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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Auglýsing frá stjórnvöldum í Noregi 

viðvíkjandi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um  

skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni 

Auglýst eftir umsóknum um leyfi til olíuvinnslu á norska landgrunninu – Úthlutun leyfa á 

fyrirframskilgreindum svæðum árið 2019 

Norska olíu- og orkumálaráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um leyfi til olíuvinnslu í samræmi við 

ákvæði a-liðar 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um skilyrði 

fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni.  

Vinnsluleyfi verða aðeins veitt hlutafélögum sem eru skráð í Noregi eða öðru ríki sem er aðili að 

samningnum um Evrópskt efnahagssvæði (EES-samningnum), eða einstaklingum sem eiga lögheimili í 

ríki sem er aðili að EES-samningnum.  

Fyrirtæki, sem eru ekki þegar leyfishafar á norska landgrunninu geta fengið vinnsluleyfi ef þau uppfylla 

fyrirfram skilyrði fyrir slíkt leyfi á norska landgrunninu.  

Ráðuneytið mun gæta jafnræðis milli fyrirtækja óháð því hvort þau sækja um sjálfstætt eða sem hluti 

fyrirtækjahóps. Umsækjendur, sem leggja fram sjálfstæða umsókn, og umsækjendur, sem tilheyra hópi 

sem leggur fram sameiginlega umsókn, teljast allir umsækjendur um vinnsluleyfi. Ráðuneytið áskilur sér 

rétt til að setja saman leyfishópa á grundvelli hópumsókna og sjálfstæðra umsókna, m.a. að víkja 

umsækjendum úr umsóknarhópi og bæta við sjálfstæðum umsækjendum, og skipa slíkum hópum 

rekstraraðila.  

Þegar úthlutað er sameiginlegu vinnsluleyfi er hlutaðeigandi leyfishöfum skylt að gera með sér samning 

um olíuvinnslu, meðal annars rekstrarsamning og bókhaldssamning. Ef vinnsluleyfi er skipt eftir 

jarðlögum er viðkomandi leyfishöfum einnig skylt að gera með sér sérstakan rekstrarsamning sem setur 

reglur um tengsl þeirra að þessu leyti.  

Við undirritun þessara samninga verður til sameiginlegt fyrirtæki leyfishafa og skal eignarhlutur hvers 

þeirra um sig jafnan vera sama hlutfall og hlutur þeirra í vinnsluleyfinu.  

Leyfisgögnin verða fyrst og fremst byggð á samsvarandi gögnum frá úthlutun á þegar afmörkuðum 

svæðum 2018. Stefnt er að því að kynna mögulegum umsækjendum helstu breytingar á reglunum áður en 

sótt er um.  

Viðmið við úthlutun vinnsluleyfa  

Svo stuðla megi að góðri auðlindanýtingu og skjótri og skilvirkri olíuleit og olíuvinnslu á norska 

landgrunninu, meðal annars með tilliti til samsetningar leyfishópa, verða eftirtalin viðmið lögð til 

grundvallar við úthlutun aðildar að vinnsluleyfum og við skipun rekstraraðila:  

a) Þekking umsækjanda á jarðfræði landsvæðisins sem um ræðir og hvernig leyfishafar hyggjast 

haga skilvirkri olíuleit.  

b) Tæknileg sérþekking umsækjanda á viðkomandi sviði og hvernig sú þekking getur stuðlað að 

hagkvæmri olíuleit, og eftir atvikum olíuvinnslu, á landsvæðinu sem um ræðir. 

c) Reynsla umsækjanda af starfsemi á norska landgrunninu eða reynsla af samsvarandi starfsemi 

annars staðar. 

d) Að umsækjandi hafi fjárhagslegt bolmagn til að stunda olíuleit, og eftir atvikum olíuvinnslu, á 

landsvæðinu sem um ræðir.  

