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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

FRAMSELD ÁKVÖRÐUN 008/19/COL 

frá 6. febrúar 2019 

um breytingu á skránni sem er að finna í 39. lið í hluta 1.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn 

og sýnir skoðunarstöðvar á landamærum á Íslandi og í Noregi sem eru viðurkenndar til að annast 

heilbrigðiseftirlit með lifandi dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum („skrá um landamæra-

stöðvar á Íslandi og í Noregi“) og um niðurfellingu á ákvörðun Eftirlitsstofnunar  

EFTA 090/18/COL 

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA HEFUR,  

með vísan til ákvæða 1. og 3. liðar B-liðar 4. mgr. og b-liðar 5. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við 

samninginn um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), 

með vísan til gerðarinnar sem vísað er til í 4. lið í hluta 1.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn 

(tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits 

með afurðum sem fluttar eru inn til Bandalagsins frá þriðju löndum) (1) („tilskipun ráðsins 97/78“), með 

áorðnum breytingum, auk breytinga samkvæmt ákvæðum til aðlögunar að EES-samningnum vegna 

einstakra atvinnugreina sem um getur í I. viðauka við samninginn, einkum 2. mgr. 6. gr.,  

með vísan til gerðarinnar sem um getur í 111. lið í hluta 1.2. í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn 

(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/812/EB frá 21. nóvember 2001 um kröfur um viðurkenningu á 

skoðunarstöðvum á landamærum sem annast dýraheilbrigðiseftirlit með afurðum sem eru fluttar inn í 

Bandalagið frá þriðju löndum) (2), með áorðnum breytingum, einkum 5. mgr. 3. gr.,  

með áorðnum breytingum skv. aðlögunarákvæðum í d-lið 4. liðar bókunar 1 við EES-samninginn og 2. og 

3. mgr. 1. gr. bókunar 1 við samninginn um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls,  

að teknu tilliti til eftirfarandi:  

Norska landbúnaðar- og matvælaráðuneytið („norska ráðuneytið“) tilkynnti Eftirlitsstofnun EFTA með bréfi 

dags. 25. júní 2018 (skjal nr. 919969) um beiðni Norska matvælaeftirlitsins (framvegis „Mattilsynet“) frá  

4. maí 2018 (skjal nr. 919967) um viðurkenningu á nýrri aðstöðu í skoðunarmiðstöðinni Solstrand sem 

heyrir undir skoðunarstöð á landamærum Tromsø Havn (NO TOS 1) og um að bætt verði við í skrá yfir 

vörur sem fara mega um skoðunarmiðstöðina, pökkuðum fiskafurðum sem ætlaðar eru til manneldis, án 

krafna um hitastig, (HC-NT(1)(2)(3)), sem og um breytingu á skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum á 

Íslandi og í Noregi samkvæmt því.  

Dagana 10. til 12. desember fór fram sameiginleg skoðun á skoðunarmiðstöðinni Solstrand á vegum 

Eftirlitsstofnunar EFTA og deildar F á stjórnarsviði heilbrigðis og öryggis, DG SANTÉ, í því skyni að 

leggja mat á nothæfi og tiltækileika aðstöðunnar og búnaðarins að því er varðar vöruflokkana  

HC-T(FR)(1)(2)(3) og HC-NT(1)(2)(3). Eftirlitsstofnun EFTA og deild F innan DG SANTÉ undirrituðu í 

kjölfarið sameiginleg tilmæli 12. desember 2018 um samþykkt nýrrar aðstöðu í skoðunarstöðinni 

Solstrand, og að pökkuðum fiskafurðum sem ætlaðar eru til manneldis, án krafna um hitastig, (HC-

NT(1)(2)(3)), yrði bætt við skrá yfir samþykkta vöruflokka (skjal nr. 1043557). Því ber að skrá 

skoðunarmiðstöðina Solstrand að því er varðar vöruflokka HC-T(FR)(1)(2)(3) og HC-NT(1)(2)(3).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 30.1.1998, bls. 9. 

