssetningu á fóðurjurtafræi („tilskipun 

66/401/EBE), einkum gr. 23a tilskipunarinnar, 

með áorðnum breytingum samkvæmt d-lið 4. liðar bókunar 1 við EES-samninginn, d-lið 2. mgr. 5. gr. 

samningsins um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls og c-lið 1. mgr. 1. gr., 2. mgr. 1. gr. og 3. gr. 

bókunar 1 við samninginn um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, 

með hliðsjón af beiðni Noregs sem lögð var fram 3. júlí 2017, 

Að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 66/401/EBE eru tiltekin ákvæði um markaðssetningu á fóðurjurtafræi og kveðið á um í gr. 

23a að leysa megi EES-ríki að hluta til eða alfarið undan skyldu til beitingar tilskipunarinnar að því 

er varðar tilteknar tegundir ef fræ þeirra eru ekki ræktuð eða markaðssett að jafnaði á 

yfirráðasvæðum þess. 

2) Noregur lagði fram beiðni 3. júlí 2017 (skjal nr. 864007) um að vera leyst undan skyldu til beitingar 

á tilskipun 66/401/EBE hvað varðar 22 nýjar tegundir sem tilskipunin nær til með 

framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2109 frá 1. desember 2016 um 

breytingu á tilskipun ráðsins 66/401/EBE að því er varðar skráningu nýrra tegunda og 

grasafræðiheiti tegundarinnar Lolium x boucheanum Kunth, sem vísað er til í 2. lið 1. hluta III. kafla 

I. viðauka við EES-samninginn, þar sem þessar tegundir eru að jafnaði ekki ræktaðar eða 

markaðssettar í Noregi. 

3) Samkvæmt því ber að leysa Noreg undan þeirri skyldi að beita tilskipun 66/401/EBE að því er þessar 

tegundir varðar, á meðan þær aðstæður eru fyrir hendi.  

4) Lausn undan þessari skyldu er með fyrirvara um markaðssetningu í Noregi á fræjum sem eru ræktuð 

í ríki annars aðila að EES-samningnum, í samræmi við tilskipun tilskipun 66/401/EBE.  

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit EFTA-nefndar um 

heilbrigði dýra og plantna. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Noregur er hér með laus undan skyldu til að beita gerðinni sem vísað er til í 2. lið í 1. hluta III. kafla I. 

viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, tilskipun ráðsins 66/401/EBE um markaðs-

setningu á fóðurjurtafræi, að undanskilinni 1. mgr. 14. gr., að því er varðar eftirfarandi tegundir: 

- Biserrula pelecinus 

- Lathyrus cicera 

- Medicago doliata 

- Medicago italica  

2018/EES/23/01 
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- Medicago littoralis 

- Medicago murex 

- Medicago polymorpha 

- Medicago rugosa 

- Medicago scutellata 

- Medicago truncatula 

- Ornithopus compressus 

- Ornithopus sativus 

- Plantago lanceolata 

- Trifolium fragiferum 

- Trifolium glanduliferum 

- Trifolium hirtum 

- Trifolium isthmocarpum 

- Trifolium michelianum 

- Trifolium squarrosum 

- Trifolium subterraneum 

- Trifolium vesiculosum 

- Vicia benghalensis 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til stjórnvalda í Noregi. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi telst fullgild á ensku. 

Gjört í Brussel 19. desember 2017. 

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA 

 Sven Erik Svedman Helga Jónsdóttir 

 Forseti Stjórnarmaður 
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EFTA-DÓMSTÓLLINN 

DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 21. desember 2017 

í máli E-5/17 

Merck Sharp & Dohme Corp. 

gegn 

Einkaleyfastofunni 

(Reglugerð (EBE) nr. 1768/92 – Lyfjavörur – Vottorð um viðbótarvernd – Vottorð með neikvæðum 

gildistíma) 

Hinn 21. desember 2017 felldi dómstóllinn dóm í máli E-5/17 Merck Sharp & Dohme Corp. gegn 

Einkaleyfastofunni – BEIÐNI skv. 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar 

og dómstóls um ráðgefandi álit frá Hæstarétti Íslands varðandi skýringu á  reglugerð ráðsins (EBE)  

nr. 1768/92 frá 18. júní 1992 um útgáfu viðbótarvottorðs um vernd lyfja. Dóminn skipuðu dómararnir 

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

hér segir:  

Reglugerð (EBE) nr. 1768 /92 heimilar útgáfu á vottorði um viðbótarvernd þegar tíminn sem liðið hefur 

frá því að umsókn um grunneinkaleyfi var lögð fram þangað til fyrsta markaðsleyfið var gefið út innan 

Evrópska efnahagssvæðisins er styttri en fimm ár. Það hefur ekki áhrif á þessa niðurstöðu að ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar, sem fellir reglugerð (EB) nr. 1901/2006 og reglugerð (EB) nr. 469/2009 

inn í EES-samninginn, hefur ekki tekið gildi. 

