
 

ÍS
L

E
N

S
K

 ú
tg

á
fa

 

 

EES-viðbætir 
við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins 

ISSN 1022-9337 

Nr. 74 

26. árgangur 

17.09.2019 

 

 I EES-STOFNANIR  

 1. Sameiginlega EES-nefndin  

 II EFTA-STOFNANIR  

 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna  

 2. Eftirlitsstofnun EFTA  

 3. EFTA-dómstóllinn  

2019/EES/74/01  Dómur dómstólsins 14. maí 2019 í máli E-2/18 – C gegn Concordia Schweizerische 

Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein  ..............................  1 

2019/EES/74/02  Dómur dómstólsins 14. maí 2019 í máli E-3/18 – Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi  ........  2 

2019/EES/74/03  Dómur dómstólsins 14. maí 2019 í máli E-4/18 – Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi  ........  3 

2019/EES/74/04  Dómur dómstólsins 14. maí 2019 í máli E-5/18 – Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi  ........  4 

2019/EES/74/05  Dómur dómstólsins 14. maí 2019 í máli E-6/18 – Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi  ........  5 

 III ESB-STOFNANIR  

 1. Framkvæmdastjórnin  

2019/EES/74/06  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9345 – SEGRO/PSPIB/Panattoni 

Park) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ..................  6 

2019/EES/74/07  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9394 – Echostar/Mubadala/ 

HPE JV) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð .............  7 

2019/EES/74/08  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9413 – Lactalis/Nuova Castelli) 8 

2019/EES/74/09  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9433 – MEIF 6 Fibre/KCOM 

Group)  ...................................................................................................................................  9 



2019/EES/74/10  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9466 – Infineon/Cypress)  ............  10 

2019/EES/74/11  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9491 – Ardagh Group/OTPP-

Element/JV) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  .......  11 

2019/EES/74/12  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9522 – Brookfield/ENGIE/TAG 

Pipelines Sur) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ....  12 

2019/EES/74/13  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9533 – KKR/Artà Capital/Alvic) 

– Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ............................  13 

2019/EES/74/14  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9535 – JERA/Macquarie/ 

Swancor/Formosa 2) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri 

málsmeðferð ..........................................................................................................................  14 

2019/EES/74/15  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9551 – Toyota/Panasonic/ 

Prime Life Technologies JV) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri 

málsmeðferð ..........................................................................................................................  15 

2019/EES/74/16  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9558 – Triton/All4Labels Group) 

– Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ............................  16 

2019/EES/74/17  Leiðrétting: Reglugerðin á ekki við um tilkynnta samfylkingu (mál M.9300 – Tyson 

Foods/European and Thai businesses of BRF)  ......................................................................  17 

2019/EES/74/18  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.9142 – REWE/Lekkerland)  ......................................................................................  18 

2019/EES/74/19  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.9315 – Chr. Hansen/Lonza/JV)  ................................................................................  18 

2019/EES/74/20  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs)  .....................................................................  19 

2019/EES/74/21  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.9330 – Denso/Hirose) ...............................................................................................  19 

2019/EES/74/22  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.9436 – ICG/Predica/OCEA Group)  ..........................................................................  20 

2019/EES/74/23  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.9446 – Toyota Motor Corporation/Panasonic Corporation/JV)  ...............................  20 

2019/EES/74/24  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.9472 – Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV)  ..............  21 

2019/EES/74/25  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.9487 – Charlesbank/GTCR/PPT)  .............................................................................  21 

2019/EES/74/26  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.9493 – Triton/Aleris)  ................................................................................................  22 

2019/EES/74/27  Ríkisaðstoð – Þýskaland SA.43260 (2015/FC) – Meint aðstoð við Frankfurt Hahn Airport 

og Ryanair – Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins  .............................................................................................  23 

2019/EES/74/28  Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem innheimta ber í tengslum 

við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og afreiknivexti fyrir 28 aðildarríki; 

vextirnir gilda frá 1. október 2019  ........................................................................................  24 



2019/EES/74/29  Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 4. mgr. 16. gr. reglugerðar 

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

Bandalaginu – Breyting á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug  ................  25 