(2) Stjtíð. ESB L 306, 23.11.2001, bls. 28. 

2019/EES/45/01 
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Matvælastofnun („MAST“) upplýsti Eftirlitsstofnun EFTA með bréfi dags. 7. desember 2018 (skjal 

nr. 1042406) um lokun skoðunarstöðvarinnar á landamærum Akureyri (IS AKU l) og fór þess á leit að 

skoðunarstöðin yrði tekin af skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum á Íslandi og í Noregi.  

Norska ráðuneytið tilkynnti Eftirlitsstofnun EFTA með bréfi dags. 14. desember 2018 (skjal nr. 1043701) 

að Mattilsynet hefði afturkallað viðurkenningu á skoðunarstöð á landamærum Honningsvåg Havn (NO 

HVG 1) hinn 10. desember 2018 (skjal nr. 1043697 og 1043699) og beiðni sína um að skoðunarstöðin 

yrði tekin af skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum á Íslandi og í Noregi.  

Samkvæmt ákvæðum tilskipunar ráðsins 97/78/EB ber Eftirlitsstofnun EFTA að semja og birta skrá yfir 

viðurkenndar skoðunarstöðvar á landamærum sem síðar að kann að sæta breytingum eða viðbótum sem 

taka mið af breytingum á landsbundnum skrám. Gildandi skrá yfir viðurkenndar skoðunarstöðvar á 

landamærum á Íslandi og í Noregi var samþykkt með ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 090/18/COL hinn 

11. október 2018. 

Því er það skylda Eftirlitsstofnunarinnar að breyta skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum á Íslandi og í 

Noregi og birta nýjan lista sem endurspeglar framangreindar breytingar að því er varðar skoðunarstöðvarnar 

á landamærum Akureyri og Honningsvåg Havn og skoðunarmiðstöðina Solstrand sem heyrir undir 

skoðunarstöðina á landamærum Tromsø Havn. 

Eftirlitsstofnun EFTA vísaði málinu til EFTA-nefndar um heilbrigði dýra og plantna með ákvörðun 

003/19/COL (skjal nr. 1045585). Nefndin skilaði jákvæðu áliti með tölvupóstum dags. 23., 25. og  

30. janúar 2019 (skjöl nr. 1049988, 1050000 og 1050009) að því er varðar fyrirhugaðar breytingar á 

skránni í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina skv. 2. mgr. 3. gr. ákvörðunar fastanefndar EFTA-

ríkjanna nr. 3/2012/SC frá 26. október 2012. Ráðstafanirnar eru því í samræmi við álit nefndarinnar. 

Sá stjórnarmaður sem fer sérstaklega með málefni er varða heilbrigði dýra og plantna hefur, samkvæmt  

6. lið ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA 494/13/COL, umboð til að samþykkja drög að ráðstöfunum til 

að breyta skránni yfir skoðunarstöðvar á landamærum á Íslandi og í Noregi ef slíkar ráðstafanir eru í 

samræmi við álit EFTA-nefndar um heilbrigði dýra og plantna, sem er Eftirlitsstofnuninni til aðstoðar.  

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:  

1. Flokkum vara sem samþykkt hefur verið að megi fara um skoðunarmiðstöðina Solstrand sem 

heyrir undir skoðunarstöð á landamærum Tromsø Havn (NO TOS 1) er breytt í skránni yfir 

skoðunarstöðvar á landamærum á Íslandi og í Noregi svo þeir taki til pakkaðra fiskafurða sem 

ætlaðar eru til manneldis, án krafna um hitastig, (HC-NT(1)(2)(3)), auk pakkaðra, frystra 

fiskaafurða til manneldis (HC-T(FR)(1)(2)(3)). 

