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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA 

nr. 001/19/COL 

frá 16. janúar 2019 

um framlengingu á sérstökum ábyrgðum að því er varðar Salmonellu spp. sem mælt er fyrir um í 

reglugerð (EB) nr. 853/2004 fyrir kjöt og egg alihænsna (Gallus gallus) og kjöt af kalkúni sem ætlað 

er fyrir Ísland 

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA HEFUR, 

með vísan til gerðarinnar sem um getur í 17. lið í hluta 6.1. í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn, 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um 

hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu („reglugerð (EB) nr. 853/2004“), einkum b-lið 3. mgr.  

8. gr. gerðarinnar. 

með áorðnum breytingum samkvæmt aðlögunarákvæðum í d-lið 4. liðar bókunar 1 við EES-samninginn 

og c-lið 1. mgr. 1. gr. og 2. og 3. mgr. 1. gr. bókunar 1 við samning EFTA-ríkjanna um stofnun 

eftirlitsstofnunar og dómstóls, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Með reglugerð (EB) nr. 853/2004 er mælt fyrir um sérstakar reglur fyrir stjórnendur 

matvælafyrirtækja um hollustuhætti sem varða matvæli og sérstakar ábyrgðir vegna tiltekinna 

matvæla úr dýraríkinu sem ætluð eru fyrir finnskan, sænskan og norskan markað. Samkvæmt því 

skulu stjórnendur matvælafyrirtækja sem hyggjast setja kjöt af tilteknum dýrum og egg á markað í 

umræddum EFTA-ríkjum hlíta tilteknum reglum að því er varðar salmonellu. Enn fremur skal 

fylgja sendingum með slíkum matvælum viðskiptaskjal eða vottorð þar sem fram kemur að 

örverufræðileg prófun í samræmi við reglur EES-réttar hafi farið fram og að niðurstöður hafi verið 

neikvæðar. 

2) Sérstakar ábyrgðir eru einnig tilgreindar í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1688/2005 (1) 

sem mælir fyrir um reglur um sýnatöku úr vörum í slíkum tilfellum og örverufræðilegar aðferðir við 

skoðun á viðkomandi sýnum. Í reglugerðinni er einnig sett fram viðskiptaskjal og vottorð sem skulu 

fylgja sendingum með vörunum. 

3) Hinn 5. júlí 2018 fóru íslensk stjórnvöld þess á leit við Eftirlitsstofnun EFTA („eftirlitsstofnunin“) 

að sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu tækju einnig til Íslands, hvað varðar kjöt af alifuglum 

og egg í samræmi við reglugerð nr. 853/2004. (2) Tekur beiðnin til íslenskrar landsáætlunar um 

varnir og viðbrögð gegn salmonellu í alifuglarækt og afurðum alifugla. 

4) Landsáætlun Íslands tekur til varna og viðbragða í allri alifuglarækt, m.a. til alihænsna, kalkúna, 

anda, gæsa og annarra tegunda alifugla. Ákvæði reglugerðar (EB) nr. 2160/2003 (3) varðandi 

markmið á EES-svæðinu um að draga úr algengi tiltekinna sermigerða salmonellu og landsáætlana, 

sem og framkvæmdarráðstafanir, einkum reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 200/2012, 

  

(1)  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1688/2005 frá 14. október 2005 um framkvæmd reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna 

sendinga af tilteknum tegundum kjöts og eggja til Finnlands og Svíþjóðar (Stjtíð. ESB L 271, 15.10.2005,  

bls. 17), sem vísað er til í 51. lið í hluta 6.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn. 

(2) Skjal nr. 922555. 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 frá 17. nóvember 2003 um varnir gegn salmonellu og 

öðrum tilteknum smitvöldum mannsmitanlegra dýrasjúkdóma sem berast með matvælum (Stjtíð. ESB L 325, 

12.12.2003, bls. 1), sem vísað er til í lið 8b í hluta 7.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn. 