2019/EES/74/30  Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 5. mgr. 17. gr. reglugerðar 

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

Bandalaginu – Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir   25 



17.09.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 74/1 

 

EFTA-STOFNANIR 
EFTA-DÓMSTÓLLINN 

DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

14. maí 2019 

í máli E-2/18 

C 

gegn 

Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein 

(Reglugerð (EB) nr. 883/2004 – 24. gr. – Lífeyrisþegi búsettur utan lögbærs ríkis – Aðstoð á búsetustað – 

Verklagsreglur vegna endurgreiðslna) 

Hinn 14. maí 2019 kvað dómstóllinn upp dóm í máli C gegn Concordia Schweizerische Kranken- und 

Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein – BEIÐNI frá Fürstliches Landgericht (dómstól 

furstadæmisins Liechtenstein) sbr. 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar 

og dómstóls varðandi túlkun á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 

um samræmingu almannatryggingakerfa. Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per 

Christiansen (framsögumaður) og Bernd Hammermann, og hljóða dómsorð sem hér segir:  

1. Ef lífeyrisþegi á ekki rétt á aðstoð í búsetuaðildarríki á EES-svæðinu, því aðstoðin fellur ekki 

undir almannatryggingakerfi viðkomandi ríkis, á viðkomandi lífeyrisþegi rétt á því, skv. 1. mgr. 

24. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um 

samræmingu almannatryggingakerfa, að fá aðstoð á kostnað lögbærrar stofnunar í því EES-ríki 

sem setur löggjöfina sem lífeyrisgreiðslan fellur undir.  

2. Lífeyrisþegi á rétt á að hafa uppi kröfu um endurgreiðslu kostnaðar beint gagnvart lögbærri 

stofnun í EES-ríki sem setur löggjöf þá sem greiðslan fellur undir, sérstaklega en þó ekki 

einvörðungu, ef viðkomandi hefur verið neitað um endurgreiðslu í búsetuaðildarríki. Ef hin 

lögbæra stofnun veitir lífeyrisþega ekki upplýsingar um málsmeðferð sem fylgja skal við 

endurgreiðslu, má það ekki hafa neikvæð áhrif á rétt viðkomandi gagnvart stofnuninni, sbr. 1. mgr. 

22. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 frá 16. september 2009 sem 

kveður á um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa. 

2019/EES/74/01 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

14. maí 2019 

í máli E-3/18 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi 

(EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Misbrestur á innleiðingu reglugerðar (ESB) 2015/1051) 

Hinn 14. maí kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-3/18, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – KRAFA þess 

efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Ísland hafi látið hjá líða að gera ráðstafanir til þess að taka gerðina, sem 

vísað er til í lið 7ja í XIX. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1051 frá 1. júlí 2015 um fyrirkomulag framkvæmdar á starfsemi 

rafræns vettvangs til lausnar deilumálum á Netinu, fyrirkomulag rafræna kvörtunareyðublaðsins og 

fyrirkomulag samstarfs milli tengiliða sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 524/2013 um lausn deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu), samkvæmt aðlögunar-

ákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, upp í íslenskan rétt, eins og kveðið er á um í 7. gr. EES-samn-

ingsins. Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen (framsögumaður) og Bernd 

Hammerman, og hljóða dómsorð sem hér segir:  

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. 7. gr. samningsins um 

Evrópska efnahagssvæðið með því að láta hjá líða, innan tilskilins tíma, að taka gerðina, sem 

vísað er til í lið 7ja í XIX. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (fram-

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1051 frá 1. júlí 2015 um fyrir-

komulag framkvæmdar á starfsemi rafræns vettvangs til lausnar deilumálum á Netinu, 

fyrirkomulag rafræna kvörtunareyðublaðsins og fyrirkomulag samstarfs milli tengiliða sem 

kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 524/2013 um lausn deilumála 

neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu), skv. aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-

samninginn, upp í íslenskan rétt. 

2. Íslenska ríkinu er gert að greiða málskostnað. 