2. Skoðunarstöðvar á landamærum Akureyri og Honningsvåg Havn (IS AKU l og NO HVG 1 í 

þeirri röð) eru fjarlægðar úr skránni yfir skoðunarstöðvar á landamærum á Íslandi og í Noregi.  

3. Heilbrigðiseftirlit með lifandi dýrum og dýraafurðum við innflutning til Íslands og Noregs frá 

löndum utan EES skal fara fram á vegum lögbærra landsyfirvalda á viðurkenndum 

landamæraskoðunarstöðvum sem taldar eru upp í viðauka við ákvörðun þessa.  

4. Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 090/18/COL frá 11. október 2018 fellur hér með úr gildi og 

kemur þessi ákvörðun í staðinn fyrir hana.  

5. Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn sem hún er undirrituð.  

6. Ákvörðun þessari er beint til stjórnvalda á Íslandi og í Noregi.  

7. Ákvörðun þessi telst fullgild á ensku.  

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA, samkvæmt framseldri ákvörðun nr. 494/13/COL,  

 Högni S. Kristjánsson  Fyrir hönd Carsten Zatschler  

 Stjórnarmaður sem fer með málaflokkinn  Meðáritar sem deildarstjóri Lagaskrifstofu 
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VIÐAUKI 

Skrá yfir viðurkenndar skoðunarstöðvar á landamærum 

Land: Ísland 

1 2 3 4 5 6 

Hafnarfjörður IS HAF 1 P  HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)   

Keflavíkurflug-

völlur 

IS KEF 4 A  HC(2), NHC(2) O(15) 

Reykjavík 

Eimskip 

IS REY 1a P  HC(2), NHC(2)  

Reykjavík 

Samskip 

IS REY 1b P  HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-

NT(2)(6)(16)  

 

Þorlákshöfn IS THH1 P  HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)  

Land: Noregur 

1 2 3 4 5 6 

Borg NO BRG 1 P  HC (2), NHC(2) E(7) 

Båtsfjord NO BJF 1 P  HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)  

Egersund NO EGE 1 P  HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)  

Hammerfest NO HFT 1 P Rypefjord HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)  

Kirkenes NO KKN 1 P  HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)  

Kristiansund NO KSU 1 P Kristiansund HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-

NT(6), NHC-NT(6) 

 

Larvik NO LAR 1 P  HC(2)  

Måløy NO MAY 1 P Gotteberg HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)  

Oslo NO OSL 1 P  HC(2), NHC(2)  

Oslo NO OSL 4 A  HC(2), NHC(2) U,E,O 

Sortland NO SLX 1 P Sortland HC-T(FR)(1)(2)(3)  

Storskog NO STS 3 R  HC, NHC U,E,O 

Tromsø NO TOS 1 P Bukta HC-T(FR)(1)(2)(3)  

   Solstrand HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)  

Ålesund NO AES 1 P Breivika HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)  

   Skutvik HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) 

(2)(3), NHC-NT(6) 

 

1 = Heiti 

2 = TRACES-kóði 

3 = Gerð 

 A = Flugvöllur 

 F = Járnbraut 

 P = Höfn 

 R = Vegur 

4 = Skoðunarmiðstöð 

5 = Afurðir 

 HC = Allar afurðir til manneldis 

 NHC = Aðrar afurðir 

 NT = Engar kröfur um hitastig 

 T = Frystar/kældar afurðir 

 T(FR) = Frystar afurðir 

 T(CH) = Kældar afurðir  
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6 = Lifandi dýr 

 U = Hóf- og klaufdýr: nautgripir, svín, sauðfé, geitur, villt og tamin hófdýr 

 E = Skráð dýr af hestaætt samkvæmt skilgreiningunni í tilskipun ráðsins 90/426/EBE 