2019/EES/26/01 
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200/2010, 517/2011 og 1190/2012 (4) um markmið á EES-svæðinu um að draga úr algengi tiltekinna 

sermigerða salmonellu í tilteknum alifuglategundum taka einungis til, að því er varðar alifugla, hópa 

holdakjúklinga, undaneldisfugla og varphæna af tegundinni Gallus gallus, sem og hópa kalkúna.  

5) Fastanefnd um fæðukeðjuna og heilbrigði dýra samþykkti á fundi sínum 18. júní 2008 vinnuskjal 

vinnuhóps framkvæmdastjórnarinnar með heitinu „Guidance document on the minimum 

requirements for Salmonella control programmes to be recognised equivalent to those approved 

for Sweden and Finland in respect of meat and eggs of Gallus gallus“ („leiðbeiningaskjalið“). (5) 

6) Eftirlitsstofnun EFTA hefur í samstarfi við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kannað ákvæði 

íslensku landsáætlunarinnar um varnir og viðbrögð við salmonellu í alifuglarækt og afurðum 

alifugla fyrir kjöt og egg alifugla (Gallus gallus) og kjöt af kalkúni. Íslensk stjórnvöld kynntu 

einnig áætlunina og var hún jafnframt rædd á fundi fastaefndar um plöntur, dýr, matvæli og fóður 

(líffræðilegt öryggi fæðukeðjunnar) hinn 5. október 2018. 

7) Ákvæði íslensku landsáætlunarinnar um varnir og viðbrögð við salmonellu í alifuglarækt og 

afurðum alifugla fyrir kjöt og egg alifugla (Gallus gallus) og kjöt af kalkúni eru talin jafngild þeim 

sem hafa verið samþykkt fyrir Finnland, Svíþjóð og Noreg og í samræmi við leiðbeiningaskjalið 

og samsvarandi kröfur sem gilda fyrir kalkúna.  

8) Því ber að víkka út sérstakar ábyrgðir svo þær taki til sendinga af kjöti og eggjum alifugla (Gallus 

gallus) og kjöti af kalkúni, sem ætlaðar eru fyrir Ísland. Einnig skulu reglurnar, sem mælt er fyrir 

um í reglugerð (EB) nr. 1688/2005 að því er varðar sýnatöku af slíku kjöti og úr upprunahópum 

eggja, örverufræðilegar aðferðir við skoðun þessara sýna og viðskiptaskjal eða vottorð, gilda um 

slíkar sendingar. 

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

heilbrigði dýra og plantna. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Íslandi er heimilt að beita sérstöku ábyrgðunum að því er varðar salmonellu sem kveðið er á um í 2. mgr. 

8. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004 um sendingar af kjöti og eggjum alifugla (Gallus gallus), og kjöti af 

kalkúni, sem ætlaðar eru fyrir Ísland. 

2. gr. 

1. Sýnataka af kjöti sem um getur í 1. gr. og örverufræðileg prófun slíkra sýna skal framkvæmd í 

samræmi við 3. og 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1688/2005, hvora um sig.  

  

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 200/2012 frá 8. mars 2012 varðandi það markmið Sambandsins 

að draga úr Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium í hópum holdakjúklinga, eins og kveðið er á um í 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 (Stjtíð. ESB L 71, 9.3.2012, bls. 31), sem vísað er til í 

57. lið í hluta 7.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn; reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 200/2010 frá 10. mars 2010 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 að því 

er varðar það markmið Sambandsins að draga úr algengi sermigerða salmonellu í hópum fullorðinna 

undaneldisfugla af tegundinni Gallus gallus (Stjtíð. ESB L 61, 11.3.2010, bls. 1), sem vísað er til í 53. lið í hluta 

7.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn; reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 517/2011 frá  

25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 að því er varðar það 

markmið Sambandsins að draga úr algengi tiltekinna sermigerða salmonellu í varphænum af tegundinni Gallus 

gallus og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2160/2003 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 200/2010 (Stjtíð. ESB L 138, 26.5.2011, bls. 45), sem vísað er til í lið 8b í hluta 7.1 og 53. og 55. lið í hluta 

7.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn; reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1190/2012 frá  

12. desember 2012 varðandi það markmið Sambandsins að draga úr Salmonella enteritidis og Salmonella 

typhimurium í hópum kalkúna eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 

(Stjtíð. ESB L 340, 13.12.2012, bls. 29), sem vísað er til í 51. lið í hluta 7.2 í I. kafla I. viðauka við EES-

samninginn. 

