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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA 

nr. 083/18/COL 

frá 26. september 2018 

um ríkisábyrgðir á afleiðusamningum Landsvirkjunar 

(Ísland) 

[Án trúnaðarupplýsinga] 

[Upplýsingar innan hornklofa falla undir þagnarskyldu] 

Eftirlitsstofnun EFTA hefur, 

með vísan til: 

samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 61. gr., 

bókunar 26 við EES-samninginn, 

samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls („samningsins um eftirlits-

stofnun og dómstól“), einkum 24. gr.,  

bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól („bókunar 3“), einkum 2. mgr. 7. gr. II. hluta, 

eftir að hafa leitað eftir athugasemdum hagsmunaaðila og að teknu tilliti til athugasemda sem borist  

hafa, (1) 

að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1 Málsmeðferð 

 Hinn 3. maí 2017 hóf Eftirlitsstofnun EFTA formlega rannsókn á hugsanlegri ríkisaðstoð sem 

Landsvirkjun var veitt með ríkisábyrgðum á afleiðusamningum („ákvörðunin um að hefja 

formlega rannsókn“) (2). 

 Athugasemdir Landsvirkjunar bárust með bréfi (3), dags. 15. september 2017 (4). Eftirlitsstofnunin 

kom athugasemdunum síðan til íslenskra stjórnvalda. (5) Eftirlitsstofnuninni bárust ekki athugasemdir 

frá öðrum hagsmunaaðilum. 

 Íslensk stjórnvöld gerðu athugasemdir með bréfi (6), dags. 25. september 2017.  

 Eftirlitsstofnunin átti fund með fulltrúum Landsvirkjunar og íslenskra stjórnvalda hinn  

23. mars 2018. Að fundinum loknum og eftir að hafa tekið við spurningum frá eftirlitsstofnuninni 

27. mars 2018 (7), veitti Landsvirkjun frekari upplýsingar 11. apríl 2018 (8). Hinn 12. apríl 2018 

upplýstu íslensk stjórnvöld eftirlitsstofnunina um það að þau styddu röksemdir Landsvirkjunar og 

sæju ekki ástæðu til þess að koma frekari athugasemdum á framfæri (9).  

  

(1) Ákvörðun nr. 085/17/COL frá 3. maí 2017 um að hefja formlega rannsókn á mögulegri ríkisaðstoð við 

Landsvirkjun með ríkisábyrgð á afleiðusamningum Stjtíð. ESB C 242, 27.7.2017, bls. 6 og EES-viðbætir nr. 46, 

27.7 .2017 , bls. 1). 

(2) Sama. 

(3) Skjal nr. 874341. 

(4) Eftirlitsstofnunin framlengdi að beiðni Landsvirkjunar dags. 8. ágúst 2017 (skjal nr. 869480), skilafrestinn fyrir 

athugasemdir til 15. september 2017 (skjal nr. 869479). 

(5) Skjal nr. 878807. 

(6) Skjal nr. 875032. 

(7) Skjal nr. 905567. 

(8) Skjal nr. 908632. 

(9) Skjal nr. 908885. 

2019/EES/7/01 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.242.01.0006.01.ENG&toc=OJ:C:2017:242:TOC
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 Eftirlitsstofnunin átti frekari viðræður um málið á fundi með íslenskum stjórnvöldum og 

Landsvirkjun hinn 6. júní 2018. Landsvirkjun sendi eftirlitsstofnuninni viðbótarupplýsingar hinn 

7. júní 2018 (10). Í kjölfar fundarins og eftir að hafa fengið viðbótarupplýsingar frá Landsvirkjun, 

óskaði eftirlitsstofnunin eftir frekari skýringum frá íslenskum stjórnvöldum (11). Íslensk stjórnvöld 

sendu umbeðnar upplýsingar með bréfi dags. 29. júní 2018 (12). 

2 Lýsing á ráðstöfuninni 

2.1 Aðstoðarþegi: Landsvirkjun  

 Landsvirkjun er samlagsfélag rekið á grundvelli laga um Landsvirkjun (13). Ríkissjóður tók alfarið 

yfir eignarhald á Landsvirkjun 1. janúar 2007. Landsvirkjun er í eigu ríkisins þar sem ríkissjóður á 

99,9% beinan eignarhlut og 0,1% er í eigu Eignarhluta ehf., sem er hlutafélag að fullu í eigu 

ríkissjóðs. 

2.2 Afleiðusamningar sem Landsvirkjun hefur gert og ríkisábyrgðir 

 Samkvæmt upplýsingum frá íslenskum stjórnvöldum (14) er gengis- og vaxtaáhætta fyrir hendi í 

skuldasafni Landsvirkjunar. Landsvirkjun notar ýmis afbrigði afleiðusamninga til þess að stýra og 

hafa taumhald á markaðsáhættu sinni.  

 Eins og útskýrt er í ákvörðuninni um að hefja formlega rannsókn skoðaði Eftirlitsstofnun EFTA 

eftirfarandi gerðir afleiðusamninga sem Landsvirkjun hefur gert: gjaldmiðlaskiptasamninga, 

gjaldmiðlaafleiður og vaxtaskiptasamninga (15). Eftirlitsstofnunin lýsti þessum afleiðusamningum 

á grundvelli skýringa íslenskra stjórnvalda í ákvörðuninni um að hefja formlega rannsókn (16).  

2.3 Yfirstandandi aðstoð að því er varðar aðstoð sem veitt er með ótakmarkaðri ríkisábyrgð 

 Hinn 26. september 2006 (17), hóf Eftirlitsstofnun EFTA málsmeðferð vegna yfirstandandi 

aðstoðarkerfa sem kveðið er á um í 2. mgr. 17. gr. í II. hluta bókunar 3, að því er varðar tilteknar 

ráðstafanir í þágu rafveitna á Íslandi, m.a. ótakmarkaða ríkisábyrgð veitta Landsvirkjun. Í bréfinu 

upplýsti eftirlitsstofnunin íslensk stjórnvöld um það bráðabirgðamat sitt að hún teldi ráðstafanirnar 

yfirstandandi ríkisaðstoð sem ekki samræmdist framkvæmd EES-samningsins. 

 Var það niðurstaða eftirlitsstofnunarinnar í ákvörðun nr. 302/09/COL (18) að ótakmörkuð 

ríkisábyrgð veitt Landsvirkjun teldist yfirstandandi aðstoð. Lagði eftirlitsstofnunin til í ákvörðun 

sinni að íslensk stjórnvöld gerðu lagalegar ráðstafanir, stjórnvaldsráðstafanir og aðrar 

nauðsynlegar ráðstafanir til þess að fella niður hvers konar ósamrýmanlega aðstoð sem væri 

afleiðing ótakmarkaðrar ríkisábyrgðar sem Landsvirkjun hefur verið veitt.  

 Íslensk stjórnvöld samþykktu áformaðar ráðstafanir með bréfi dags. 8 ágúst 2009 (19), og 

skuldbundu sig til þess að upplýsa eftirlitsstofnunina um ráðstafanirnar sem þau myndu gera til 

þess að framfylgja ákvörðun nr. 302/09/COL. Í framhaldi af frekari samskiptum við íslensk 

stjórnvöld færði eftirlitsstofnunin þær upplýsingar í ákvörðun nr. 159/13/COL (20) að Ísland 

samþykkti áformaðar ráðstafanir vegna yfirstandandi ríkisaðstoðar og lauk málinu.  

  

(10) Skjöl nr. 918376 og 918377. 

(11) Skjöl nr. 917646 og 917656. 

(12) Skjöl nr. 920923 og 920925. 

(13) Lög nr. 42/1983 um Landsvirkjun með áorðnum breytingum. 

(14) Skjal nr. 793116. 

(15) 14. mgr. ákvörðunarinnar um að hefja formlega rannsókn. 

(16) Kaflar 2.3.1 til 2.3.3 í I. hluta ákvörðunarinnar um að hefja formlega rannsókn. 

(17) Skjal nr. 280834. 

(18) Ákvörðun eftirlitsstofnunarinnar nr. 302/09/COL frá 8. júlí 2009 um að leggja til viðeigandi ráðstafanir vegna 

ríkisaðstoðar sem Landsvirkjun og Orkuveitu Reykjavíkur hefur verið veitt. 

(19) Skjal nr. 527076. 