2019/EES/74/02 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

14. maí 2019 

í máli E-4/18 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi 

(EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Misbrestur á innleiðingu – Reglugerð (ESB) nr. 524/2013) 

Hinn 14. maí 2019 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-4/18, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – 

KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Ísland hafi látið hjá líða að gera ráðstafanir til þess að taka 

gerðina, sem vísað er til í lið 7d, 7f og 7j í XIX. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið 

(reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 524/2013 frá 21. maí 2013 um lausn deilumála neytenda 

með rafrænni málsmeðferð á Netinu og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og tilskipun 

2009/22/EB (reglugerð um lausn deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu (ODR)), 

samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, og skv. 7. gr. samningsins, upp í íslenskan 

rétt. Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen (framsögumaður) og Bernd 

Hammerman, og hljóða dómsorð sem hér segir:  

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. 7. gr. samningsins um 

Evrópska efnahagssvæðið með því að láta hjá líða, innan tilskilins tíma, að taka gerðina, sem 

vísað er til í í lið 7d, 7f, og 7j í XIX. viðauka við EES-samninginn (reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 524/2013 frá 21. maí 2013 um lausn deilumála neytenda með rafrænni 

málsmeðferð á Netinu og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og tilskipun 

2009/22/EB (reglugerð um lausn deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu 

(ODR)), skv. aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, upp í íslenskan rétt. 

2. Íslenska ríkinu er gert að greiða málskostnað. 

2019/EES/74/03 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

14. maí 2019 

í máli E-5/18 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi 

(EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Misbrestur á innleiðingu – Tilskipun 2013/11/ESB) 

Hinn 14. maí 2019 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-5/18, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – KRAFA 

þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar samkvæmt gerðinni, sem vísað 

er til í lið 7d, 7f og 7k í XIX. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2013/11 frá 21. maí 2013 um lausn deilumála neytenda utan dómstóla og um breytingu á 

reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og tilskipun 2009/22/EB), skv. aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-

samninginn, og skv. 7. gr. samningsins, með því að láta hjá líða að gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að 

innleiða gerðina, innan tilskilins tímafrests, eða í síðasta lagi með því að láta hjá líða að tilkynna 

Eftirlitsstofnun EFTA um innleiðinguna. Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per 

Christiansen (framsögumaður) og Bernd Hammermann, og hljóða dómsorð sem hér segir:  

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. gerðinni sem vísað er til í 

lið 7d, 7f og 7k í XIX. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2013/11 frá 21. maí 2013 um lausn deilumála neytenda utan dómstóla og 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og tilskipun 2009/22/EB), skv. aðlögunar-

ákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, og skv. 7. gr. samningsins, með því að láta hjá líða að 

gera ráðstafanir, innan tilskilins tíma, sem nauðsynlegar eru til þess að taka gerðina upp í 

íslenskan rétt. 

2. Íslenska ríkinu er gert að greiða málskostnað. 

2019/EES/74/04 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

14. maí 2019 

í máli E-6/18 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi 

(EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Misbrestur á innleiðingu – Tilskipun 2014/52/ESB) 

Hinn 14. maí 2019 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-6/18, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – 

KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. gerðinni sem 

um getur í lið 1a í XX. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2014/52/ESB frá 16. apríl 2014 um breytingu á tilskipun 2011/92/ESB um mat á áhrifum sem 

tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna að hafa á umhverfið), skv. 

aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn og skv. 7. gr. samningsins, með því að gera ekki 

ráðstafanir, innan tilskilins tímafrests, til þess að innleiða gerðina, eða í síðasta lagi með því að tilkynna 

ekki Eftirlitsstofnun EFTA um innleiðinguna. Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per 

Christiansen (framsögumaður) og Bernd Hammermann, og hljóða dómsorð sem hér segir:  

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. gerðinni sem vísað er til í 

lið 1a í XX. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2014/52/ESB frá 16. apríl 2014 um breytingu á tilskipun 2011/92/ESB um mat á 

áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna að hafa á 

umhverfið), skv. aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, og skv. 7. gr. samningsins, 

með því að gera ekki, innan tilskilins tíma, ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til þess að taka 

gerðina upp í íslenskan rétt. 

2. Íslenska ríkinu er gert að greiða málskostnað. 