(5) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-

req_eggs-poultry-meat.pdf. 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf
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2. Sýnataka úr upprunahópum eggja sem um getur í 1. gr. og örverufræðileg prófun slíkra sýna skal 

framkvæmd í samræmi við 4. og 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1688/2005, hvora um sig. 

3. Sendingum af kjöti sem um getur í 1. gr. skal fylgja viðskiptaskjal í samræmi við fyrirmyndina sem 

sett er fram í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1688/2005. 

4. Sendingum af eggjum sem um getur í 1. gr. skal fylgja vottorð sem er í samræmi við fyrirmyndina 

sem sett er fram í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1688/2005. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. janúar 2019. 

4. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til Íslands. 

5. gr. 

Ákvörðun þessi telst fullgild á ensku. 

Gjört í Brussel 16. janúar 2019. 

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA 

Bente Angell-Hansen 

Forseti 

Frank J. Büchel 

Stjórnarmaður 

Högni Kristjánsson 

Stjórnarmaður sem ber ábyrgð á 

málaflokknum 

Carsten Zatschler 

Meðundirritar sem 

framkvæmdastjóri lagaskrifstofu 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Upphaf málsmeðferðar 

(mál M.9076 – Novelis/Aleris) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. mars 2019 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa komist 

að þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri markaðinum. 

Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna og er með 

fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við c-lið 1. mgr. 6. gr. 

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

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

þeir kunna að hafa fram að færa um hinn fyrirhugaða samruna. 

Svo unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan  

15 daga frá því að tilkynning þessi birtist; Stjtíð. ESB C 121, 18.3.2019. 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.9076 – Novelis/Aleris, 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“). 

2019/EES/26/02 

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

(mál M.9172 – Liberty House Group/ArcelorMittal Divestment Businesses) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Liberty Steel East Europe (Bidco) Limited (Bretlandi), undir yfirráðum SKG Global Holdings Pte Ltd (Singapúr). 

–  Liberty House Group Pte Ltd (Singapúr), undir yfirráðum SKG Global Holdings Pte Ltd (Singapúr). 

–  Galati/Skopje HoldCo (Bretlandi), sem tilheyrir samstæðunni ArcelorMittal (Lúxemborg). 

–  ArcelorMittal Ostrava a.s. (Tékklandi), sem tilheyrir samstæðunni ArcelorMittal (Lúxemborg). 

–  Paloma S.r.l. (Ítalíu), sem er hluti af samstæðunni ArcelorMittal (Lúxemborg). 

–  Liège Steel Industry SA (Belgíu), sem er hluti af samstæðunni ArcelorMittal (Lúxemborg). 

–  ArcelorMittal Dudelange S.A. (Lúxemborg), sem er hluti af samstæðunni ArcelorMittal (Lúxemborg). 

Liberty Steel East Europe (Bidco) Limited nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar 

yfir Galati/Skopje HoldCo, ArcelorMittal Ostrava a.s., Paloma S.r.l. í heild og fjórum stálþjónustumiðstöðvum í Arcore, 

Rieti, Quarto Inferiore, og Graffignana (Ítalíu). 

Liberty House Group Pte Ltd nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Liège 

Steel Industry SA og ArcelorMittal Dudelange S.A. í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Liberty Steel East Europe (Bidco) Limited og Liberty House Group Pte Ltd: hluti af Liberty House Group og er um 

að ræða samstæðu í einkaeigu sem fæst við hrávöru, endurvinnslu málma og framleiðslu á stál-, ál- og sérvöru. 