(20) Ákvörðun nr. 159/13/COL frá 24. apríl 2013 um að ljúka málinu varðandi yfirstandandi aðstoð veitta Lands-

virkjun og Orkuveitu Reykjavíkur með ótakmarkaðri ríkisábyrgð (Stjtíð. ESB C 237, 15.8.2013, bls. 3 og EES-

viðbætir nr. 45, 15.8.2013, bls. 28). 

http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=17084&1=1
http://www.eftasurv.int/media/decisions/159-13-COL.pdf
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3 Ástæður þess að stofnað var til formlegrar rannsóknar 

 Í ákvörðun sinni um að hefja formlega rannsókn setti Eftirlitsstofnun EFTA fram bráðabirgðamat 

sitt á yfirstandandi aðstoð að því er varðar þær ríkisábyrgðir sem um ræðir og mögulegan 

ósamrýmanleika þeirra við framkvæmd EES-samningsins. 

 Samkvæmt bráðabirgðamati eftirlitsstofnunarinnar höfðu ríkisábyrgðirnar sem um ræðir verið 

veittar á afleiðusamningum Landsvirkjunar frá árinu 2013 að minnsta kosti. Eftirlitsstofnunin 

útskýrði í ákvörðun sinni um að hefja rannsókn að nokkrir þættir varðandi matið á ríkisaðstoð við 

Landsvirkjun væru enn óljósir (21). 

 Gæti eftirlitsstofnunin ekki útilokað að ríkisaðstoð væri yfirstandandi að því er varðar ábyrgðirnar. 

Hvað efnahagslegan ávinning varðar var það bráðabirgðamat eftirlitsstofnunarinnar að ábyrgðirnar 

sem um ræðir uppfylltu ekki skilyrði mgr. b, c og d í kafla 3.2 um ríkisábyrgðir í („Leiðbeiningar 

um ríkisaðstoð“) (22) og væru ígildi ávinnings í skilningi reglnanna um ríkisaðstoð. Eftirlits-

stofnunin taldi vafa leika á því hvort unnt væri að lýsa því yfir að ábyrgðirnar samrýmdust 

framkvæmd EES-samningsins.  

 Ísland og Landsvirkjun hafa komið á framfæri athugasemdum, bæði að því varðar afleiðu-

samningana sem Landsvirkjun hefur gert og ríkisábyrgðirnar. Kaflarnir sem hafa sérstaka þýðingu 

hvað ákvörðunina varðar eru teknir saman í mgr. 4. og 5.  

4 Athugasemdir af hálfu Íslands  

4.1 Athugasemdir að því er varðar afleiðusamningana og ríkisábyrgðir 

 Með vísan til 20. mgr. ákvörðunarinnar um að hefja formlega rannsókn (23), heldur Ísland því fram 

að andstætt því sem kom fram í eftirfylgnibréfi Eftirlitsstofnunar EFTA hinn 27. júní 2016, hafi 

Landsvirkjun getað gert framvirka afleiðusamninga án ríkisábyrgðar. Yfirlýsingin í eftirfylgni-

bréfinu um hið gagnstæða er mistök sem Ísland áttaði sig ekki á á þeim tíma. Enn fremur er ekki 

skylda að lögum fyrir Landsvirkjun að hafa ríkisábyrgð til þess að geta gert afleiðusamninga. 

Landsvirkjun getur á hverju ári sótt um ábyrgð fyrir áhættuvarnarafleiður upp að tilteknu 

uppsöfnuðu nafnvirði ávöxtunar.  

 Með vísan til 20., 24., 33. og 39. mgr. ákvörðunarinnar um að hefja rannsókn (24), skýrir Ísland svo 

frá að fjármála- og efnahagsráðherra hafi veitt ábyrgðirnar en ekki Lánamál ríkisins, sem er deild 

innan seðlabankans undir Markaðsviðskiptum og fjárstýringum í skipuriti bankans. Lánamálum ef 

falið að sinna tilteknum verkefnum í tengslum við ríkisábyrgðir en það merkir ekki að deildinni sé 

falið það hlutverk að veita þær (25). 

4.2 Er um ríkisaðstoð að ræða? 

 Íslensk stjórnvöld gera ekki ágreining um að ríkisábyrgðirnar sem um ræðir séu fyrir tilstuðlan 

ríkisins, eða ef í ljós kemur að sérstakur ávinningur teljist vera fyrir hendi sé það til þess fallið að 

raska samkeppni og hafa áhrif á viðskipti aðila að EES-samningnum.  

 Íslensk stjórnvöld mótmæla hins vegar þeirri bráðabirgðaniðurstöðu (26) að ábyrgðirnar sem um 

ræðir séu til þess fallnar að veita Landsvirkjun sérstakan ávinning. 

 Samkvæmt íslenskum stjórnvöldum hafa ríkisábyrgðirnar sem um ræðir ekki sérstakt gildi fyrir 

Landsvirkjun. Er einungis um að ræða fræðilegan möguleika á kröfu á hendur ríkinu. Íslensk 

stjórnvöld halda því fram að Landsvirkjun geri einungis afleiðusamninga til þess að verja stöður. 

  

(21) 24. mgr. ákvörðunarinnar um að hefja formlega rannsókn. 

(22) Stjtíð. ESB L 105, 21.4.2011, bls. 32 og EES-viðbætir nr. 23, 21.4.2011, bls. 1. 

(23) Samkvæmt 20. mgr. ákvörðunarinnar um að hefja formlega rannsókn hafði eftirlitsstofnuninni skilist að íslensk 

stjórnvöld hafi útskýrt á fundi 31. maí 2016 að Landsvirkjun myndi ekki geta gert framvirka afleiðusamninga án 

ríkisábyrgðar.  

(24) Í 20., 24., 33. og 39. mgr. ákvörðunarinnar um að hefja rannsókn kemur fram sá upphaflegi skilningur eftirlits-

stofnunarinnar að ríkisábyrgðirnar sem um ræðir hafi verið veittar af hálfu Lánamála. 

(25) Skjal nr. 875032. 

(26) 58. mgr. ákvörðunarinnar um að hefja formlega rannsókn. 

http://www.eftasurv.int/media/uncategorized/State-guarantees.pdf
http://www.eftasurv.int/media/uncategorized/State-guarantees.pdf
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þ.e. til þess að minnka áhættu Landsvirkjunar af hinum undirliggjandi viðskiptum. Er sú krafa 

gerð af hálfu ríkisins sem eiganda, auk þess sem krafan er sett fram í áhættustýringarreglum 

Landsvirkjunar sem stjórn hennar setur. Halda íslensk stjórnvöld því einnig fram að Landsvirkjun 

geri afleiðusamninga án ríkisábyrgðar á sams konar kjörum og samninga með ábyrgð.  

4.3 Gildi lagarammans fyrir ríkisábyrgðir á Íslandi 

 Með vísan til 65. gr. ákvörðunarinnar um að hefja rannsókn (27), heldur Ísland því fram að 

ríkisábyrgðirnar sem um ræðir hafi fallið undir lagarammann sem var efni ákvörðunar  

nr. 302/09/COL, bæði fyrir og eftir breytingarnar sem leiddi af þeirri ákvörðun. Vísa íslensk 

stjórnvöld til samsvarandi bréfaskipta milli þeirra og Eftirlitsstofnunar EFTA sem staðfesta þá 

skýringu.  

5 Athugasemdir Landsvirkjunar (28) 

5.1 Íslenskur lagarammi ríkisábyrgðar sem er veitt Landsvirkjun 

 Lagaramminn sem ríkisábyrgðir veittar Landsvirkjun grundvallast á lögum um ríkisábyrgðir (29) 

og lögum um Landsvirkjun. Landsvirkjun hafði þegar verið stofnað sem sameignarfyrirtæki með 

eldri lögum um Landsvirkjun (30).  

 Samkvæmt 1. gr. laga um ríkisábyrgðir má ríkissjóður aldrei takast á hendur ábyrgðar-

skuldbindingar nema sérstaklega sé kveðið á um það í lögum (31). Hvað Landsvirkjun varðar er 

lagaheimildin fyrir ríkisábyrgðum í lögum um Landsvirkjun. Samkvæmt lögum um Landsvirkjun, 

fyrir og eftir yfirstandandi málsmeðferð um yfirstandandi aðstoð, er ábyrgð eiganda einföld 

ábyrgð. Enn fremur er það fjármála- og efnahagsráðherra sem veitir ábyrgðina en ekki Lánamál 

ríkisins.  

 Einföld ábyrgð er frábrugðin þeim ábyrgðarreglum sem venjulega gilda um eigendur sameign-

arfélaga. Samkvæmt lögum um sameignarfélög nr. 50/2007 eru eigendur ábyrgir fyrir skuld-

bindingum sameignarfélagsins á grundvelli beinnar, ótakmarkaðrar og óskilyrtrar ábyrgðar, og því 

án takmarkana, að því er varðar allar skuldbindingar félagsins. 