2019/EES/74/05 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9345 – SEGRO/PSPIB/Panattoni Park) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. september 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SEGRO plc („SEGRO“, Bretlandi). 

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

– Fasteign sem er andlag viðskiptanna („Panattoni Park“, Póllandi). 

SEGRO og PSPIB ná fullum yfirráðum, skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Panattoni Park í 

heild. Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SEGRO: eignarhald, eignastýring og þróun nútímavöruhúsa og húsa undir léttiðnað sem eru staðsett í nágrenni við 

stór þéttbýlissvæði og helstu samgönguæðar í fjölda ríkja ESB. 

– PSPIB: fjárfesting nettóframlaga í lífeyrissjóði opinbera geirans í Kanada, kanadíska heraflans, konunglegu kanadísku 

riddaralögreglunnar og kanadíska varaliðsins. PSPIB stýrir fjölbreyttu, alþjóðlegu eignasafni, sem m.a. er samsett úr 

hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum verðbréfum með föstum vöxtum, og fjárfestingum í óskráðum eignum, 

fasteignum, innviðum, náttúruauðlindum og einkaskuldum. 

– Panattoni Park: vörustjórnunareign í flokki A sem staðsett er í Wroclaw (Póllandi), sem var þróunarverkefni 

seljandans Panattoni árið 2018 og samanstendur af tveimur byggingum sem eru 38 249 metrar að flatarmáli.  

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 311, 

16.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9345 – SEGRO/PSPIB/Panattoni Park 

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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17.09.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 74/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9394 – EchoStar/Mubadala/HPE JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. september 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Hughes Network Systems, LLC („Hughes“, Bandaríkjunum), undir yfirráðum EchoStar Corporation. 

– Al Yah Satellite Communications PrJSC („Yahsat“, Sameinuðu arabísku furstadæmunum), undir yfirráðum 

Mubadala Investment Company PJSC. 

– HNS Participações e Empreendimentos Ltda. („HPE“, Brasilíu). 

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

yfir HPE. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Hughes: tæknilausnir fyrir gervihnattabreiðband og breiðbandstengingaþjónusta við heimili og smærri skrifstofu-

fyrirtæki. 

– Yahsat: fjölnota gervihnattalausnir vegna breiðbandstenginga, útsendinga, og fjarskipta hins opinbera, sem og í 

viðskiptalegum tilgangi. 

– HPE: gervihnattaþjónusta í Brasilíu. 

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 reglu-

gerð 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 316, 

20.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9394 – EchoStar/Mubadala/HPE JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 74/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.09.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9413 – Lactalis/Nuova Castelli) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. september 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Gruppo Lactalis Italia S.r.l. (Ítalíu), sem er hluti af Lactalis Group (einu nafni „Lactalis“, Frakklandi). 

– Nuova Castelli S.p.A. („Nuova Castelli“, Ítalíu), dótturfélag sem í heild sinni er í eigu Nuova Castelli Group S.p.A 

(Frakklandi), sem aftur er undir yfirráðum Charterhouse Capital Partners (Bretlandi). 

Lactalis nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Nuova Castelli. Samruninn á 

sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Lactalis: framleiðsla og dreifing á ostum á borð við mozzarella, mascarpone og ricotta, auk drykkjarmjólkur, smjörs, 

ferskvöru, rjóma og mjólkurafurða til iðnframleiðslu (mjólkurduft, mysa, o.s.frv.).  

–  Nuova Castelli: framleiðsla og sala á ýmsum gerðum ítalskra osta, einkum harðra og mjúkra osta (mozzarella, 

parmesan, grana padano, pecorino, ricotta, o.s.frv.) og viðskiptastarfsemi, einkum í tengslum við mascarpone, feta og 

smjör. 

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 314, 

18.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9413 – Lactalis/Nuova Castelli 

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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17.09.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 74/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9433 – MEIF 6 Fibre/KCOM Group) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. september 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– MEIF 6 Fibre Limited („MEIF 6 Fibre“, Bretlandi), undir yfirráðum Macquarie Group Limited („Macquarie“, 

Ástralíu). 

– KCOM Group Public Limited Company („KCOM Group“, Bretlandi). 