–  Galati/Skopje HoldCo: einkum framleiðsla á stáli og mismunandi vörum úr kolefnisstáli í stálframleiðslueiningum í 

Galati (Rúmeníu) og Skopje (Norður-Makedóníu). 

–  ArcelorMittal Ostrava a.s.: einkum frumframleitt stál og framleiðsla á flötum, löngum og pípulöguðum kolefnis-

stálvörum í Ostrava (Tékklandi). 

–  Paloma S.r.l.: framleiðsla á kaldvölsuðu, galvaníseruðu og lífrænt húðuðum flötum kolstálefnisvörum á Ítalíu og 

dreifing á stáli í gegnum stáldreifingarmiðstöð í Tillet (Frakklandi). 

–  Liège Steel Industry SA: framleiðsla á kaldvölsuðu stáli, flötum heilsinkhúðuðum galvaníseruðum flötum kolefnis-

stálvörum og bræddum málmi til að nota í umbúðir í aðstöðu sem er til staðar í Tilleur og Flemalle (Belgíu). 

–  ArcelorMittal Dudelange S.A.: framleiðsla á heilsínkhúðuðum flötum kolefnisstálvörum í Druelange (Lúxemborg) og 

sem stálþjónustumiðstöð. 

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 117, 

29.3.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9172 – Liberty House Group/ArcelorMittal Divestment Businesses 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9288 – CACF/BBPM/Agos Ducato/ProFamily) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  CA Consumer Finance S.A. („CACF“, Frakklandi), alfarið undir yfirráðum Crédit Agricole S.A. (Frakklandi). 

–  Banco BPM S.p.A („BBPM“, Ítalíu).  

– Agos Ducato S.p.A. („Agos Ducato“, Ítalíu), sameiginlega undir yfirráðum CACF og BBPM. 

– ProFamily S.p.A. („ProFamily“, Ítalíu), dótturfyrirtæki alfarið í eigu BBPM.  

CACF og BBPM ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. 

sömu gerðar, yfir ProFamily í gegnum Agos Ducato, sameiginlegt fyrirtæki sem er þegar til staðar. ProFamily er sem 

stendur alfarið undir yfirráðum BBPM. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  CACF: fæst við neytendalánaþjónustu í Frakklandi og nokkrum öðrum löndum í Evrópu, auk Kína og Marokkó.  

–  BBPM: bankasamstæða sem einkum starfar á Ítalíu. 

–  Agos Ducato: starfar á neytendalánamarkaði á Ítalíu.  

–  ProFamily: býður upp á neytendalán á Ítalíu. Sá þáttur starfsemi ProFamily sem ekki fer fram í gegnum bankakerfi 

BBPM er ekki hluti af fyrirhuguðum samruna. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 125, 

4.4.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9288 – CACF/BBPM/Agos Ducato/ProFamily 

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“). 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9290 – SoftBank Group/Altamira) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  doBank, S.p.A. („doBank“, Ítalíu), alfarið undir yfirráðum Softbank Group Corp. („SoftBank Group“, Japan). 

–  Altamira Asset Management S.A. („Altamira“, Spáni), alfarið stýrt af  Altamaria (Spáni) og undir yfirráðum Apollo 

Management, L.P. („Apollo“, Bandaríkjunum“). 

SoftBank Group nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Altamira. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Softbank Group: alþjóðlegt safn dótturfélaga og hlutdeildarfélaga sem taka þátt í háþróaðri fjarskiptaþjónustu, 

internetþjónustu, hlutanetinu, vélknúinni tækni og hreinni orkutækni og í gegnum doBank, stjórnun á öllum stigum 

líftíma hvers konar lána með sérhæfðum einingum og sérsniðinni þjónustu, þ.m.t. útvistaðri stjórnun á lánum sem eru 

í skilum og lánum í vanskilum. 