 O = Önnur dýr 

5-6 = Sérstakar athugasemdir 

(1) = Eftirlit í samræmi við kröfur í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/352/EBE sem var tekin á 

grundvelli ákvæða 3. mgr. 19. gr. tilskipunar ráðsins 97/78/EB 

(2) = Eingöngu afurðir í umbúðum 

(3) = Eingöngu sjávarafurðir 

(4) = Eingöngu dýraprótín 

(5) = Eingöngu ull, húðir og skinn 

(6) = Eingöngu fljótandi fita, olía og lýsi 

(7) = Íslenskir hestar (eingöngu frá apríl til október) 

(8) = Eingöngu dýr af hestaætt 

(9) = Eingöngu hitabeltisfiskar 

(10) = Eingöngu kettir, hundar, nagdýr, nartarar, lifandi fiskar, skriðdýr og fuglar aðrir en strútfuglar 

(11) = Eingöngu fóður í lausu 

(12) = Að því er varðar (U) aðeins dýr sem send eru í dýragarða, þegar um hófdýr er að ræða; að því er 

varðar (O) aðeins dagsgamlir kjúklingar, fiskar, hundar, kettir, skordýr og önnur dýr sem send eru í 

dýragarða 

(13) = Nagylak HU: Hér er um að ræða landamærastöð (fyrir afurðir) og umferðarleið (fyrir lifandi dýr) á 

landamærum Ungverjalands og Rúmeníu sem lýtur umsömdum bráðabirgðaráðstöfunum sem mælt 

er fyrir um í aðildarsáttmálanum, bæði vegna afurða og lifandi dýra. Sjá ákvörðun fram-

kvæmdastjórnarinnar 2003/630/EB 

(14) = Ætluð til gegnumflutnings tiltekinna dýraafurða um Evrópubandalagið sem eru ætlaðar til 

manneldis og eru fluttar frá Rússlandi eða til Rússlands í samræmi við sértæka málsmeðferð sem 

kveðið er á um í viðkomandi Bandalagslöggjöf 

(15) = Eingöngu dýr sem eru notuð í fiskeldi 

(16) = Eingöngu fiskimjöl 
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ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA 

015/19/COL 

frá 6. mars 2019 

um samræmi við einingarverð í Noregi 2019 skv. 17. gr. gerðarinnar sem vísað er til í lið 66wm í 

XIII. viðauka við EES-samninginn (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 391/2013 frá 3. maí 2013 um sameiginlegt gjaldtökukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu) 

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA HEFUR, 

með vísan til gerðarinnar, sem vísað er til í lið 66u í XIII. viðauka við EES-samninginn („EES-

samningurinn“) (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 550/2004 frá 10. mars 2004 um að veita 

þjónustu á sviði flugleiðsögu í samevrópska loftrýminu), einkum 1. mgr. 16. gr. hennar og gerðarinnar, sem 

vísað er til í lið 66wm í XIII. viðauka við EES-samninginn (framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 391/2013 frá 3. maí 2013 um sameiginlegt gjaldtökukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu; 

„reglugerð (ESB) nr. 391/2013“), einkum d-lið 1. mgr. 17. gr. hennar, með áorðnum breytingum á báðum 

samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Með reglugerð (ESB) nr. 391/2013 er mælt fyrir um sameiginlegt gjaldtökukerfi fyrir 

flugleiðsöguþjónustu. Sameiginlega gjaldtökukerfið er óaðskiljanlegur þáttur í því að ná 

markmiðum frammistöðustöðukerfisins, eins og ákvarðað er samkvæmt 11. gr. gerðarinnar sem 

vísað er til í lið 66t í XIII. viðauka við EES-samninginn (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 549/2004 frá 10. mars 2004 um setningu rammaákvæða um að koma á samevrópsku 

loftrými), og gerðinni sem vísað er til í lið 66xf í XIII. viðauka við EES-samninginn 

(framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 390/2013 frá 3. maí 2013 um 

frammistöðukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu og starfsemi neta) („reglugerð (ESB) nr. 390/2013“). 