2019/EES/54/01 



Nr. 54/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 11.7.2019 

 

 

e) Ef umsækjandi er eða hefur verið aðili að vinnsluleyfi, er ráðuneytinu heimilt að taka tillit til 

hvers kyns óskilvirkni eða skorts á ábyrgð sem umsækjandi hefur orðið uppvís að sem 

leyfishafi. Einnig kunna sjónarmið sem varða þjóðaröryggi að liggja til grundvallar ef 

ráðuneytið telur að slík sjónarmið hafi þýðingu. 

f) Meginreglan er sú að sameiginlegu fyrirtæki er veitt vinnsluleyfi ef að minnsta kosti einn 

leyfishafa hefur borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu sem rekstraraðili, eða 

hefur reynslu af samsvarandi starfsemi utan norska landgrunnsins. 

g) Að meginreglu til er tveimur eða fleiri leyfishöfum veitt vinnsluleyfi ef að minnsta kosti einn 

þeirra hefur reynslu sem greint er frá í f-lið. 

h) Rekstraraðili, skipaður í tengslum við vinnsluleyfi í Barentshafi, verður að hafa borað að 

minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu sem rekstraraðili, eða hafa samsvarandi reynslu 

af starfsemi utan norska landgrunnsins. 

i) Rekstraraðili, skipaður í tengslum við vinnsluleyfi á djúpslóð, og að minnsta kosti einn 

leyfishafi til viðbótar, verður að hafa borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu 

sem rekstraraðili, eða hafa samsvarandi reynslu af starfsemi utan norska landgrunnsins. Að 

minnsta kosti einn handhafa vinnsluleyfis verður að hafa borað á djúpslóð sem rekstraraðili. 

j) Rekstraraðili, skipaður í tengslum við vinnsluleyfi, þar sem könnunarborun fer fram undir 

miklum þrýstingi og/eða við háan hita (HPHT), og að minnsta kosti einn annar leyfishafi 

tilviðbótar, verður að hafa borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu sem 

rekstraraðili, eða hafa samsvarandi reynslu af starfsemi utan norska landgrunnsins. Einn 

handhafa vinnsluleyfisins að minnsta kosti verður að hafa borað holu undir miklum þrýstingi 

og/eða við háan hita sem rekstraraðili. 

Leitarsvæði sem eru laus til umsóknar  

Tekið verður við umsóknum um aðild að vinnsluleyfum fyrir leitarsvæði á afmarkaða svæðinu sem ekki 

hefur verið úthlutað áður, eins og sjá má á kortum sem Olíustofnunin hefur birt. Einnig er unnt að sækja 

um spildu á afmarkaða svæðinu sem fyrri leyfishafar hafa skilað eftir að auglýsingin var birt í samræmi 

við uppfærð kort á gagnvirkri Factmaps-síðu norsku Olíustofnunarinnar sem er að finna á vefsetri hennar.  

Sérhvert vinnsluleyfi getur tekið til eins eða fleiri leitarsvæða eða hluta af leitarsvæði eða –svæðum. 

Umsækjendur eru beðnir um að afmarka umsóknardrögin við svæði sem þeir hafa gert leitarkort af.  

Texta auglýsingarinnar í heild, ásamt nákvæmum kortum af lausum svæðum, er að finna á vefsíðu 

Olíustofnunar www.npd.no/apa2019. 

Senda ber umsóknir um leyfi til olíuvinnslu rafrænt, t.d. í gegnum L2S (Licence2Share) til:  

Olje- og energidepartementet  

Postboks 8148 Dep.  

N-0033 Oslo,  

Norge  

Senda ber afrit rafrænt, t.d. í gegnum L2S, til  

Oljedirektoratet  

P.O. Box 600  

4003 Stavanger  

Norge  

Umsóknarfrestur: 27. ágúst 2019 kl. 12 á hádegi.  

Fyrirhugað er að leyfum til olíuvinnslu á fyrirframskilgreindum svæðum á norska landgrunninu árið 2019 

verði úthlutað á fyrsta ársfjórðungi 2020. 

www.npd.no/apa2019
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EFTA-DÓMSTÓLLINN 

Mál höfðað 28. mars 2019 af Austur-Agðafylki gegn Konkurrenten.no AS 

(Mál E-1/17 COSTS 2) 

Hinn 28. mars 2019 höfðaði Austur-Agðafylki mál fyrir EFTA-dómstólnum gegn Konkurrenten.no; í 

fyrirsvari eru Bjørnar Alterskjær og Amie Eliassen, lögmenn, Kluge Advokatfirma AS, Bryggegata 6, 

Postboks 1548 Vika, 0117 Osló, Noregi. 