MEIF 6 Fibre nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir KCOM Group. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökuboði sem tilkynnt var 3. júní 2019. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– MEIF 6 Fibre: fjárfestingarsjóður sem tilheyrir Macquarie. Macquarie er fjölþætt fjármálasamstæða sem hefur tekið 

forystu með sérfræðiþekkingu á heimsvísu á margvíslegum atvinnuvegum, m.a. sem fjárfestir í fjarskipta-

grunnvirkjum frá því snemma á fyrsta áratug þessarar aldar. 

– KCOM Group: upplýsingatækni- og fjarskiptalausnir fyrir neytendur og fyrirtæki í Bretlandi, einkum í Hull og 

austurhluta Yorkshire í norðausturhluta Englands. 

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 316, 

20.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9433 – MEIF 6 Fibre/KCOM Group 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Nr. 74/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.09.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9466 – Infineon/Cypress) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. september 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Infineon Technologies AG („Infineon“) (Þýskalandi). 

– Cypress Semiconductor Corp. („Cypress“) (Bandaríkjunum).  

Infineon nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cypress Semiconductor 

Corp. („Cypress“).  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Infineon: hönnun, framleiðsla og dreifing á fjölbreyttu úrvali hálfleiðara og aflhálfleiðara, m.a. smárum, díóðum, 

örgjörvum með miðverki og vinnsluminni (m.a. innbyggð stýring, útvarpstíðni og skynjarar) til notkunar í marg-

víslegum búnaði. 

– Cypress: framleiðsla og afhending á innbyggðum kerfislausnum fyrir bílaframleiðslu, iðnframleiðslu og endanotendur 

á neytenda- og fyrirtækjamarkaði. Vöruframboð Cypress samanstendur m.a. af örgjörvum með miðverki og 

vinnsluminni, hliðrænum samrásum, þráðlausum tengingum og kapaltengingum, sem og vörum með geymsluminni. 

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 314, 

18.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9466 – Infineon/Cypress 

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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17.09.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 74/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9491 – Ardagh Group/OTPP-Element/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. september 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Ardagh Group S.A. (Luxembourg) („Ardagh“). 

– Element Holdings II LLP (USA) („Element“), og móðurfélag þess, and Ontario Teachers’ Pension Plan Board 

(Kanada) („OTPP“). 

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

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

yfir hinu sameiginlega félagi (JV). 

Samruninn á sér stað með framlagningu starfsemi Element og Food and Specialty starfsemi Ardagh í hið sameiginlega 

fyrirtæki. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Ardagh: eignarhaldsfélag alþjóðlegrar samstæðu fyrirtækja sem einkum fást við framleiðslu á stífum umbúðum undir 

matvæli og drykkjarvörur, auk umbúða fyrir atvinnugreinar sem varða neytendavörur. Fyrirtækið afhendir breitt úrval 

af gler- og málmumbúðavörum á endanotendamarkaði um allan heim. 

– Element: framleiðir og selur umbúðavörur úr málmi í gegnum eitt eða fleiri dótturfyrirtæki í eigu Exal. Málmum-

búðavörur Exal eru einkum úðabrúsar úr áli sem notaðir eru undir fegrunarvörur, vörur til persónulegrar umhirðu, 

lyfjavörur, matvæli, vörur fyrir heimili og álflöskur undir drykki. 

– OTPP: sjálfstætt lífeyriskerfi einnar starfsstéttar sem fæst við umsýslu lífeyris og fjárfestingu eigna lífeyriskerfisins. 

– JV: mun eftir viðskiptin fást við málmumbúðir, einkum í matvælaframleiðslu, fyrir næringarvörur, málningu og 

húðunarefni, úðabrúsa og aðra sérnotabrúsa, til viðbótar við álflöskur.  

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 311, 

16.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9491 – Ardagh Group/OTPP-Element/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/74/11 

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


Nr. 74/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.09.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9522 – Brookfield/ENGIE/TAG Pipelines Sur) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. september 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). 

– ENGIE SA („ENGIE“, Frakklandi). 

– TAG Pipelines Sur, S. de R.L. de C.V. („TAG Pipelines Sur“, Mexíkó), sem er sem stendur undir sameiginlegum 

yfirráðum BlackRock og ENGIE. 