 Samkvæmt einfaldri ábyrgð verður kröfuhafi að tæma öll lagaúrræði gegn Landsvirkjun áður en 

hann getur gert kröfu á hendur ríkinu. Í framkvæmd gerir þetta að verkum að kröfuhafinn þarf að 

sýna fram á að skuldarinn sé ógjaldfær, samkvæmt meginreglum íslenskra laga. Kröfuhafinn þyrfti 

því að gera árangurslaust fjárnám eða hefja formlega (eða í félagi við aðra) málsmeðferð 

samkvæmt gjaldþrotalögum áður en hann getur gengið að ábyrgðarveitandanum (32). Vegna 

íþyngjandi og tímafrekrar málsmeðferðar og þeirrar kröfu að allar aðrar leiðir séu tæmdar 

gagnvart félaginu áður en unnt er að ganga að ábyrgðarveitandanum hefur einföld ábyrgð mun 

minna gildi fyrir kröfuhafa. Landsvirkjun vísar einnig til fyrri framkvæmdar eftirlitsstofnunarinnar 

að þessu leyti (33).  

  

(27) Samkvæmt 65. mgr. ákvörðunarinnar um að hefja formlega rannsókn (með vísan til kafla 2.5 í I. hluta), var það 

bráðabirgðamat eftirlitsstofnunarinnar að ábyrgðirnar sem um ræðir uppfylltu ekki skilmála íslensks lagaramma, 

eftir áorðnar breytingar, um ríkisábyrgðir eða leiðbeiningarnar um ríkisaðstoð. Einkum virðist Landsvirkjun ekki 

hafa greitt gjald vegna ávinningsins sem hún nýtur vegna ábyrgðanna; ábyrgðirnar nema hærra hlutfalli en 80% 

af útistandandi skuldbindingum; og ábyrgðirnar virðast ekki tengdar sérstökum fjármálaviðskiptum, sem nema 

fastri hámarksfjárhæð og eru bundin við tiltekinn gildistíma. 

(28) Eftirlitsstofnun EFTA tekur fram að eins og útskýrt er í 1. hluta eru íslensk stjórnvöld sammála athugasemdum 

Landsvirkjunar. 

(29) Lög nr. 121/1997. 

(30) 1. gr. laga nr. 59/1965, í þýðingu sem Landsvirkjun lagði fram: „Landsvirkjun og borgarstjórn Reykjavíkur setja 

á stofn virkjanafyrirtæki, er nefnist Landsvirkjun. Fyrirtækið er sjálfstæður réttaraðili, er hefur sjálfstæðan fjárhag 

og reikningshald. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík. Landsvirkjun er sameignarfyrirtæki ríkisins og 

Reykjavíkurborgar og á hvor aðili um sig helming fyrirtækisins. Hvor aðili um sig er í einfaldri ábyrgð fyrir 

öllum skuldbindingum fyrirtækisins, en um innbyrðis ábyrgðir þeirra fer eftir eignarhlutföllum. Hvorugum 

eiganda er heimilt að ganga út úr fyrirtækinu án samþykkis sameigendanna.“ 

(31) Sama hafði verið leitt í lög með lögum um ríkisábyrgðir nr. 37/1961 sem áður voru í gildi. 

(32) Skjöl nr. 874341 og 92092. 

(33) Ákvörðun nr. 227/06/COL frá 19. júlí 2006 að því er varðar ríkisaðstoð veitta Farice hf. (Stjtíð. ESB L 36, 

5.2.2009, bls. 69 og EES-viðbætir nr. 6, 5.2.2009, bls. 9). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1504187238364&uri=CELEX:E2006C0227
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5.2 Notkun Landsvirkjunar á afleiðusamningum 

 Að því er varðar afleiðusamningana sem um ræðir sem veitt var ríkisábyrgð vörðuðu þeir 

undirliggjandi fjárhagsskuldbindingar (lán eða skuldabréf) sem gengist var undir áður en 

viðeigandi ráðstöfun var gerð samkvæmt málsmeðferð um yfirstandandi aðstoð (34).  

 Landsvirkjun heldur því fram að fyrirtækið byggi fjármögnun sína upp að fullu leyti í samræmi 

við staðlaðar venjur í OECD-ríkjum þegar stór fyrirtæki eru annars vegar og afleiðusamningar eru 

óaðskiljanlegur hluti áhættustjórnunar. Landsvirkjun gerir ISDA-rammasamninga (35) við 

gagnaðila með stöðluðum skilmálum sem gilda um öll afleiðuviðskipti milli þessara aðila (36). 

 Fjárhagsskuldbindingar Landsvirkjunar eru í bandaríkjadölum og öðrum gjaldmiðlum og bera 

bæði breytilega og fasta vexti (37). Landsvirkjun ber því gengis- og vaxtaáhættu. Landsvirkjun ver 

sig gegn þessari áhættu með því að nota afleiðusamninga til þess að umbreyta fjárhags-

skuldbindingum í öðrum gjaldmiðlum en bandaríkjadölum (starfrækslugjaldmiðill þess frá 2008) í 

bandaríkjadali og fjárhagsskuldbindingum með breytilega vexti í skuldbindingar með föstum 

vöxtum. 

 Landsvirkjun notar afleiðusamninga eingöngu til þess að verjast áhættu (38). Landsvirkjun gerir 

ekki afleiðusamninga til þess að taka áhættustöður eða eiga misvirðisviðskipti (39). Ríkið, eigandi 

Landsvirkjunar, hefur takmarkað notkun afleiðusamninga við varnir gegn áhættu. Landsvirkjun 

lagði fram innanhússkjöl og bréf frá eiganda sínum til þess að staðfesta þessar staðhæfingar (40). 

 Landsvirkjun hefur einnig gefið þær skýringar að stefna hennar sé að nota ekki ábyrgðir, hvorki 

einkaábyrgðir né opinberar, í nokkrum viðskiptum. Í kjölfar breytinga á ríkisábyrgðarfyrir-

komulaginu hóf Landsvirkjun að semja um endurnýjun á afleiðusamningunum og var síðasta 

ríkisábyrgðin afnumin í júlí árið 2017 (41). Landsvirkjun getur gert og gerir afleiðusamninga án 

ríkisábyrgðar. Landsvirkjun hefur einnig lagt fram gögn sem sýna að þótt ríkisábyrgðir hafi verið 

afnumdar hafi það ekki leitt til breytinga á skilmálum afleiðusamninganna (42).  

5.3 Enginn ávinningur 

 Landsvirkjun telur að enginn ávinningur hafi verið til staðar af ríkisábyrgðum á afleiðusamn-

ingunum sem um ræðir.  

 Framvirkur afleiðusamningur mun eðli málsins samkvæmt varna gegn áhættu sem að henni snýr 

og leiða til lægra gjalds vegna áhættu sem tengist hinni undirliggjandi skuldbindingu. Lands-

virkjun ítrekar að breytingin á útistandandi afleiðusamningum sem afnam ríkisábyrgðina hafi ekki 

leitt til nokkurs viðbótarkostnaðar fyrir fyrirtækið. Skilyrðin og kröfurnar að því er varðar 

fjármögnun Landsvirkjun með eða án ríkisábyrgðar hafa ekki breyst (43). 

 Landsvirkjun hefur lagt fram tvær skýrslur um áhrif ríkisábyrgðar á afleiðusamninga (44). 

Samkvæmt skýrslunum var ekki fyrir hendi nokkur efnahagslegur ávinningur af ríkisábyrgðum að 

því er varðar afleiðusamningana.  

 Landsvirkjun útskýrir einnig að 2010 til 2017 hafi handbært fé hennar verið á milli 142 og 287 

milljónir bandaríkjadala. Há upphæð handbærs fjár hafi verið með tilliti til lausafjáráhættu, t.d. 

sem vörn gegn ófyrirséðri áhættu. Sterk lausafjárstaða leiðir til fórnarkostnaðar sem tengist beint 

  

(34) Skjal nr. 917656.  

(35) ISDA-rammasamningur er staðlað skjal sem notað er reglulega og gildir um OTC-afleiðuviðskipti. ISDA-

rammasamningurinn er gefinn út af alþjóðasamtökum um skortstöðu og afleiður (International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA)). 

(36) Skjal nr. 874341. 

(37) Skjal nr. 908632. 

(38) Skjal nr. 908632. 