2) Í gerðinni, sem vísað er til í lið 66xe í XIII. viðauka við EES-samninginn (framkvæmdarákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2014/132/ESB um að setja frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins 

að því er varðar netið fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar og viðvörunarmörk fyrir annað 

viðmiðunartímabilið 2015-2019), eru sett fram frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins, þ.m.t. 

markmið um kostnaðarhagkvæmni fyrir flugleiðsöguþjónustu þar sem sett er fram ákvarðað 

einingarverð fyrir veitingu þeirrar þjónustu fyrir annað viðmiðunartímabilið sem tekur til 2015-2019 

að báðum meðtöldum. 

3) Skv. b- og c-lið 1. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 391/2013, á Eftirlitsstofnun EFTA að meta 

einingarverð fyrir gjaldtökusvæði fyrir 2019, sem stjórnvöld í Noregi lögðu fram í samræmi við 

kröfur 1. og 2. mgr. 9. gr. þeirrar reglugerðar. Matið snýst um það hvort þetta einingarverð 

uppfylli kröfur reglugerðar (ESB) nr. 390/2013 og (ESB) nr. 391/2013. 

4) Eftirlitsstofnun EFTA hefur framkvæmt mat sitt á einingarverðinu með aðstoð matseiningar innan 

Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu (e. Eurocontrol’s Performance Review Unit) og 

aðalskrifstofu Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu sem sér um að innheimta leiðargjöld  

(e. Central Route Charges Office) og með því að nota gögn og viðbótarupplýsingar, sem 

stjórnvöld í Noregi lögðu fram. 

5) Á grunni þessa mats hefur Eftirlitsstofnun EFTA komist að þeirri niðurstöðu, í samræmi við d-lið 

1. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 391/2013, að einingarverð fyrir gjaldtökusvæði fyrir 2019, 

sem stjórnvöld í Noregi lögðu fram, uppfylli kröfur reglugerðar (ESB) nr. 390/2013 og (ESB) 

nr. 391/2013. 

6) Tilkynna ætti stjórnvöldum í Noregi um þessa niðurstöðu samkvæmt d-lið 1. mgr. 17. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 391/2013. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Einingarverðið fyrir 2019, 421,61 norskar krónur, sem stjórnvöld í Noregi lögðu fram, samrýmist 

gerðinni sem vísað er til í lið 66xf í XIII. viðauka við EES-samninginn (framkvæmdarreglugerð 

2019/EES/45/02 
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framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 390/2013 frá 3. maí 2013 um frammistöðukerfi fyrir flugleiðsögu-

þjónustu og starfsemi neta) og gerðinni sem vísað er til í lið 66wm í XIII. viðauka við EES-samninginn 

(framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 391/2013 frá 3. maí 2013 um sameiginlegt 

gjaldtökukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu). 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til stjórnvalda í Noregi. 

Gjört í Brussel 6. mars 2019. 

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA 

Bente Angell-Hansen 

Forseti 

Frank J. Büchel 

Stjórnarmaður 

Högni Kristjánsson 

Stjórnarmaður sem fer með 

málaflokkinn 

Carsten Zatschler 

Meðáritar sem deildarstjóri 

Lagaskrifstofu 
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Ráðstöfun ekki ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins 

Eftirlitsstofnun EFTA hefur komist að þeirri niðurstöðu að eftirgreind ráðstöfun feli ekki í sér ríkisaðstoð 

í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins. 

Dagsetning ákvörðunar Hinn 20. mars 2019 

Málsnúmer 81036 

Ákvörðun nr. 018/19/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Cash refund of the tax value of petroleum exploration 

costs 

Lagastoð Lov om skattlegging av undersjøiske petroleums-

forekomster mv. (petroleumsskatteloven) (lög um 

jarðolíuskatt) 

Tegund aðstoðar  

Markmið  

Aðstoðarform Engin aðstoð 

Áætluð  

Aðstoðarhlutfall  

Gildistími  

Atvinnugreinar Vinnsla hráolíu og jarðgass 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð  

Aðrar upplýsingar  

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2019/EES/45/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9353 – Advent International Corporation/Evonik Methacrylates Business Division) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. maí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Advent International Corporation („Advent“, Bandaríkjunum). 