Dómkröfur stefnanda eru eftirfarandi: 

1. Heildarupphæð málskostnaðar sem Konkurrenten.no AS greiði Austur-Agðafylki sé upphæð 

sem nemur NOK 403 430,92, umbreytt í evrur á opinberu gengi Seðlabanka Evrópu á þeim degi 

er krafan er tilkynnt. 

2. Vanskilavextir á þá upphæð skulu gjaldkræfir frá þeim degi er krafan er tilkynnt og fram til 

greiðsludags og skulu álagðir vextir reiknaðir á grundvelli vaxta sem Seðlabanki Evrópu notaði 

við síðustu mikilvægu skuldbreytingaraðgerð og sem er í gildi fyrsta almanaksdag þess mánaðar 

er greiðslan fellur í gjalddaga, að viðbættu þremur og hálfu prósentustigi. 

Lagagrundvöllur, málavextir, málsástæður og lagarök lögð fram til stuðnings: 

 Hinn 11. janúar 2017 höfðaði Konkurrenten.no AS mál fyrir EFTA-dómstólnum til þess að 

hnekkja ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 179/15/COL frá 7. maí 2015. Stefnandi sótti um 

heimild til meðalgöngu í málinu, E-1/17 Konkurrenten.no AS gegn Eftirlitsstofnun EFTA, og 

var heimildin veitt með úrskurði forseta hinn 12. júlí 2017.  

 Í 1. mgr. 70. gr. starfsreglna EFTA-dómstólsins segir:  

„Ef ágreiningur er um kostnað, sem ber að endurgreiða, skal dómstóllinn mæla fyrir um hann 

samkvæmt kröfu þess aðila, sem í hlut á, og eftir að gagnaðila hefur verið gefinn kostur á að tjá 

sig.“ 

 Í dómi EFTA-dómstólsins í máli E-1/17 var Konkurrenten.no AS gert að greiða kostnað 

stefnanda. 

2019/EES/54/02 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9014 – PKN Orlen/Grupa Lotos) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 3. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, Poland („Orlen“).  

– Grupa Lotos Spółka Akcyjna, Poland („Lotos“). 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og opinberu yfirtökuboði.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Orlen: lárétt samþætt eining sem einkum fæst við hreinsun og markaðssetningu (m.a. smásölu) á eldsneyti og tengdum 

vörum í Póllandi, auk Tékklands, Litháen og Þýskalands. Einnig er um að ræða starfsemi á efra stigi virðiskeðjunnar við 

leit, þróun og framleiðslu á hráolíu og jarðgasi, og einnig á jarðolíumarkaði.  

– Lotos: lárétt samþætt eining sem einkum fæst við hreinsun og markaðssetningu (m.a. smásölu) á eldsneyti og tengdum 

vörum, einkum í Póllandi. Einnig er um að ræða starfsemi á efra stigi virðiskeðjunnar við leit, þróun og framleiðslu á 

hráolíu og jarðgasi.  

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 232, 

10.7.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9014 – PKN Orlen/Grupa Lotos 

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/54/03 

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

(mál M.9371 – DSV/Panalpina Welttransport) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– DSV A/S („DSV“, Danmörku). 

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

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

Samruninn á sér stað með yfirtökuboði sem tilkynnt var 1. apríl 2019.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DSV: framflutningaþjónusta á landi, með flugi og í sjóflutningum, sem og vöruferlis- og aðfangakeðjustjórnun. DSV 

veitir fyrirtækjum farmflutningaþjónustu að húsdyrum. 

– Panalpina: framflutningaþjónusta á landi, með flugi og í sjóflutningum, sem og vöruferlis- og aðfangakeðjustjórnun. 

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 232, 

10.7.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9371 – DSV/Panalpina Welttransport 

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/54/04 

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


Nr. 54/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 11.7.2019 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9381 – Carlyle/Mubadala/CEPSA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Blackstone Group L.P. („Carlyle“, Bandaríkjunum). 

– Mubadala Investment Company PJSC („Mubadala“, Sameinuðu arabísku furstadæmunum). 