2018/EES/23/02 
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ÚRSKURÐUR DÓMSTÓLSINS 

frá 22. desember 2017 

í máli E-1/17 

Konkurrenten.no AS gegn Eftirlitsstofnun EFTA 

(Mál ekki hæft til frekari meðferðar – Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hætta formlegri rannsókn) 

Hinn 22. desember 2017 felldi dómstóllinn úrskurð í máli E-1/17, Konkurrenten.no AS gegn 

Eftirlitsstofnun EFTA – KRAFA skv. 2. mgr. 36. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun 

eftirlitsstofnunar og dómstóls um ógildingu ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 179/15/COL frá  

7. maí 2015 um að hætta formlegri rannsókn á ríkisaðstoð í þágu Nettbuss Sør AS, sem birt var í EES-

viðbæti nr. 59/1 við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27. október 2016. Dóminn skipuðu dómararnir 

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

hér segir: 

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

2. Konkurrenten.no AS er gert að greiða eigin málskostnað og málskostnað Eftirlitsstofnunar EFTA, 

fylkisins Austur-Agða og Nettbuss AS. 

3. Konungsríkinu Noregi er gert að greiða eigin málskostnað. 

2018/EES/23/03 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.7000 – Liberty Global/Ziggo) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. mars 2014 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Liberty Global plc (Bretlandi). 

– Ziggo N.V. (Hollandi). 

Liberty Global nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Ziggo. 

Samruninn á sér stað í gegnum yfirtökuboð sem tilkynnt var 14. mars 2014. 

2. Framkvæmdastjórnin lýsti samrunann samrýmanlegan innri markaðinum 10. október 2014, með fyrirvara um tiltekin 

skilyrði. Almenni dómstóllinn ógilti skilyrta ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar hinn 26. október 2017. Viðbót við 

upphaflegu tilkynninguna var lögð fyrir framkvæmdastjórnina 4. apríl 2018. 

3. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Liberty Global: eignarhald og starfræksla á kapaldreifikerfum og að einhverju marki farsímakerfum um heim allan og 

einnig veitir fyrirtækið sjónvarps-, breiðbands-, farsíma- og símaþjónustu. Í Hollandi stundar Liberty Global starfsemi 

með þátttöku í VodafoneZiggo. 

– Ziggo: eignarhald og starfræksla á kapalkerfi sem nær til meira en helmings staða í Hollandi, m.a. Den Haag og 

Utrecht. Árið 2013 veitti Ziggo 2,8 milljónum viðskiptavina stafræna og hliðræna kapalþjónustu, breiðbands-, 

farsíma- og stafræna talsímaþjónustu. Ziggo er nú hluti af VodafoneZiggo. 

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

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

5. 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 starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 125, 

10.4.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.7000 – Liberty Global/Ziggo 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2018/EES/23/04 

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

(mál M.8735 – Geely/Saxo Bank) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Geely Financials Denmark A/S („Geely“, Danmörku), sem er hluti af Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. 

(„Zhejiang Geely Holding Group“, Kína). 

– Saxo Bank A/S („Saxo Bank“, Danmörku). 

Geely nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Saxo Bank. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Geely: hluti af Zhejiang Geely Holding Group, sem er kínverskt fjölþjóðlegt bílaframleiðslufyrirtæki. Fyrirtækið selur 

farþegabíla með vörumerkjunum Geely og Volvo og leigubíla með vörumerkinu London Taxi.  

– Saxo Bank: danskur fjárfestingarbanki sem starfar á netinu og býður upp á viðskipta- og fjárfestingarþjónustu og 

bankaþjónustu um heim allan auk Danmörku.  

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 130, 

12.4.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8735 – Geely/Saxo Bank 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2018/EES/23/05 

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


12.4.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 23/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8770 – Prysmian/General Cable) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1), þar sem Prysmian S.p.A. („Prysmian“, Ítalíu) nær yfirráðum yfir General Cable Corporation 

(„General Cable“, BNA), með hlutafjárkaupum. 