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

mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir TAG Pipelines Sur.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Brookfield: kanadískt eignastýringarfyrirtæki með áherslu á fasteignir, endurnýjanlega orku, innviði og hlutafé í 

fyrirtækjum sem ekki eru skráð á markaði. 

– ENGIE: orkuskipti, orkuframleiðsla og dreifing, jarðgas, kjarnorka, endurnýjanleg orka og jarðolía. 

– TAG Pipelines Sur: flutningur á jarðgasi eftir leiðslum í Mexíkó. 

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 314, 

18.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9522 – Brookfield/ENGIE/TAG Pipelines Sur 

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/74/12 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9533 – KKR/Artà Capital/Alvic) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. september 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). 

– Artà Capital S.G.E.I.C. S.A. („Artà“, Spáni).  

– Grupo Alvic FR Mobiliario, S.L („Alvic“, Spáni). 

KKR og Arta ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Alvic. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

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

opinbera fjárfesta og einkafjárfesta og fjármagnsmarkaðslausnir fyrir fyrirtækið, fjárfestingarfyrirtæki þess og aðra 

viðskiptavini. 

– Arta: spænskt fyrirtæki sem fjárfestir í hlutafé meðalstórra fyrirtækja sem ekki eru skráð á markaði. 

– Alvic: hönnun, framleiðsla og dreifing á íhlutum unnum úr plötum fyrir húsgögn sem ætluð eru í eldhús, baðherbergi, 

fataskápa og skrifstofuvörur. 

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 314, 

18.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9533 – KKR/Artà Capital/Alvic 

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/74/13 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9535 – JERA/Macquarie/Swancor/Formosa 2) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. september 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– JERA Formosa 2 B.V („JERA“, Hollandi), undir yfirráðum JERA Co., Inc. 

– Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (Ástralíu). 

– Swancor Renewable Energy Co., Ltd. („Swancor“, Taívan). 

– Formosa 2 International Investment Co., Ltd. („Formosa 2“, Taívan). 

JERA, Macquarie og Swancor ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar 

og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir Formosa 2.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– JERA: félag með sérstakan tilgang, undir yfirráðum JERA Co., Inc. JERA Co., Inc. er í sameiginlegri eigu tveggja 

japanskra veitufyrirtækja, TEPCO Fuel & Power, Inc., sem er dótturfélag 100% í eigu Tokyo Electric Power 

Company Holdings, Inc., og Chubu Electric Power Co., Inc. 

– Macquarie: ýmiss konar starfsemi, m.a. fjárfestingar í fjölbreyttum atvinnugreinum, s.s. auðlindum og hrávöru, orku, 

fjármálastofnunum, innviðum og fasteignum. 

– Swancor: fyrirtæki sem er með aðsetur í Taívan og annast þróun og rekstur vindbúa undan ströndum og veitir 

verkfræðiþjónustu, annast útboð og leyfisveitingar, eignastýringu og rekstrar- og viðhaldsþjónustu í vindbúum undan 

ströndum í Taívan. 

– Formosa 2: bygging og rekstur vindbúsins Formosa 2 sem er staðsett undan ströndum Miaoli-sýslu, í norðvesturhluta 

Taívan. 

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 314, 

18.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9535 – JERA/Macquarie/Swancor/Formosa 2 

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/74/14 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9551 – Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. september 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Toyota Motor Corporation (Japan). 

– Panasonic Corporation (Japan).  

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

gerðarinnar, yfir Prime Life Technologies JV.  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Toyota: fæst einkum við hönnun, framleiðslu, samsetningu og sölu á farþegabifreiðum, sendibifreiðum, atvinnu-

ökutækjum (t.d. trukkum) og tengdum varahlutum og fylgihlutum um allan heim.  

– Panasonic: fæst einkum við þróun, framleiðslu og sölu á breiðu úrvali af hljóð- og myndefni og fjarskiptavörum, 

heimilistækjum, rafeindaíhlutum og búnaði (m.a. rafhlöðum), iðnaðarvörum og öðrum vörum um allan heim.  