– Compañía Española de Petróleos, S.A.U. („CEPSA“, Spáni). 

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

yfir CEPSA. CEPSA er sem stendur einungis undir yfirráðum Mubadala. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Carlyle: fjárfestingafyrirtæki sem starfar um allan heim og stýrir sjóðum sem fjárfesta um heim allan á fjórum 

meginsviðum: i) eignum í óskráðum fyrirtækjum ii) rauneignum, iii) alþjóðlegri lánsfjármögnun, og iv) fjárfestinga-

lausnum. 

– Mubadala: fæst við stórar beinar fjárfestingar. 

– CEPSA: starfsemi á öllum stigum vinnslu og sölu á olíu og gasi. 

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 232, 

10.7.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9381 – Carlyle/Mubadala/CEPSA 

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/54/05 
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11.7.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 54/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9419 – PSP/Welltower/SRG/Senior housing property) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Public Sector Pension Investment Board („PSP“, Kanada). 

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

– SRG Partners, LLC („SRG“, Bandaríkjunum). 

– Húsnæði fyrir eldri borgara sem gengur undir nafninu „Peninsula Del Rey“ („Peninsula Del Rey“, Bandaríkjunum). 

PSP, Welltower og SRG ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Peninsula Del 

Rey. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PSP: stýrir fjárfestingum nokkurra kanadískra lífeyriskerfa, m.a. kerfis opinberra starfsmanna og kanadíska hersins. 

PSP stýrir dreifðu, alþjóðlegu verðbréfasafni með föstum tekjum, auk fjárfestinga í óskráðum eignum, fasteignum, 

innviðum, náttúruauðlindum og einkaskuldum. 

– Welltower: fjárfestir í eignum með háa ávöxtun, m.a. húsnæði fyrir eldri borgara og í samfélögum fólks sem er að 

jafna sig eftir bráðameðferð, sem og eignum fyrir starfsemi göngudeilda í Bandaríkjunum, Kanada og Bretlandi.  

– SRG: eignarhald, stýring og þróun samfélaga húsnæðis fyrir eldri borgara í Bandaríkjunum.  

– Peninsula Del Rey: húsnæði fyrir eldri borgara staðsett við 165 Pierce Street í Daly City, San Mateo County, 

Kaliforníu, Bandaríkjunum. 

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 231, 

9.7.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9419 – PSP/Welltower/SRG/Senior housing property 

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/54/06 
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Nr. 54/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 11.7.2019 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9422 – Leonard Green & Partners/Ares Management Corporation/ 

Press Ganey Associates) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Leonard Green and Partners, L.P. („LGP“, Bandaríkjunum). 

– Ares Management Corporation („Ares“, Bandaríkjunum). 

– Press Ganey Associates, Inc. („Press Ganey“, Bandaríkjunum). 

LGP og Ares ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Press Ganey. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– LGP: fjárfestingafyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum eignum í fyrirtækjum sem veita þjónustu við neytendur, 

fyrirtækjaþjónustu og heilbrigðisþjónustu, auk smásölu, dreifingar og iðnstarfsemi. 

– Ares: stýrir sérhæfðum eignum sem eiga hagsmuni í lánastarfsemi, óskráðum eignum og fasteignum.  

– Press Ganey: mælingar á upplifun sjúklinga, greining frammistöðu og stefnumiðuð ráðgjöf í þágu heilbrigðisþjón-

ustustofnana á öllu umönnunarsviðinu, einkum í Bandaríkjunum.  

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 225, 

5.7.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9422 – Leonard Green & Partners/Ares Management Corporation/Press Ganey Associates 

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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11.7.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 54/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9429 – Sports Direct International/GAME Digital) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sports Direct International plc („SDI“, Bretlandi). 

– GAME Digital plc („GAME“, Bretlandi). 

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

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökuboði sem tilkynnt var 5. júní 2019. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SDI: smásala á íþróttavörum og rekstur sem spannar mismunandi vörumerki á sviði íþrótta, líkamsræktar, tísku og 

lífsmáta. 

– GAME: sérhæfð smásala á leikjatölvum, leikjum og aukabúnaði, sem og stafrænu efni og öðrum leikjatengdum 

vörum. 