(39) Skjal nr. 874341. 

(40) Skjal nr. 875032. 

(41) Idem. 

(42) Skjöl nr. 908633 og 920923.  

(43) Skjöl nr. 874341, 908633 og 920923.  

(44) Skjöl nr. 874344 (skýrsla Zanders, september 2017) og 874345 (skýrsla Summa, september 2017). 
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þeim gjöldum sem greidd eru til ríkisins sem stendur. Í stað þess að geyma fjármunina hefði 

fyrirtækið getað keypt aftur skuldabréf á markaði og/eða fyrirframgreitt/afskrifað lán frá 

lánveitendum þess. Myndi það ekki einvörðungu spara vaxtakostnað heldur einnig [0,1 - 2]% 

ábyrgðargjald sem Landsvirkjun greiðir fyrir skuldabréf og lán með ábyrgð.  

6 Er um ríkisaðstoð að ræða?  

 Ákvæði 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins hljóðar svo: 

„Ef ekki er kveðið á um annað í samningi þessum er hvers kyns aðstoð, sem aðildarríki EB eða 

EFTA-ríki veitir eða veitt er af ríkisfjármunum og raskar eða er til þess fallin að raska samkeppni 

með því að ívilna ákveðnum fyrirtækjum eða framleiðslu ákveðinna vara, ósamrýmanleg 

framkvæmd samnings þessa að því leyti sem hún hefur áhrif á viðskipti milli samningsaðila.“ 

 Mat á því hvort ráðstöfun telst aðstoð í skilningi ákvæðisins útheimtir að öll eftirfarandi skilyrði 

séu uppfyllt samtímis: ráðstöfunin i) er veitt af hálfu ríkisins eða af ríkisfjármunum, ii) veitir 

fyrirtæki efnahagslegan ávinning, iii) er sértæk hvað varðar tiltekin fyrirtæki og iv) til þess fallin 

að raska samkeppni og viðskiptum milli samningsaðila.. (45) Telur Eftirlitsstofnun EFTA það 

viðeigandi að hefja mat sitt á því hvort ábyrgðir á afleiðusamningunum sem um ræðir hafi haft 

ávinning í för með sér fyrir Landsvirkjun. 

6.1 Ávinningur 

6.1.1 Athugasemdir til bráðabirgða 

 Eftirlitsstofnun EFTA tekur undir með íslenskum stjórnvöldum og Landsvirkjun að ábyrgðirnar 

sem um ræðir falli undir gildissvið íslenskra laga um ríkisábyrgðir, m.a. lög um Landsvirkjun, sem 

málsmeðferð vegna yfirstandandi astoðar varðar (46). 

 Yfirstandandi formleg rannsókn sem hófst með ákvörðun um að hefja formlega rannsókn er 

þrengri að umfangi en yfirstandandi aðstoð að því leyti að hún fjallar einungis um beitingu laga 

um Landsvirkjun varðandi ríkisábyrgðir á tilteknum afleiðusamningum.  

 Í ákvörðun sinni um að hefja formlega rannsókn var það spurning eftirlitsstofnunarinnar hvort 

ábyrgðirnar uppfylltu skilyrði mgr. b, c og d í kafla 3.2 (47) um ríkisábyrgðir í leiðbeiningum um 

ríkisaðstoð sem myndu gera kleift að útiloka að aðstoð væri fyrir hendi (48). 

 Með fyrirvara um hvort skilyrðin sem sett eru fram í leiðbeiningum um ríkisaðstoð fyrir því að 

útiloka að ríkisaðstoð sé fyrir hendi, eins og útskýrt er hér á eftir og á grundvelli upplýsinganna 

sem borist hafa frá íslenskum stjórnvöldum og Landsvirkjun á meðan á formlegri rannsókn hefur 

staðið er það niðurstaða eftirlitsstofnunarinnar að ríkisábyrgðirnar sem um ræðir hafi ekki haft í 

för með sér ávinning fyrir Landsvirkjun (49). 

6.1.2 Útilokun ívilnunar vegna ríkisábyrgðar á afleiðusamningunum 

 Ívilnun, í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins, er efnahagslegur ávinningur sem fyrirtæki 

hefði ekki fengið við eðlilegar markaðsaðstæður það er ef ekki væri fyrir hendi íhlutun af hálfu 

ríkisins (50). Hefur eftirlitsstofnunin í nokkrum tilvikum komist að þeirri niðurstöðu að ábyrgð geti 

talist ívilnun í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins (51).  

  

(45) Sjá m.a. dóm í málinu World Duty Free Group SA and Others, C‑20/15 P og C‑21/15 P, EU:C:2016:981,  

53. mgr. 

(46) Kaflar 4.3 og 5.1. 

(47) Eftirlitsstofnunin hafði ekki til úrlausnar og taldi ekki ástæðu til þess að hafa til úrlausnar í ákvörðuninni um að 

hefja rannsókn að Landsvirkjun uppfyllti skilyrði a-liðar kafla 3.2 í leiðbeiningunum, þ.e. að lántakandinn mætti 

ekki vera í fjárhagserfiðleikum. 

(48) Kafli 1.1.3 í II. hluta ákvörðunarinnar um að hefja formlega rannsókn. 

(49) Eftirlitsstofnunin tekur fram að þessi niðurstaða varðar ríkisábyrgðirnar sem eru efni ákvörðunarinnar um að 

hefja formlega rannsókn og núverandi ákvörðun einvörðungu og því með fyrirvara um allar aðrar ríkisábyrgðir 

sem Landsvirkjun eða öðrum fyrirtækjum hefur verið veitt. 

(50) Sjá til dæmis dómana SFEI and Others, C-39/94, EU:C:1996:285, 60. mgr. og Spánn gegn framkvæmda-

stjórninni, C-342/96, EU:C:1999:210, mgr. 41. 

(51) Eftirlitsstofnunin hefur komist að þeirri niðurstöðu að ávinningur hafi verið fyrir hendi, m.a. í ákvörðun  

nr. 177/05/COL frá 15. júlí 2005 varðandi ríkisábyrgð fyrir Liechtensteinische Landesbank (óbirt) og ákvörðun  

nr. 227/06/COL að því er varðar ríkisaðstoð í þágu Farice hf. (Stjtíð. ESB L 36, 5.2.2009, bls. 69 og EES-

viðbætir 6, 5.2.2009, bls. 9). 

http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/177-05.pdf
http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/177-05.pdf
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 Hagurinn af ábyrgðinni er fólginn í því að hið opinbera tekur á sig áhættuna af ábyrgðinni. 

Eðlilegt væri að leggja á viðeigandi gjald vegna slíkrar áhættutöku af hálfu ríkisins (52). Hins vegar 

segir í leiðbeiningunum um ríkisaðstoð „ef stök ábyrgð eða ábyrgðakerfi á vegum hins opinbera 

felur ekki í sér neinn ávinning fyrir fyrirtæki telst þar ekki vera um ríkisaðstoð að ræða” (53). Í 

köflum 3.2 til 3.5 í leiðbeiningunum um ríkisaðstoð eru skilyrðin fyrir því að ríkisaðstoð sé 

útilokuð að því er varðar einstakar ábyrgðir og ábyrgðarkerfi. Samkvæmt kafla 3.6 í 

leiðbeiningunum „merkir það að þótt eitthvert skilyrðanna sem eru sett fram í köflum 3.2 til 3.5 

séu ekki uppfyllt þýði það ekki að ríkisábyrgðin eða ábyrgðarkerfið teljist sjálfkrafa ríkisaðstoð.“ 

 Frá 1. janúar 2010 hefur Landsvirkjun getað samið við mótaðila sína í afleiðusamningum um að 

afnema ríkisábyrgðirnar og var síðasta slíka ríkisábyrgðin afnumin í júlí 2017 (54). Gögn sem fram 

komu á meðan á formlegri rannsókn stóð sýna að efnahagslegir skilmálar afleiðusamninganna 

breyttust ekki með því að afnema ríkisábyrgðirnar (55).  

 Eftirlitsstofnunin telur að sú staðreynd að mótaðilarnir samþykktu að afnema ríkisábyrgðirnar án 

þess að fara fram á betri efnahagslega skilmála sem merki um það að ábyrgðirnar hafi ekki falið í 

sér ávinning fyrir Landsvirkjun.  

 Enn fremur hefur Landsvirkjun ekki notað einkatryggingar og samkvæmt upplýsingunum sem 

veittar voru við formlegu rannsóknina er ekki mögulegt að sýna fram á markaðsverð fyrir ábyrgðir 

á afleiðusamningum.  