–  Altamira: stýring óefnislegra eigna í vanskilum, m.a. lánum í vanskilum af öllum gerðum (t.d. tryggðum ótryggðum, 

til stórfyrirtækja, lítilla og meðalstórra fyrirtækja, einstaklinga, einnig neytendafjármögnun og leiga) og stjórnun 

eigna í eigu fasteigna í ýmsum flokkum (t.d. íbúðabyggð, þriðja stigs eignum, þróun eigna, landareignum, 

atvinnuhúsnæði), fyrir fjármálastofnanir, stofnanafjárfesta og banka í erfiðri stöðu sem eiga eignir í vanskilum eða 

fasteignir.  

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 117, 

29.3.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9290 – SoftBank Group/Altamira 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9295 – Daimler/Geely/Ride-hailing JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Daimler AG („Daimler“, Þýskalandi). 

–  Geely Technology Group Co., Ltd. („Geely“, Kína). 

–  Ride-hailing JV („JV“, Kína). 

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

yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi („JV“) með hlutabréfakaupum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Daimler: skráð fyrirtæki með starfsemi um allan heim á sviði þróunar, framleiðslu og dreifingar á bifreiðavörum, 

einkum farþegabifreiðum (undir vörumerkjunum Mercedes-Benz og Smart), flutningabifreiðum, sendibifreiðum og 

rútum. 

–  Geely: bifreiðaframleiðandi sem fæst við framleiðslu og sölu á farþegabifreiðum um allan heim (m.a. Geely Auto, 

Lynk & Co, Proton, Lotus Volvo Cars og Polestar).  

–  JV: mun fást við aksturspöntunarþjónustu, fyrst á hágæðaenda markaðarins með lítinn flota af lúxusbifreiðum 

Mercedes-Benz sem þjóna viðskiptaaðilum, opinberum aðilum og einstaklingum í Kína einvörðungu. 

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 123, 

2.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9295 – Daimler/Geely/Ride-hailing 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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9305 – Sev.en Energy/Huaneng-Yudean/InterGen) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Sev.en Energy AG („Sev.en Energy“, Liechtenstein). 

– InterGen N.V. („InterGen“, Hollandi). 

–  China Huaneng Group Co. („Huaneng“, Kína). 

Sev.en Energy nær sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir InterGen. 

InterGen er sem stendur sameiginlega undir yfirráðum Ontario Teachers‘ Pension Plan Board („OTTP“) og Huaneng, sem 

hvort um sig á óbeint 50% af hlutum í InterGen. Að viðskiptunum loknum munu Sev.en Energy og Huaneng hvort um sig 

óbeint eiga 50% hlutafjár í InterGen. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Sev.en Energy: afhending á brúnkolum, framleiðsla og framboð í heildsölu á raforku, fjarhitaveita, afhending á 

kolabrennsluvörum og samsvarandi náttúrulegum efnum sem og verslun með kvóta fyrir losun koltvísýrings. 

–  InterGen: framleiðsla og heildsöluafhending á rafmagni, viðskipti með rafmagn og verslun með kolefnislosunar-

heimildir. 

–  Huaneng: þróun, fjárfesting, bygging, rekstur og stjórnun orkuframleiðslueigna og framleiðsla og sala á raforku og 

hita, meðal annars. 

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 123, 

2.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9305 – Sev.en Energy/Huaneng-Yudean/InterGen 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9308 – Ansaldo/REPH/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Ansaldo Energia S.p.A. („Ansaldo“, Ítalíu) og hópur fyrirtækja undir stjórn Shanghai Electric („SEC“, Kína) og 

Cassa Deposeti e Prestiti („CDP“, Ítalíu). 

–  JSC REP Holding („REPH“, Rússlandi) og hópur fyrirtækja sem tilheyra samstæðunni Gazprombank („REPH 

Group“, Rússneska sambandslýðveldinu).  

–  REPH Ansaldo Gas Turbine LLC („REPH Ansaldo Gas Turbine JV“, Rússneska sambandslýðveldinu). 