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 232, 

10.7.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9429 – Sports Direct International/GAME Digital 

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/54/08 
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Nr. 54/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 11.7.2019 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9442 – Elliott/Insight/WorkForce) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Elliott Associates, L.P., Elliott International L.P. og Evergreen Coast Capital Corp., undir yfirráðum Elliott Management 

Corporation (einu nafni „Elliott Group“, Bandaríkjunum). 

– Insight Venture Management, LLC („Insight Group“, Bandaríkjunum).  

– WorkForce Software, LLC („WorkForce“, Bandaríkjunum). 

Elliott Group og Insight Group ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar 

og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir WorkForce. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Elliot Group: fjárfestingafyrirtæki sem starfar um allan heim og beinir sjónum að fjárfestingum og áhættustjórnun. 

– Insight Group: fyrirtæki á sviði áhættufjármögnunar og óskráðra eigna sem fjárfestir í hávaxtar tækni- og 

hugbúnaðarfyrirtækjum. 

– WorkForce: stjórnunarlausnir í starfsmannastjórnun í skýi, í þágu fyrirtækja og meðalstórra fyrirtækja. 

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 fram-

kvæmdastjórnarinnar 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 232, 

10.7.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9442 – Elliott/Insight/WorkForce 

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/54/09 
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11.7.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 54/11 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9252 – CMOC/IXM) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. júní 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 

32019M9252. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. júní 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 frönsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver 

eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32019M9362. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/54/10 
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Nr. 54/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 11.7.2019 

 

 

Ríkisaðstoð – Danmörk 

SA.39078 (2019/C) (áður 2014/N) – Fjármögnun verkefnisins Fehmarn Belt Fixed Link 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti dönskum stjórnvöldum, með bréfi dags. 14. júní 2019, þá ákvörðun sína að 

hefja rannsókn á ofangreindri ráðstöfun 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 (Stjtíð. ESB C 226, 5.7.2019, bls. 5) og skulu þær berast:  

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 dönsk stjórnvöld. Þeim, sem leggja fram athugasemdir, er 

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

Ríkisaðstoð – Holland 

SA.51284 (2019/C) (áður 2018/NN) – Möguleg ríkisaðstoð í þágu Nike 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti hollenskum stjórnvöldum, með bréfi dags. 10. janúar 2019, þá ákvörðun 

sína að hefja rannsókn á ofangreindri ráðstöfun 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 (Stjtíð. ESB C 226, 5.7.2019, bls. 31) og skulu þær berast:  

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 hollensk stjórnvöld. Þeim, sem leggja fram athugasemdir, 

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

2019/EES/54/12 

2019/EES/54/13 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.226.01.0005.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.226.01.0031.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Tæknilegar leiðbeiningar um gagnavernd samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1107/2009 

Framkvæmdastjórnin hefur gefið út tilkynningu sem veitir aðildarríkjunum og umsækjendum leiðbein-

ingar um stefnu og verklag varðandi ýmsa þætti gagnaverndar í tengslum við löggjöf á sviði plöntu-

verndarvara. Varðar hún beitingu ákvæða 59.–62. gr. og 80. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1107/2009 (1).  

Leiðbeiningunum er ætlað að hjálpa aðildarríkjunum við að beita reglunum með samræmdum hætti og 

hjálpa umsækjendum að skilja þessar reglur. Þær hafa ekki bindandi réttaráhrif. 

Leiðbeiningarnar í heild er að finna í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (C 229, 8.7.2019, bls. 1). 

 

Leiðrétting á auglýsingu eftir tillögum 2019 – EAC/A05/2018 – Evrópska  

samstöðusveitin 

Eftirfarandi leiðréttingar eru gerðar á EES-viðbæti nr. 86 frá 20.12.2018, í samræmi við leiðréttingar sem 

birtust í Stjtíð. ESB C 229, 8.7.2019, bls. 22: 

Bls. 20., 5. liður, „Umsóknarfrestur“, færslan „Teymi sjálfboðaliða á forgangssvæðum“: 

í stað: 

„28. september 2019“, 

kemur: 

„24. janúar 2020“. 

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á 

markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, 

bls. 1). 

2019/EES/54/14 

2019/EES/54/15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.229.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:229:TOC
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