 Svo unnt sé að leggja mat á mögulega ívilnun sem leiðir af ábyrgð (þar sem ekki er hægt að sýna 

fram á markaðsverð) gera leiðbeiningarnar um ríkisaðstoð ráð fyrir samanburði á efnahagslegum 

skilmálum viðskiptanna með og án ríkisábyrgðar. (56).  

 Þó að umrædd ríkisábyrgð hafi verið afnumin breytti það ekki efnahagslegum skilmálum 

viðkomandi afleiðusamninga. Því er ekki hægt að líta svo á að ábyrgðirnar teljist ívilnun gagnvart 

Landsvirkjun. Enn fremur hefur eftirlitsstofnunin engar vísbendingar eða upplýsingar á reiðum 

höndum sem gefa til kynna að efnahagslegir skilmálar viðkomandi afleiðusamninga hefðu verið 

öðruvísi án ríkisábyrgðanna á sínum tíma þegar ábyrgðirnar voru veittar. Því verður eftirlits-

stofnunin að gera ráð fyrir að afnám (eða engin) ríkisábyrgð hafi ekki breytt efnahagslegum 

skilmálum viðkomandi afleiðusamninga á nokkrum tímapunkti á meðan þessar ábyrgðir lifðu. 

 Sú niðurstaða að ábyrgðir á afleiðusamningunum sem um ræðir hafi ekki leitt til ívilnunar fyrir 

Landsvirkjun fær einnig stoð í þeim skýrslum sem vísað er til í mgr. 32). Einkum skoðaði Zanders 

(ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfir sig í fjármálaþjónustu) fyrir hönd Landsvirkjunar, sýnishorn af 

afleiðum í eigu Landsvirkjunar og reiknaði samsvarandi álag á þessa afleiðusamninga (57). Sýnir 

skýrslan að álagið, sem var á bilinu [(-)2 - 2] og [10 - 15] grunnpunktar, hafi verið í samræmi við 

álag á svipaða afleiðusamninga í eigu fyrirtækja með sambærilegt lánshæfismat, sem ólíkt 

Landsvirkjun, nutu ekki einfaldrar ábyrgðar. Á þeim grundvelli er það niðurstaða Zanders að 

engin verðívilnun sé til staðar fyrir Landsvirkjun í samanburði við önnur fyrirtæki vegna einföldu 

ábyrgðarinnar. Í samræmi við það er það niðurstaða skýrslunnar að Landsvirkjun hafi ekki notið 

ívilnunar vegna slíkrar ábyrgðar. 

 Í skýrslu annars ráðgjafarfyrirtækis, Summa Consulting slf., var vakin athygli á því varðandi 

verðlagningu framvirku afleiðusamninganna að „með tilliti til sterks efnahagsreiknings, góðrar 

lausafjárstöðu og lánsgæða Landsvirkjunar, er ekki líklegt að ríkisábyrgð eða skortur á henni hafi 

þýðingarmikil áhrif á verðlagningu afleiðusamninga sem Landsvirkjun gerir“ (58). 

 Enn fremur notaði Landsvirkjun afleiðusamningana sem ábyrgð var á eingöngu til þess að verja 

sig gegn áhættu, þ.e. umbreyta fjárhagsskuldbindingum í öðrum gjaldmiðlum en bandaríkjadölum 

(starfrækslugjaldmiðill þess frá 2008) í bandaríkjadali og fjárhagsskuldbindingum með breytilega 

  

(52) Leiðbeiningar um ríkisaðstoð kafli 2.1. 

(53) Leiðbeiningar um ríkisaðstoð kafli 3.1. 

(54) Skjal nr. 908632. 

(55) Kafli 5.2. 

(56) Leiðbeiningar um ríkisaðstoð kafli 4.2. 

(57) Skjal nr. 874344. 

(58) Skjal nr. 874345. 
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vexti í skuldbindingar með föstum vöxtum (59). Samkvæmt upplýsingum sem voru veittar meðan á 

formlegu rannsókninni stóð leiddi framkvæmd viðeigandi ráðstafana meðan á yfirstandandi aðstoð 

stóð til takmörkunar á ríkisábyrgðum við 80% af virði afleiðusamninganna sem um ræðir og 

ábyrgðir á framvirka afleiðusamninga takmörkuðust af sérstakri uppsafnaðri upphæð nafnvirðis 

ávöxtunar (60). Því er ekki hægt að að segja að Landsvirkjun eða ríkið sem ábyrgðarveitandi þess 

hafi verið útsett fyrir ótakmarkaðri áhættu vegna þessara ábyrgða.  

 Enn fremur eru ábyrgðirnar sem um ræðir einfaldar ábyrgðir skv. 1. gr. laga um Landsvirkjun. 

Samkvæmt einfaldri ábyrgð verður kröfuhafi að tæma öll lagaúrræði gegn Landsvirkjun áður en 

hann getur gert kröfu á hendur ríkinu. (61) Hefur eftirlitsstofnunin komist að þeirri niðurstöðu áður 

að þótt ekki sé unnt að útiloka ívilnun hafi þessi tegund af ábyrgð minni áhættu í för með sér (62). 

Eins og Landsvirkjun hefur sýnt fram á hefur handbært fé öll árin 2010 til 2017 verið meira en 

heildartap bókfært vegna afleiðusamninganna sem ábyrgð var veitt á (63). Því var dregið úr allri 

áhættu ábyrgðarveitandans.  

 Eins og fram kemur í mgr. 36), þurfa öll fjögur skilyrðin að vera uppfyllt samtímis skv. 1. mgr. 61. 

gr. svo ráðstöfun teljist ríkisaðstoð. Þar sem ábyrgðirnar sem um ræðir veittu Landsvirkjun ekki 

ívilnun er ekki nauðsynlegt að fram fari mat að því er viðvíkur hinum skilyrðunum.  

7 Niðurstaða 

 Á grundvelli framangreinds mats er það niðurstaða Eftirlitsstofnunar EFTA að ríkisábyrgðir 

veittar Landsvirkjun vegna afleiðusamninga til þess að verjast gengis- og vaxtaáhættu, en sú 

síðasta var afnumin í júlí 2017, hafi ekki falið í sér ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-

samningsins. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Ríkisábyrgðir veittar Landsvirkjun vegna afleiðusamninga til þess að verjast gengis- og vaxtaáhættu, en 

sú síðasta var afnumin í júlí 2017, fólu ekki í sér ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins.  

Formlegri rannsókn er hér með lokið.  

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til Íslands. 

3. gr. 

Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörðunar. 

Gjört í Brussel 26. september 2018. 

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA 

Bente Angell-Hansen  
Forseti 

Stjórnarmaður sem fer með 
málaflokkinn 

Frank J. Büchel  
Stjórnarmaður 

Högni Kristjánsson  
Stjórnarmaður 

Carsten Zatschler 

Meðáritar sem deildarstjóri  

Lagaskrifstofu 

  

(59) Kafli 5.2 og skjal nr. 874345.  

(60) Skjöl nr. 875032, 874341 og 908632. 

(61) Kafli 5.1. 

(62) 34. nmgr. 

(63) Skjal nr. 874345.  
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9178 – Cargill/ADM/GrainBridge/JV) 

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Hinn 13. desember 2018 barst framkvæmdastjórninni tilkynning um fyrirhugaðan samruna Cargill og 

ADM. Tilkynnandi/tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 21. janúar 2019 að hann/þeir 

afturkölluðu tilkynninguna. 

2019/EES/7/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8773 – LetterOne/BASF/Wintershall DEA) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– LetterOne Holdings („LetterOne“, Lúxemborg). 

– BASF S.E. („BASF“, Þýskalandi). 

– Wintershall DEA, sem verður undir yfirráðum LetterOne og BASF í sameiningu. 

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

yfir Wintershall DEA. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– LetterOne: eignarhaldsfélag einkafjárfestinga sem leggur áherslu á fjárfestingar í orkugeiranum. LetterOne er eigandi 

DEA Deutsche Erdoel AG, sem er alþjóðlegt rannsóknar- og vinnslufyrirtæki fyrir olíu og gas. 

– BASF: einkum starfsemi á sviði kemískra efna þar sem eignasöfn skiptast í íðefni, hagnýt efni og lausnir, landbún-

aðarlausnir og olíu og gas. BASF er eigandi Wintershall Holding GmbH sem starfar við rannsóknir og framleiðslu á 

olíu og gasi, m.a. í Evrópu. 