– Prime Life Technologies JV: mun annast byggingaþjónustu, húsbyggingar, breytingar á húsnæði og/eða umönnun 

aldraðra, einkum í Japan.  

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 315, 

19.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9551 – Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies 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/74/15 
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Nr. 74/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.09.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9558 – Triton/All4Labels Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. september 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Triton Managers V Limited (Jersey), Triton Fund V GP S.à r.l. (Lúxemborg), og TFF V Limited (Jersey) (einu nafni 

„Triton Fund V“). 

– All4Labels Group GmbH (Þýskalandi) og dótturfyrirtæki þess (einu nafni „All4Labels Group“). 

Triton Fund V nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir All4Labels Group. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Triton Fund V: tilheyrir samstæðu sjálfstæðra evrópskra framtakssjóða sem njóta stýringar og ráðgjafar Triton 

samstæðunnar (einu nafni „Triton“, Ermarsundseyjum). Framtakssjóðirnir sem Triton samstæðan stýrir, m.a. Triton 

Fund V, fást einkum við fjárfestingar í meðalstórum fyrirtækjum með höfuðstöðvar í Norður-Evrópu, með áherslu á 

starfsemi í þremur megingreinum: viðskiptaþjónustu, iðnstarfsemi og sem varðar neytendur/heilsu. 

– All4Labels Group: þróun og framleiðsla á merkingum, þ.e. filmum úr þynnu, plasti eða pappír sem hægt er að festa á 

ílát eða vörur, til viðbótar við tilteknar sérstaklega hannaðar umbúðavörur fyrir kimamarkaði, s.s. samlímdar og 

merktar túpur, pappaumbúðir sem hægt er að leggja saman og tilteknar sveigjanlegar umbúðir (t.d. pokar sem geta 

staðið uppréttir og þynnur til notkunar fyrir matvælaumbúðir). 

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 314, 

18.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9558 – Triton/All4Labels Group  

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2019/EES/74/16 
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Leiðrétting: Reglugerðin á ekki við um tilkynnta samfylkingu  

(mál M.9300 – Tyson Foods/European and Thai businesses of BRF) 

Í samræmi við leiðréttingu sem birtist í Stjtíð. ESB C 292, 30.8.2019, bls. 6, á texta sem upphaflega birtist 

í Stjtíð. ESB C 267, 9.8.2019, eru eftirfarandi leiðréttingar gerðar á texta sem birtist í EES-viðbæti  

nr. 64/2019, 15.8.2019: 

Yfirskrift á forsíðu, í efnisyfirliti og á bls. 8: 

í stað: „Reglugerðin á ekki við um tilkynntan samruna (mál M.9300 –Tyson Foods/European and Thai 

businesses of BRF)“, 

kemur: „Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.9300 – 

Tyson Foods/European and Thai businesses of BRF)“. 

1. mgr. á bls. 8: 

í stað: „Framkvæmdastjórnin ákvað 17. maí 2019 að hinn tilkynnti samruni í ofangreindu máli félli 

ekki undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) þar sem hann telst ekki vera 

samruni í skilningi 3. gr. fyrrgreindrar reglugerðar. Ákvörðunin er tekin í samræmi við a-lið 

1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar.“, 

kemur: „Framkvæmdastjórnin ákvað 17. maí 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum til-

kynntum 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)“. 

2019/EES/74/17 



Nr. 74/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.09.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9142 – REWE/Lekkerland) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. ágúst 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 

32019M9142. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9315 – Chr. Hansen/Lonza/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. júlí 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 

32019M9315. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/74/18 

2019/EES/74/19 

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


17.09.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 74/19 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. mars 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32019M9317. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9330 – Denso/Hirose) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. ágúst 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 

32019M9330. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/74/20 

2019/EES/74/21 

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


Nr. 74/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.09.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9436 – ICG/Predica/OCEA Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. ágúst 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 

32019M9436. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9446 – Toyota Motor Corporation/Panasonic Corporation/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. september 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 

32019M9446. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/74/22 

2019/EES/74/23 

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


17.09.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 74/21 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9472 – Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. ágúst 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 

32019M9472. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9487 – Charlesbank/GTCR/PPT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. september 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 

32019M9487. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/74/24 

2019/EES/74/25 

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


Nr. 74/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.09.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9493 – Triton/Aleris) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. september 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 

32019M9493. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/74/26 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ríkisaðstoð – Þýskaland 

SA.43260 (2015/FC) – Meint aðstoð við Frankfurt Hahn Airport og Ryanair 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti þýskum stjórnvöldum með bréfi dags. 26. október 2018 þá ákvörðun sína 

að hefja málsmeðferð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins að því 

er varðar framangreinda ráðstöfun. 