2.  Bæði Prysmian og General Cable annast framleiðslu og sölu á köplum og kapalkerfum, einkum í rafstrengja- og 

fjarskiptastrengjageirum.  

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 120, 

6.4.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8770 – Prysmian/General Cable 

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

samskiptaleiðir:  

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2018/EES/23/06 
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Nr. 23/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.4.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8805 – Panalpina/DFG/PA NL Perishables) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. apríl 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Panalpina Welttransport (Holding) AG („Panalpina“, Sviss). 

– Dutch Flower Group B.V. („DFG“, Hollandi). 

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

yfir hollenskum hluta Penalpina sem varðar starfsemi með vöru sem er viðkvæm fyrir skemmdum.  

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Panalpina: farmmiðlun og viðbótarþjónusta á borð við vöruferlisstjórnun. 

– DFG: viðskipti um heim allan með afskorin blóm og plöntur. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 122, 

9.4.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8805 – Panalpina/DFG/PA NL Perishables 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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12.4.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 23/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8824 – Mitsui Rail Capital Europe/Siemens Nederland/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst þriðjudagur, 3. apríl 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Mitsui Rail Capital Europe GmbH („MRCE“, Þýskalandi), sem er hluti af samstæðunni Mitsui (Japan). 

– Siemens Nederland N.V. („Siemens“, Hollandi), sem er hluti af samstæðunni Siemens (Þýskalandi). 

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

yfir viðhaldsverkstæði fyrir járnbrautarvagna á Rotterdam-hafnarsvæðinu.  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– MRCE: rekstrarleiga á járnbrautarvögnum sem og útvegun og fjármögnun járnbrautarvagna.  

– Siemens: einkum starfsemi í eftirfarandi deildum: Power and Gas, Power Generation Services, Energy Management, 

Building Technologies, Mobility, Digital Factory, Process Industries and Drives, Siemens Healthineers og Siemens 

Gamesa Renewable Energy. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 122, 

9.4.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8824 – Mitsui Rail Capital Europe/Siemens Nederland/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 23/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.4.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8846 – Black Diamond Capital Management/GST Autoleather) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1) og í kjölfar vísunar í samræmi við 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar. 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Black Diamond Capital Management, L.L.C. („Black Diamond“, BNA), undir yfirráðum Black Diamond Capital 

Holdings, LLC (BNA). 

– GST Autoleather, Inc. („GST“, BNA), sem er undir yfirráðum Advantage Partners (Japan).  

Black Diamond Capital Management nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

GST Autoleather.  

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Black Diamond: ráðgjafarfyrirtæki sem annast fjárfestingaráðgjöf, einkum á sviði eignastýringar.  

– GST: birgðasali um allan heim á leðri fyrir innréttingar bíla.   

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 125, 

11.4.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8846 – Black Diamond Capital Management/GST Autoleather  

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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12.4.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 23/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8859 – Viohalco/Koramic/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ElvalHalcor S.A. (Grikklandi), sem er undir yfirráðum Viohalco S.A. (Belgíu). 

– NedZink B.V. (Hollandi), sem er sem stendur undir yfirráðum Koramic Holding N.V. (Belgíu). 

ElvalHalcor S.A. og Koramic Holding N.V. ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir NedZink B.V. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Viohalco S.A.: framleiðsla og sala á vörum, m.a. kopar, áli og stáli fyrir byggingariðnað, einkum kopar fyrir 

þaklagnir og kerfi fyrir regnvatn og ál fyrir þaklagnir, framhliðar samsettar klæðningar fyrir regnvatnsfrárennsli.  

– Koramic Holding N.V.: fjárfestingar í iðnaðarfyrirtækjum og viðskiptafyrirtækjum, fasteignum og fasteignaþróun, 

óskráðum eignum og fjárstýringu, einkum framleiðsla á völsuðum vörum úr sinki fyrir þak- og regnvatnskerfi, en 

framleiðsla á sinki fer aðallega fram í gegnum NedZink B.V.  