– Wintershall DEA: mun sameina starfsemi Wintershall og DEA og einkum fást við rannsóknir og vinnslu á olíu og 

gasi og að takmörkuðu leyti við flutning á 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.  

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 38, 

31.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8773 – LetterOne/BASF/Wintershall DEA 

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/7/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8871 – RWE/E.ON Assets) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– RWE AG („RWE“, Þýskalandi). 

– Vissar framleiðslueignir E.ON SE („E.ON Assets“, Þýskalandi). E.ON Assets fela m.a. í sér eftirfarandi aðila og hluti í 

aðilum: E.ON Climate & Renewables GmbH (Þýskalandi), Amrum Offshore West GmbH (Þýskalandi), E.ON Climate 

& Renewables UK Limited (Bretlandi), E.ON Climate & Renewables North America, LLC (Bandaríkjunum), E.ON 

Wind Sweden AB (Svíþjóð), E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. (Ítalíu). Auk þess mun RWE eignast um 60% hlut 

í Rampion NewCo (Bretlandi), og þar með eignast óbeinan 30% eignarhluta í Rampion Offshore Wind Limited 

(Bretlandi). Auk þessara endurnýjanlegu eigna mun RWE einnig kaupa af E.ON hagsmuni í kjarnorkueignum sem felast 

í 12,5% minnihlutaeign í Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (Þýskalandi), 25% minnihlutaeign í Kernkraftwerk 

Gundremmingen GmbH (Þýskalandi) og 25% sameignarhluta í kjarnorkueldsneyti og úrgangi, auk fasteigna sem tengjast 

kjarnorkuverinu Gundremmingen. 

RWE nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir E.ON Assets.  

Samruninn er hluti af flóknum eignaskiptum RWE og E.ON. E.ON mun í sérstöku máli (M.8770) tilkynna framkvæmda-

stjórninni um fyrirhuguð kaup sem leiða til fullra yfirráða yfir dreifingar- og smásöluhluta Innogy, auk einhverra 

framleiðslutækja. Innogy er nú undir stjórn RWE og RWE mun halda stórum hluta af framleiðslueignum Innogy. RWE 

mun einnig eignast um það bil 16,7% hlut í E.ON og er það hluti af greiðslu E.ON vegna kaupa þess síðarnefnda í Innogy. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum og hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– RWE: orkufyrirtæki með starfsemi víða í aðfangakeðjunni, m.a. við framleiðslu, heildsölu, flutning, dreifingu, smásölu 

og orkutengda starfsemi (s.s. vegna mæla og í tengslum við rafknúnar samgöngur, o.s.frv.). RWE og dótturfyrirtæki þess, 

m.a. Innogy, starfa í nokkrum Evrópulöndum, m.a. Tékklandi, Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Ungverjalandi, Ítalíu, 

Lúxemborg, Hollandi, Póllandi, Rúmeníu, Slóvakíu og Bretlandi. 

– E.ON Assets: ná að mestu utan um alla núverandi framleiðslustarfsemi E.ON í endurnýjanlegri orku og minnihluta-

eignir sem E.ON á sem stendur í kjarnorkuverunum sem RWE starfrækir í Gundremmingen C og Emsland. 

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 38, 

31.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8871 – RWE/E.ON Assets  

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.9224 – Brookfield Asset Management/Johnson Controls Power Solutions Business) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. janúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Brookfield Asset Management Inc. („Brookfield“, Kanada). 

– Johnson Controls International plc („Johnson Controls“, Írlandi). 

Brookfield nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hluta af Johnson Controls. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Brookfield: eignastýring á sérhæfðum eignum með áherslu á fasteignir, endurnýjanlega orku, innviði og óskráðar 

eignir. 

– Andlag viðskiptanna: er sem stendur rekstrareining Johnson Controls með lágspennuorkugeymsluvörur sem nýta 

blýsýru- og litíumjónatækni, einkum til notkunar í farþegabifreiðar, flutningabifreiðar og önnur farartæki og búnað. 

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 37, 

30.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9224 – Brookfield Asset Management/Johnson Controls Power Solutions Business 

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.9243 – KKR/China Resources/Genesis Care) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– KKR & Co. Inc. („KKR“, Bandaríkjunum). 

– China Resources (Holdings) Company Limited („China Resources“, Hong Kong). 

KKR og China Resources ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Genesis Care Pty Limited („Genesis Care“, Ástralíu), dótturfélagi China Resources, sem fæst við 

krabbameinsþjónustu (einkum krabbameinslækningar) í Bretlandi, á Spáni og í Ástralíu, sem og geislameðferð góðkynja 

sjúkdóma á Spáni og í Ástralíu og hjartalækningar, svefnmeðferð og öndunaraðstoð í Ástralíu. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKR: fjárfestingarfyrirtæki með starfsemi víða um heim sem býður upp á margvíslega eignastýringarþjónustu við 

opinbera fjárfesta og einkafjárfesta og fjármagnsmarkaðslausnir fyrir fyrirtækið, fyrirtæki í eignasafni þess og 

viðskiptavini. 

– China Resources: eignarhaldsfélag með margþætta starfsemi sem endanlega er undir stjórn Assets Supervision and 

Administration Commission of the State Council of the People’s Republic of China, sem er í ríkiseigu og gegnir 

hlutverki eignarhaldsfélag af æðstu gráðu fyrir samstæðu fyrirtækja sem fást við fjölbreytta starfsemi, s.s. 

neytendavörur (m.a. smásölu, bjór, matvæli og drykki), orku, fasteignir, sement, gas og lyf auk ýmissar annarrar 

starfsemi. 

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 36, 

29.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9243 – KKR/China Resources/Genesis Care 

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.9246 – Daikin Industries/Cool International Holding) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. janúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Daikin Europe N.V. (Belgíu), undir yfirráðum Daikin Industries, Ltd. (Japan). 

– Cool International Holding GmbH (Austurríki). 

Daikin Europe N.V. nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cool 

International Holding GmbH. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Daikin Europe N.V.: framleiðsla og afhending á hitunar-, viðrunar- og loftræstibúnaði, m.a. varmadælum og 

kælibúnaði. 

– Cool International Holding GmbH: framleiðsla í gegnum dótturfyrirtæki á uppstillingarkælum, sem stungið er í 

samband, fyrir matvælaframleiðendur og matvörusmásala. 

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 37, 

30.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9246 – Daikin Industries/Cool International Holding 

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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31.1.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 7/15 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9262 – ADM/Geadell Agriculture) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ADM Arkady Limited („ADM“, Bretlandi). 

– Gleadell Agriculture Limited („Gleadell“, Bretlandi), sameiginlega í eigu ADM og Invivo Grains. 

ADM nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Gleadell í heild. Samruninn á 

sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ADM: i) vinnsla á olíufræjum, maís, sykri, hveiti og öðrum landbúnaðarvörum og ii) framleiðsla á jurtaolíu og -fitu, 

jurtapróteini, mjöli, maís, sætuefnum, hveiti, lífdísil, etanól og öðrum virðisaukandi fæðu- og fóðurefnum. 

– Gleadell: i) afgreiðsla á mölurum, tækjum til maltgerðar, fóðurblöndurum og öðrum notendum korns, og ii) 

útflutningur á korni, olíufræjum og belgjurtum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 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 38, 

31.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9262 – ADM/Gleadell Agriculture 

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. 7/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.1.2019 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9265 – Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– GreenCycle Holding GmbH & Co. KG („GreenCycle“, Þýskalandi), sem er hluti af Schwarz-samstæðunni. 

– Nord-Westdeutsche Papierrohstoff GmbH & Co. KG („NWD“, Þýskalandi), sem er hluti af WEIG-samstæðunni. 

– Nýstofnað sameiginlegt félag („JV“, Þýskalandi).  

GreenCycle og NWD ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir hinu sameiginlega félagi (JV). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– GreenCycle: fæst við hirðu, verslun með og afhendingu endurnýjanlegs hráefnis og er hluti af Schwarz-samstæðunni, 

sem starfar aðallega á sviði smásölu matvæla um allan heim fyrir tilstuðlan útibúa sinna Lidl og Kaufland. 

– NWD: fæst við hirðu og endurvinnslu á úrgangspappír og er hluti af hinni alþjóðlegu WEIG-samstæðu, sem 

framleiðir mismunandi gerðir pappa. 

– JV: mun starfrækja verslunarvettvang á netinu fyrir endurnýjanlegt hráefni og úrgangsefni. 

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 39, 

1.2.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9265 – Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/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/7/09 

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


31.1.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 7/17 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9266 – IIF/Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Kuwait Investment Authority („KIA“, Kúveit). 