Frestur hagsmunaaðila til að gera athugasemdir er einn mánuður frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf 

birtist (Stjtíð. ESB C 310, 13.9.2019, bls. 5) og skulu þær berast:  

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

Bréfasími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdum, sem berast, verður komið á framfæri við stjórnvöld í Þýskalandi. Þeim, sem leggja fram 

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

2019/EES/74/27 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.310.01.0005.01.ENG
stateaidgreffe@ec.europa.eu


Nr. 74/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.09.2019 

 

Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem  

innheimta ber í tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og  

afreiknivexti fyrir 28 aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. október 2019 

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

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

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

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

bæta við grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við orðsendinguna og fer það eftir notkun viðmiðun-

arvaxtanna. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður grunnvextina sem nemur 

100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 30. janúar 2008 um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli einnig ákveðnir með 

því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í sérstakri ákvörðun. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 266, 8.8.2019 bls. 2, og EES-viðbæti nr. 67, 22.8.2019, bls. 27. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

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

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

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

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,04 -0,13 -0,13 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,03 -0,11 -0,11 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,02 -0,11 -0,11 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,00 -0,11 -0,11 

1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 0,00 -0,15 2,27 -0,15 -0,03 -0,15 -0,15 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 0,00 -0,20 2,27 -0,20 -0,07 -0,20 -0,20 

1.10.2019 – -0,28 -0,28 0,00 -0,28 2,27 -0,28 -0,12 -0,28 -0,28 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

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

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

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

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,48 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 -0,15 0,28 0,48 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 -0,20 0,28 0,48 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

1.10.2019 – -0,28 -0,28 -0,28 0,28 0,48 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 

 

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

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

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

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

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,03 -0,13 -0,13 1,09 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,02 -0,11 -0,11 1,09 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,05 -0,11 -0,11 1,09 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,07 -0,11 -0,11 1,09 

1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 -0,15 1,87 -0,15 3,56 0,07 -0,15 -0,15 1,09 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 -0,20 1,87 -0,20 3,56 0,06 -0,20 -0,20 1,09 

1.10.2019 – -0,28 -0,28 -0,28 1,87 -0,28 3,56 0,06 -0,28 -0,28 1,09 

 

2019/EES/74/28 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:266:TOC


17.09.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 74/25 
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 4. mgr.  

16. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um  

sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Breyting á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Bretland 

Flugleið Tingwall/Sumburgh – Fair Isle (Friðarey) 

Tingwall – Foula (Fugley) 

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða 30. desember 1997 

Gildistökudagur breytinga 1. apríl 2020 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns 

viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

almannaþjónustukvaðirnar 

ZetTrans 

6 North Ness Business Park 

Lerwick 

Shetland 

ZE1 0LZ 

Scotland 

UNITED KINGDOM 

Bréfsími +44 01595744868 

Netfang: zettrans@shetland.gov.uk 

Vefsetur: www.zettrans.org.uk 

 

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 5.  

mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um  

sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Bretland 

Flugleið Tingwall/Sumburgh – Fair Isle (Friðarey) 

Tingwall – Foula (Fugley) 

Samningstími Samningur frá 1. apríl 2020 til 31. mars 2024 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 9. desember 2019 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og 

almannaþjónustukvaðirnar 

ZetTrans 

6 North Ness Business Park 

Lerwick 

Shetland 

ZE1 0LZ 

Scotland 

UNITED KINGDOM 

Bréfsími +44 01595744868 

Netfang: zettrans@shetland.gov.uk 

Vefsetur: www.zettrans.org.uk 
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