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 120, 

6.4.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8859 – Viohalco/Koramic/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2018/EES/23/10 
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Nr. 23/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.4.2018 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8742 – IBM/Maersk/GTD JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

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

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8742. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8780 – PPF Group/Skoda Transportation/VUKV/JK/Satacoto/ 

Skoda Investment/Bammer Trade) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

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

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8780. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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12.4.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 23/13 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8809 – Prime Credit 3/Oxalis Holding/Lennon/Tavani/Lo Giudice/ 

Phoenix Asset Management) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

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

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8809. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8834 – Brookfield/Saeta) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

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

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8834. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8839 – GIP/NTV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. apríl 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

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

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8839. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8843 – Macquarie Group/TDC) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

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

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8843. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/23/15 

2018/EES/23/16 

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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Ríkisaðstoð – Slóvenía 

Málsnúmer SA.33229 (2018/C) (áður 2017/N-3) – Breyting á skuldbindingum vegna 

endurskipulagningar Nova Ljubljanska Banka d.d. 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Slóveníu, með bréfi dagsettu 26. janúar 2018, 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 (Stjtíð. ESB C 121, 6.4.2018, bls. 15). Athugasemdir skal senda: 

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 Slóveníu. Þeim, sem leggja fram 

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

 

Ríkisaðstoð – Holland 

Málsnúmer SA.46470 (2017/C) (áður 2017/NN) – Möguleg ríkisaðstoð í þágu Inter IKEA 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Hollandi, með bréfi dagsettu 7. desember 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 (Stjtíð. ESB C 121, 6.4.2018, bls. 30). Athugasemdir skal senda: 

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 Hollandi. Þeim, sem leggja fram 

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

2018/EES/23/17 

2018/EES/23/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.121.01.0015.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.121.01.0030.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 4. mgr. 16. gr.  

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

flugrekstur í Bandalaginu 

Almannaþjónustukvaðir sem lagðar eru á í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Spánn 

Flugleið Menorca – Madríd 

Dagurinn þegar Bandalagsflugfélög fá aftur að fljúga á 

leiðum sem eru háðar almannaþjónustukvöðum 

1. október 2018 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns 

upplýsingum eða skjölum sem varða almanna-

þjónustukvaðirnar, hér: 

Ministerio de Fomento 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

28071 Madrid 

MADRID 

ESPAÑA 

Sími +34 915977505 

Bréfsími: +34 915978643 

Netfang: osp.dgac@fomento.es 

Heimilt er að reka flugleiðir, sem eru háðar almannaþjónustukvöðum, á grundvelli frjálsrar samkeppni frá 

og með 1. október 2018. Hafi enginn flugrekandi lagt fram áætlun um þjónustu í samræmi við 

almannaþjónustukvaðirnar, verður aðgangur að opinberu útboði takmarkaður við einn flugrekanda, í 

samræmi við 9. mgr. 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 1008/2008. 

 

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 5. mgr. 17. gr.  

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

um flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Spánn 

Flugleið Almería – Sevilla 

Samningstími 4 ár frá upphafi starfseminnar 

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

(Stjtíð. ESB C 114, 28.3.2018, bls. 15) 

Unnt er að fá afhentan texta útboðsauglýsingarinnar, 

ásamt hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða útboðið og almannaþjónustu-

kvaðirnar, hér: 

Ministerio de Fomento 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

28071 Madrid 

MADRID 

ESPAÑA 

Sími +34 915977505 

Bréfsími: +34 915978643 

Netfang: osp.dgac@fomento.es 

 

2018/EES/23/19 

2018/EES/23/20 

mailto:osp.dgac@fomento.es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.114.01.0015.01.ENG
mailto:osp.dgac@fomento.es
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 5. mgr. 17. gr.  

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

um flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Spánn 

Flugleiðir Tenerife Norte – La Gomera 

Gran Canaria – La Gomera 

Samningstími 3 ár frá upphafi starfseminnar 

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

(Stjtíð. ESB C 114, 28.3.2018, bls. 16) 

Unnt er að fá afhentan texta útboðsauglýsingarinnar, 

ásamt hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða útboðið og almannaþjónustu-

kvaðirnar, hér: 

Ministerio de Fomento 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

28071 Madrid 

MADRID 

ESPAÑA 

Sími +34 915977505 

Bréfsími: +34 915978643 

Netfang: osp.dgac@fomento.es 

 

Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum 

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

lyfjum sem teknar voru frá 1. febrúar til 28. febrúar 2018 sjá Stjtíð. ESB C 115, 28.3.2018, bls. 1 og 9. 

2018/EES/23/21 

2018/EES/23/22 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.114.01.0016.01.ENG
mailto:osp.dgac@fomento.es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:115:TOC
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