– IIF Int‘l Holding L.P. („IIF“, Cayman-eyjum). 

– North Sea Midstream Partners Limited („NSMP“, Bretlandi). 

KIA og IIF ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir NSMP í gegnum fyrirtæki með sérstakan tilgang, Selkie Investments Midstream Topco Limited. NSMP er sem stendur 

einungis undir yfirráðum KIA. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KIA: alþjóðlegur fjárfestir sem fjárfestir í fasteignum, skráðum og óskráðum eignum, og á mörkuðum fyrir gerninga 

sem bera fasta vexti sem og sérhæfðar fjárfestingar, víða um heim.  

– IIF: fjárfestingarsjóður í formi sameignarfélags sem sérhæfir sig í fjárfestingum í innviðum og sem leggur áherslu á 

langtímafjárfestingar í innviðum í OECD-ríkjum. 

– NSMP: á búnað til flutnings og vinnslu á jarðgasi í breska hluta Norðursjávar og á viðeigandi strandsvæðum.  

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 36, 

29.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9266 – IIF/Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners 

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. 7/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.1.2019 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9269 – Engie/BPCE/ENGIE PV Curbans) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Engie S.A. („Engie“, Frakklandi). 

– Mirova-Eurofideme 4 (Frakklandi), sem er hluti af Banque Populaire Caisse d’Epargne samstæðunni („BPCE“, 

Frakklandi). 

– ENGIE PV Curbans („Target“ (andlagið), Frakklandi). 

Engie og BPCE ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Target 

(andlaginu). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Engie: starfsemi á sviði gass, raforku og orkuþjónustu. Starfsemi þess tekur til allrar orkuvirðiskeðjunnar. 

– BPCE: frönsk fjármálastofnun sem einkum fæst við fjármálaþjónustu og bankastarfsemi. 

– Target: eigandi ljósspennuorkuvers með starfsemi í framleiðslu og heildsölu á raforku í Frakklandi. 

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 37, 

30.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9269 – Engie/BPCE/ENGIE PV Curbans 

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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31.1.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 7/19 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9017 – SK Capital Partners/Schenectady International Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. október 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M9017. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9059 – CVC/Messer Group/Divestment Business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. október 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M9059. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 7/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.1.2019 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9072 – KKR/Altice/SFR Filiale) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. september 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M9072. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9085 – Dr August Oetker/Coop-Gruppe/F&B — Food and Beverage Services) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. desember 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

eingöngu til á þýsku 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 

32018M9085. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/7/14 

2019/EES/7/15 

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

(mál M.9108 – PepsiCo/SodaStream International) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. nóvember 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M9108. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9214 – MUFG HD/Akamai/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. 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 

32019M9214. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/7/16 

2019/EES/7/17 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um  

starfshætti Evrópusambandsins  

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við eða ráðstöfun felur ekki í sér aðstoð 

Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.38651 

(2017/NN) 

Tékkland – The provision of catering services in 

schools in the Czech Republic 

Stjtíð. ESB C 379, 

19.10.2018, bls. 1. 

SA.43005 

(2015/N) 

Ítalía Italy 

– 

Incentivi fiscali allʼinvestimento in start 

up innovative 

Stjtíð. ESB C 379, 

19.10.2018, bls. 2. 

SA.47866 

(2018/N) 

Nederland Noord-Nederland 

Ákvæði c-liðar  

3. mgr. 107. gr. 

Setting up of a non-profit real estate 

foundation for the earthquake-affected 

area of Groningen 

Stjtíð. ESB C 379, 

19.10.2018, bls. 2. 

SA.49335 

(2017/N) 

Ítalía Italy 

– 

Piano dʼinvestimento per le autostrade 

italiane: Società Asti Cuneo S.p.A. 

Stjtíð. ESB C 379, 

19.10.2018, bls. 3. 

SA.49336 

(2017/N) 

Ítalía Italy 

– 

Piano dʼinvestimento per le autostrade 

italiane: Autostrade per lʼItalia S.p.a. 

Stjtíð. ESB C 379, 

19.10.2018, bls. 4. 

SA.49875 

(2017/N) 

Frakkland France 

– 

Modification du régime dʼaides en faveur 

des entreprises exposées à un risque 

significatif de fuite de carbone 

Stjtíð. ESB C 379, 

19.10.2018, bls. 5. 

SA.51200 

(2018/N) 

Danmörk – Prolongation of the winding-up scheme 

for small banks 

Stjtíð. ESB C 379, 

19.10.2018, bls. 5. 

SA.33854 

(2011/N) 

Litháen Lithuania 

Ákvæði a-liðar  

3. mgr. 107. gr. 

Regulations for Granting Special State 

Guarantees for Export-Credit Insurance 

regulations and approval of the 

specification of Non-marketable and 

Temporarily Non-marketable risks 

Stjtíð. ESB C 406, 

9.11.2018, bls. 1. 

SA.35334 

(2018/N-2) 

Kýpur – Liquidation aid for the orderly market 

exit of Cyprus Cooperative Bank Ltd. 

Stjtíð. ESB C 406, 

9.11.2018, bls. 2. 

SA.35334 

(2018/N-3) 

Kýpur – Amendment to the liquidation aid for the 

orderly market exit of Cyprus 

Cooperative Bank Ltd. 

Stjtíð. ESB C 406, 

9.11.2018, bls. 3. 

SA.44865 

(2016/FC) 

Þýskaland – Alleged State aid to German beverage 

border shops 

Stjtíð. ESB C 406, 

9.11.2018, bls. 3. 

SA.46852 

(2016/N) 

Danmörk – Prolongation of existing tax deduction 

scheme for seafarers 

Stjtíð. ESB C 406, 

9.11.2018, bls. 4. 

SA.49522 

(2017/N) 

Þýskaland – EEG 2017 – reduced EEG surcharge for 

cogeneration installations 

Stjtíð. ESB C 406, 

9.11.2018, bls. 5. 

SA.49918 

(2018/N) 

Danmörk Danmark 

– 

Multi-technology tender 2018–2019 Stjtíð. ESB C 406, 

9.11.2018, bls. 5. 

SA.50152 

(2018/N) 

Grikkland – New Greek transitory flexibility 

mechanism 

Stjtíð. ESB C 406, 

9.11.2018, bls. 6. 

SA.50715 

(2018/N) 

Danmörk Danmark 

– 

Transitional aid scheme for onshore wind Stjtíð. ESB C 406, 

9.11.2018, bls. 7. 

2019/EES/7/18 
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.50717 

(2018/N) 

Danmörk Danmark 

– 

Aid scheme for onshore wind for test and 

demonstration projects outside the two 

national test centers for large wind 

turbines 

Stjtíð. ESB C 406, 

9.11.2018, bls. 8. 

SA.51026 

(2018/N) 

Ítalía – Prolongation of the Italian guarantee 

scheme for the securitisation of non-

performing loans 

Stjtíð. ESB C 406, 

9.11.2018, bls. 8. 

SA.51042 

(2018/N) 

Portúgal Portugal 

– 

17th Extension of the Portuguese 

Guarantee Scheme 

Stjtíð. ESB C 406, 

9.11.2018, bls. 9. 

SA.51408 

(2018/N) 

Holland Noord-Brabant 

– 

NL_BZK_CSDO Aid to Terramass B.V. Stjtíð. ESB C 406, 

9.11.2018, bls. 10. 

SA.51944 

(2018/N) 

Frakkland – Notification de la prolongation du 

dispositif dʼaide dʼÉtat à la production de 

spectacles en France, régime de la taxe 

sur les spectacles – aide dʼÉtat SA.37399 

(2013/N) (ancienne aide N 324/2008) 

Stjtíð. ESB C 406, 

9.11.2018, bls. 10. 

SA.51981 

(2018/FC) 

Danmörk – Complaint about alleged unlawful aid to 

Femern A/S and Femern Landanlaeg A/S 

Stjtíð. ESB C 406, 

9.11.2018, bls. 11. 

SA.35046 

(2012/NN) 

Finnland Paijat-Hame 

Ákvæði c-liðar  

3. mgr. 107. gr. 

Yksittäinen tuki Lahti Energia Oy:lle 

jätteiden kaasutuslaitosta varten / 

Individuellt stöd till Lahti Energia Oy för 

förgasningsanläggning för avfall 

Stjtíð. ESB C 424, 

23.11.2018, bls. 1. 

SA.37389 

(2016/FC) 

Ítalía – Denuncia aiuti di Stato nel porto di 

Napoli (Italia) – Complaint 

Stjtíð. ESB C 424, 

23.11.2018, bls. 2. 