– Methacrylates Business Division of Evonik Industries AG („Evonik“, Þýskalandi) (andlag viðskiptanna, „Target“). 

Advent nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hlutum af Evonik. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Advent: fjárfestir sem fjárfestir í óskráðum eignum og annast ráðgjöf og stýringu sjóða sem fjárfesta um allan heim. 

Advent á eignarhluti í og ræður (ásamt öðrum) yfir fyrirtæki í eignasafni, Allnex, sem fæst við framleiðslu og 

afgreiðslu um allan heim á resínefnum til húðunar. 

– Target (andlag viðskiptanna): safn eigna í Þýskalandi, Kína og Bandaríkjunum sem fást við framleiðslu og afgreiðslu 

um allan heim á metýlmetakrýlati og grunneinliðum, pólýmetýlmetakrýlat efnasamböndum til mótunar, metakrýlat-

resíni og sýaníði. 

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 186, 

3.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9353 – Advent International Corporation/Evonik Methacrylates Business Division 

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“). 

2019/EES/45/04 

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

(mál M.9357 – FIS/Worldpay) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. maí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Fidelity National Information Services, Inc. („FIS“, Bandaríkjunum). 

– Worldpay Inc. („Worldpay“, Bandaríkjunum). 

FIS nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Worldpay í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– FIS: tæknilausnir í fjármálaþjónustu um allan heim með áherslu á viðskiptabankastarfsemi og stofnanabankaþjónustu, 

greiðslumiðlun, eigna- og auðstýringu, áhættustýringu og reglufylgni, sem og útvistun lausna. 

– Worldpay: þjónusta í tengslum við færsluhirðingu um allan heim og tengd tækniþjónusta í sambandi við greiðslumiðlun. 

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 192, 

7.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9357 – FIS/Worldpay 

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“). 

2019/EES/45/05 

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

(mál M.9362 – Suez Organique/Avril PA/Terrial) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. maí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Suez Organique SAS („Suez Organique“, Frakklandi). 

–  Avril SCA („Avril“, Frakklandi). 

–  SAS Terrial („Terrial“, Frakklandi), alfarið undir yfirráðum Avril. 

Suez Organique og Avril ná í sameiningu yfirráðum í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. 

gr. sömu gerðar, yfir Terrial. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og framlagningu eigna. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Suez Organique: líffræðileg meðhöndlun á lífrænum úrgangi. 

–  Avril: framleiðsla og sala á vörum og dýrafóðri sem unnið er úr olíu. 

–  Terrial: hirða á lífrænu sorpi ásamt framleiðslu og sölu á jarðvegsbætingarefnum og áburði. 

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. 

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 192, 

7.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9362 – Suez Organique/Avril PA/Terrial 

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/45/06 

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

(mál M.9385 – Orange/SecureLink) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. maí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Orange S.A. („Orange“, Frakklandi). 

– SL Bidco B.V. („SecureLink“, Hollandi). 

Orange nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir SecureLink í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Orange: fjarskiptaþjónusta, einkum síma-, internet- og farsímaþjónusta í fjölda landa um allan heim. 

– SecureLink: tölvuöryggisinnviðir og stýrð þjónusta við viðskiptavini á borð við fyrirtæki og stofnanir. 

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 189, 

5.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9385 – Orange/SecureLink 

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/45/07 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 22. janúar 2019 

um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og  

53. gr. EES-samningsins 

(mál AT.40049 – Mastercard II) 

Hinn 22. janúar 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans 

um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr. reglugerðar 

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

(Stjtíð. ESB C 185, 29.5.2019, bls. 10), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna 

fyrirtækja af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1. 

2019/EES/45/08 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.185.01.0010.01.ENG
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