Ansaldo og REPH ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir sameiginlega fyrirtækinu REPH Ansaldo Gas Turbine JV.  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Ansaldo: starfsemi á alþjóðavettvangi í geiranum fyrir orkuframleiðslukerfi og íhluti, þjónusta í tengslum við hverfla, 

rafala, orkuver í gegnum alframkvæmdir og verkfræðiþjónusta fyrir kjarnorkuver. 

–  REPH: hönnun, framleiðsla og afhending á pakkabirgðum af orku- og rafbúnaði fyrir olíu og gas og málmvinnslu- og 

efnaiðnað, orkuframleiðslu og dreifingaraðstöðu. 

–  REPH Ansaldo Gas Turbine JV: mun fást við framleiðslu, staðfærslu og markaðssetningu á gas- og gufuhverflum og 

hönnun, markaðssetningu og rekstur alframkvæmdarorkuvera, auk annarrar starfsemi, einkum í Rússneska sambands-

lýðveldinu og Samveldi sjálfstæðra ríkja. 

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 117, 

29.3.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9308 – Ansaldo/REPH/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. 

2019/EES/26/08 
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4.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9311 – Berry/RPC) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Berry Global Group, Inc. („Berry“, Bandaríkjunum). 

–  RPC Group Plc („RPC“, Bretlandi). 

Berry nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir RPC. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum með fyrirkomulagi sem staðfest hefur verið fyrir dómstóli. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Berry: framleiðsla á plastumbúðum, lagskiptum sérnotaefnum og höguðum efnum. 

–  RPC: framleiðsla á plastvörum, m.a. umbúðum og einnig til annarra nota. 

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, 

4.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9311 – Berry/RPC 

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. 26/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.4.2019 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9322 – Vista Equity Partners/TA Associates/Aptean) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Vista Equity Partners Management, LLC („Vista“, Bandaríkjunum). 

–  TA Associates Management L.P. („TA Associates“, Bandaríkjunum). 

–  Aptean Inc. (Bandaríkjunum) og Yaletown Acquiror S.à.r.l (Lúxemborg) (einu nafni „andlag viðskiptanna“), sem 

stendur undir stjórn Vista. 

Vista and TA Associates ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir andlaginu. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Vista: framtakssjóður sem leggur áherslu á fjárfestingar í hugbúnaði, gögnum og fyrirtækjum sem byggja á tækni. 

–  TA Associates: framtakssjóður sem starfar í Norður Ameríku, Evrópu og Asíu, sem annast kaup og endurfjármögnun 

minnihlutaeigna í arðbærum vaxtarfyrirtækjum. 

–  Andlag viðskiptanna: seljandi hugbúnaðar sem gerir viðskiptavinum kleift að bæta innra verkferli, einkum stýringu á 

tengslum við viðskiptavini, stýringu á reynslu viðskiptavina, áætlanagerð fyrir auðlindir fyrirtækja, stýringu 

aðfangakeðju, samræmislausnir og þekkingarstjórnun. 

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 121, 

1.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9322 – Vista Equity Partners/TA Associates/Aptean 

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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4.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9347 – OEP/WP Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– OEP Capital Advisors, L.P. („OEP“, Bandaríkjunum).  

–  Powertrain Services UK Ltd. og dótturfyrirtæki þess og tiltekin tengd fyrirtæki sem annast starfsemi Walterscheid 

Powertrain („WP samstæðan“, Bretlandi). 

OEP nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir WP Group í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  OEP: framtakssjóður sem fæst við miðlungsstór fyrirtæki og beinir sjónum einkum að umbreytingum á sviði iðnaðar, 

heilbrigðisþjónustu og tækni í Norður-Ameríku og Evrópu.  

–  WP Group: afhending um heim allan á aflrásarkerfum utan vega og þjónustu við markað fyrir upprunalegar vörur og 

vörur af samsvarandi gæðum, auk starfsemi á alþjóðlegum eftirmarkaði. 