SA.48472 

(2018/N) 

Króatía Jadranska Hrvatska 

– 

Izmijenjen i prepravljen Ugovor o 

koncesiji o gradnji, upravljanju i 

održavanju Jadranske autoceste 

Stjtíð. ESB C 424, 

23.11.2018, bls. 2. 

SA.48679 

(2017/N) 

Tékkland Czech Republic  

– 

Rámcový program pro řešení rizik a krizí 

v rybářství 

Stjtíð. ESB C 424, 

23.11.2018, bls. 3. 

SA.48680 

(2017/EV) 

Ungverjala

nd 

Hungary 

Ákvæði a-liðar  

3. mgr. 107. gr.;  

c-liðar 3. mgr.  

107. gr.  

A beruházás ösztönzési célelőirányzat 

felhasználásáról 210/2014 (VIII.27.) 

korm. rendelet 

Stjtíð. ESB C 424, 

23.11.2018, bls. 4. 

SA.49037 

(2017/NN) 

Tékkland Czech Republic  

– 

Vrácení části spotřební daně z 

minerálních olejů spotřebovaných v 

rybníkářství 

Stjtíð. ESB C 424, 

23.11.2018, bls. 5. 

SA.49405 

(2018/N) 

Svíþjóð – Mediestöd Stjtíð. ESB C 424, 

23.11.2018, bls. 6. 

SA.49406 

(2017/N) 

Spánn Extremadura 

Ákvæði a-liðar  

3. mgr. 107. gr. 

AGRI – Subvenciones para actuaciones 

relacionadas con la fabricación de 

biocombustibles sólidos a partir de la 

biomasa en Extremadura 

Stjtíð. ESB C 424, 

23.11.2018, bls. 7. 

SA.49614 

(2018/N) 

Litháen Lithuania 

– 

Development of Next Generation Access 

Infrastructure (RAIN 3) 

Stjtíð. ESB C 424, 

23.11.2018, bls. 8. 

SA.50640 

(2018/N) 

Ítalía – Italy – liquidation scheme for small banks Stjtíð. ESB C 424, 

23.11.2018, bls. 8. 

SA.38283 

(2015/N) 

Danmörk – ERTMS funding for Danish rail freight 

operators 

Stjtíð. ESB C 442, 

7.12.2018, bls. 1. 
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.38967 

(2014/NN-2) 

Grikkland Ellada 

– 

Reform of the Greek renewable energy 

support 

Stjtíð. ESB C 442, 

7.12.2018, bls. 2. 

SA.43700 

(2018/NN) 

Spánn – Presunta ayuda a la Fundació Privada 

Conservatori del Liceu 

Stjtíð. ESB C 442, 

7.12.2018, bls. 2. 

SA.49180 

(2018/NN) 

Frakkland France 

– 

Soutien par appels dʼoffres au 

développement des installations de 

production dʼélectricité à partir de 

sources renouvelables en 

autoconsommation 

Stjtíð. ESB C 442, 

7.12.2018, bls. 3. 

SA.49518 

(2018/N) 

Bretland United Kingdom 

– 

Freight Facilities Grant Stjtíð. ESB C 442, 

7.12.2018, bls. 4. 

SA.51235 

(2018/N) 

Pólland – Eighteenth prolongation of the Polish 

bank guarantee scheme 

Stjtíð. ESB C 442, 

7.12.2018, bls. 5. 

SA.51482 

(2018/N) 

Pólland – Eighth prolongation of the Credit Unions 

Orderly Liquidation Scheme 

Stjtíð. ESB C 442, 

7.12.2018, bls. 5. 

SA.52059 

(2018/N) 

Frakkland France 

– 

Aides financières automatiques à la 

production et à la préparation des œuvres 

cinématographiques de longue durée 

Stjtíð. ESB C 442, 

7.12.2018, bls. 6. 

SA.46100 

(2017/N) 

Pólland – Planned Polish capacity mechanism Stjtíð. ESB C 462, 

21.12.2018, bls. 1. 

SA.46698 

(2017/NN) 

Frakkland France 

– 

Soutien par appels dʼoffres au 

développement dʼinstallations de 

production dʼélectricité à partir de 

biomasse. 

Stjtíð. ESB C 462, 

21.12.2018, bls. 2. 

SA.46727 

(2016/N) 

Holland – Verlenging van de uitbreiding van de 

regeling afdrachtvermindering zeevaart 

voor de commerciële zeezeilschepen 

(SA.34004) 

Stjtíð. ESB C 462, 

21.12.2018, bls. 2. 

SA.48324 

(2018/N) 

Þýskaland Bæjaraland 

Ákvæði c-liðar  

3. mgr. 107. gr. 

Mobilfunk Bayern Stjtíð. ESB C 462, 

21.12.2018, bls. 3. 

SA.50331 

(2018/N) 

Þýskaland Sachsen 

– 

Sachsen: Gewährung von Beihilfen durch 

die Sächsische Tierseuchenkasse für den 

Aquakultursektor 

Stjtíð. ESB C 462, 

21.12.2018, bls. 4. 

SA.50459 

(2018/N) 

Þýskaland Bæjaraland 

– 

Bayern: Ausgleich von Fischotterschäden 

im Rahmen eines Fischotter-

Managements 

Stjtíð. ESB C 462, 

21.12.2018, bls. 5. 

SA.50844 

(2018/N) 

Austurríki Steiermark 

Ákvæði c-liðar  

3. mgr. 107. gr. 

Steirische Breitband- und 

Digitalinfrastrukturgesellschaft m.b.H. 

Stjtíð. ESB C 462, 

21.12.2018, bls. 5. 

SA.51403 

(2018/N) 

Pólland – Second prolongation of the resolution 

scheme for cooperative banks and small 

commercial banks 

Stjtíð. ESB C 462, 

21.12.2018, bls. 6. 

SA.51971 

(2018/N) 

Lúxemborg Luxembourg 

(Grand-Duché) 

– 

Prolongation du régime dʼaide à la 

production, rémunération et 

commercialisation de biogaz 

Stjtíð. ESB C 462, 

21.12.2018, bls. 7. 

SA.44678 

(2018/N) 

Litháen Lithuania 

– 

Modification of aid for LNG Terminal in 

Lithuania 

Stjtíð. ESB C 14, 

11.1.2019, bls. 1. 

SA.46874 

(2017/N) 

Frakkland Manche 

– 

Projet de ferme pilote hydrolienne 

Normandie Hydro (Raz Blanchard) 

Stjtíð. ESB C 14, 

11.1.2019, bls. 2. 
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.49554 

(2018/N) 

Kýpur – Cypriot scheme for non-performing loans 

collateralized with primary residences 

(Estia) 

Stjtíð. ESB C 14, 

11.1.2019, bls. 3. 

SA.50217 

(2018/N) 

Svíþjóð – Sveriges Ekobonussystem Stjtíð. ESB C 14, 

11.1.2019, bls. 3. 

SA.50305 

(2018/N) 

Pólland Mazowieckie 

– 

Wsparcie w formie świadectw 

pochodzenia z kogeneracji dla PKN 

ORLEN S.A. w odniesieniu do energii 

elektrycznej wytwarzanej w CCGT Płock 

Stjtíð. ESB C 14, 

11.1.2019, bls. 4. 

SA.50877 

(2018/N) 

Slóvakía Bratislavský, 

Východné 

Slovensko, Západné 

Slovensko, Stredné 

Slovensko 

– 

Úľava z platby Odvodu do jadrového 

fondu 

Stjtíð. ESB C 14, 

11.1.2019, bls. 5. 

SA.51450 

(2018/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von 

Diesel-Bussen der Schadstoffklassen 

Euro III, IV, V und EEV im Öffentlichen 

Personennahverkehr 

Stjtíð. ESB C 14, 

11.1.2019, bls. 6. 

SA.51956 

(2018/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

Richtlinie zur Förderung des Schien-

engüterverkehrs über eine anteilige 

Finanzierung der genehmigten 

Trassenentgelte (af-TP) 

Stjtíð. ESB C 14, 

11.1.2019, bls. 7. 

SA.52444 

(2018/N) 

Grikkland – Prolongation of the Greek State 

Guarantee Scheme for banks (Art. 2 law 

3723/2008) 

Stjtíð. ESB C 23, 

18.1.2019, bls. 1. 

 

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. til 31. desember 2018, sjá Stjtíð. ESB C 32, 25.1.2018, bls. 1 og 8. 

2019/EES/7/19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:032:TOC
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