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 124, 

3.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9347 – OEP/WP Group 

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. 

2019/EES/26/11 
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Nr. 26/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.4.2019 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9094 – Amcor/Bemis) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. febrúar 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004, sbr. 2. mgr. sömu greinar (1). 

Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott 

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

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32019M9094. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9254 – MUTB/CFSGAM) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. mars 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32019M9254. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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4.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/15 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9261 – CD&R/FHI) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 31. janúar 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32019M9261. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. mars 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32019M9302. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/26/14 

2019/EES/26/15 
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Nr. 26/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.4.2019 

 

 

Ríkisaðstoð – Bretland 

Málsnúmer SA.35980 (2018/NN) – Umbætur á raforkumarkaði: ráðstafanir vegna afkastagetu 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Bretlandi, með bréfi dags. 21. febrúar 2019, 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 109, 22.3.2019, bls. 3). Athugasemdir skal senda á eftirfarandi póstfang: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

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. 

Ríkisaðstoð – Danmörk 

Málsnúmer SA.52162 (2019/C) (áður 2018/FC) – Ríkisaðstoð í þágu Øresund Bridge Consortium 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Danmörku, með bréfi dags. 28. febrúar 2019, þá ákvörðun 

sína að hefja rannsókn á aðstoð í þágu Øresundsbro Konsortiet („Consortium“) í samræmi við 2. mgr. 

108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. 

Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar í þágu Consortium sem 

framkvæmdastjórnin hefur tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf 

birtist í Stjtíð. ESB (C 109, 22.3.2019, bls. 46). Póstáritunin er: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

Bréfasími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdum sem senda ber innan tímamarka, bæði í upprunalegu formi og án trúnaðarupplýsinga, 

verður komið á framfæri án trúnaðarupplýsinga við bæði Danmörku og Svíþjóð. Þeim, sem leggja fram 

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

2019/EES/26/16 

2019/EES/26/17 
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Ríkisaðstoð – Svíþjóð 

Málsnúmer SA.52617 (2019/C) (áður 2018/FC) – Ríkisaðstoð í þágu Øresund Bridge Consortium 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Svíþjóð, með bréfi dags. 28. febrúar 2019, þá ákvörðun 

sína að hefja rannsókn á aðstoð í þágu Øresundsbro Konsortiet („Consortium“) í samræmi við 2. mgr. 

108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. 

Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar í þágu Consortium sem 

framkvæmdastjórnin hefur tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf 

birtist í Stjtíð. ESB (C 109, 22.3.2019, bls. 72). Póstáritunin er: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

Bréfasími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdum sem senda ber innan tímamarka, bæði í upprunalegu formi og án trúnaðarupplýsinga, 

verður komið á framfæri án trúnaðarupplýsinga við bæði Danmörku og Svíþjóð. Þeim, sem leggja fram 

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

2019/EES/26/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.109.01.0072.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem innheimta ber í  

tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og afreiknivexti  

fyrir 28 aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. apríl 2019 

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 frá  

21. apríl 2004) (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

aðferðar við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að 

bæta við grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við orðsendinguna eftir því í hvaða samhengi 

viðmiðunarvextirnir eru notaðir. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður 

grunnvextina sem nemur 100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 

30. janúar 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli 

einnig ákveðnir með því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í 

sérstakri ákvörðun. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 55, 12.2.2019, bls. 17 og EES-viðbæti nr. 26, 21.2.2019, bls. 26. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,02 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,03 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,03 -0,13 -0,13 

1.4.2019 – -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,04 -0,13 -0,13 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.4.2019 – -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

 

Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,31 -0,16 -0,16 1,09 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,24 -0,16 -0,16 1,09 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,13 -0,13 -0,13 1,09 

1.4.2019 – -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,03 -0,13 -0,13 1,09 

 

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 2019, sjá Stjtíð. ESB (C 118, 29.3.2019), bls. 1. 

2019/EES/26/19 

2019/EES/26/20 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:055:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:118:TOC
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