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EFTA-STOFNANIR 
EFTA-DÓMSTÓLLINN 

Úrskurður forseta 

16. júlí 2020 

í máli E-6/20, 

Pintail AG 

gegn 

Finanzmarktaufsicht 

Forseti EFTA-dómstólsins hefur kveðið upp úrskurð dags. 16. júlí 2020 að því er varðar beiðni 

Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht (áfrýjunarnefndar fjármálaeftirlitsins) um ráðgefandi álit 

dómstólsins skv. 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, og 

hljóða úrskurðarorð sem hér segir: 

Mál E-6/20 er tekið af málaskrá. 

2021/EES/1/01 



Nr. 1/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.1.2021 

 

Beiðni Héraðsdóms Reykjavíkur um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í máli  

Eyjólfs Orra Sverrissonar gegn íslenska ríkinu 

(Mál E-11/20) 

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Héraðsdóms Reykjavíkur dags. 19. júní og 26. ágúst 2020, sem skráð 

var í málaskrá dómstólsins 27. ágúst 2020, með beiðni um ráðgefandi álit í máli Eyjólfs Orra Sverrissonar 

gegn íslenska ríkinu, að því er varðar eftirtaldar spurningar: 

1.  Ber að skýra 2. gr. tilskipunar ESB nr. 2003/88/EB á þann veg að sá tími sem fer til 

ferðalaga starfsmanns í þágu og samkvæmt fyrirmælum vinnuveitanda, til vinnustaðar 

sem ekki er hin reglubundna starfsstöð starfsmanns, þegar sá tími fellur utan hefðbundins 

dagvinnutíma, sé vinnutími? 

2.  Hefur þýðingu þegar spurningu 1 er svarað, hvort ferðalag starfsmanns á vegum 

vinnuveitanda er innanlands eða milli landa? 

3.  Hefur þýðingu þegar spurningu 1 er svarað hvernig vinnuframlagi er háttað meðan á 

ferðalaginu stendur? 

2021/EES/1/02 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10083 – China Baowu/Taiyuan Iron & Steel Group) 

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Framkvæmdastjórninni barst 30. nóvember 2020 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 

við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2) („samrunareglugerðarinnar“). 

Hinn 23. desember 2020 skýrði tilkynnandi framkvæmdastjórninni frá því að tilkynningin væri 

afturkölluð. 

  

(1)  Stjtíð. ESB C 424, 8.12.2020, bls. 36. 

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

2021/EES/1/03 



Nr. 1/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.1.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9837 – BP/Sinopec Fuel Oil Sales/BP Sinopec Marine Fuels) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  BP plc (Bretlandi) 

–  Sinopec Fuel Oil Sales Co. Ltd. (Alþýðulýðveldinu Kína); lýtur yfirráðum China Petrochemical Corporation 

(Alþýðulýðveldinu Kína) 

–  BP Sinopec Marine Fuels Pte. Ltd. 

BP plc og Sinopec Fuel Oil Sales Co. Ltd. ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir BP Sinopec Marine Fuels Pte. Ltd. 

Samruninn á sér stað með samningi. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BP plc: leit, vinnsla og markaðssetning á hráolíu og jarðgasi; fínvinnsla, markaðssetning, afhending og flutningur á 

jarðolíuafurðum; vinnsla og afhending á jarðolíuefnum og tengdum vörum; afhending á óhefðbundnum orkugjöfum. 

–  Sinopec Fuel Oil Sales Co. Ltd.: sér alþjóðlegum og innlendum kaupskipum fyrir olíuvörum og þjónustu. 

–  BP Sinopec Marine Fuels Pte. Ltd.: heildsala og smásala á eldsneyti fyrir fljótandi för í Evrópu, Asíu og Mið-

Austurlöndum. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 6, 

8.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9837 – BP/Sinopec Fuel Oil Sales/BP Sinopec Marine Fuels 

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. 

2021/EES/1/04 

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

(mál M.10006 – Covestro/Koninklijke DSM) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Covestro AG („Covestro“, Þýskalandi) 

–  Resín- og nytjaefnastarfsemi (andlag viðskiptanna, „Target“) Koninklijke DSM N.V. („DSM“, Niðurlöndum)  

Covestro nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna 

(Target). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Covestro: annast afhendingu á fjölliðum með mikla virkni og íhluti í slíkar afkastamiklar fjölliður. Covestro annast 

rekstur á þremur einingum: með pólýúretan (PUR), pólýkarbonat (PCS) og húðun, límefni og sérnotaefni (CAS).  

–  Andlag viðskiptanna (Target): fæst einkum við afhendingu á resíni til nota í klæðningar og afhendingu á 

glerullarklæðningu. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 5, 

7.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10006 – Covestro/Koninklijke DSM 

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“). 

2021/EES/1/05 

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

(mál M.10008 – Egeria/Parcom/Wood Holdingco JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Egeria Capital Management B.V. („Egeria“, Niðurlöndum) 

–  Parcom Buy-Out Fund V Coöperatief U.A. („Parcom“, Niðurlöndum) 

–  Tuindeco Topco B.V.; lýtur yfirráðum Egeria („Tuindeco“, Niðurlöndum) 

–  Outdoor Life Group; lýtur yfirráðum Parcom („OLG“, Niðurlöndum)  

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

yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki sem er með fulla starfsemi og verður starfsemi Tuindeco og OLG, hvors um sig, 

færð yfir í sameiginlega fyrirtækið. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Egeria: fjárfestingarfélag með starfsemi á þremur sviðum: i) framtaksverkefni, ii) verslunar- og íbúðarhúsnæði og iii) 

þátttaka í skráðum félögum. 

–  Parcom: framtakssjóður sem einkum fjárfestir í meðalstórum fyrirtækjum í Benelux-löndunum. 

–  Tuindeco: annast framleiðslu, heildsölu og smásöluafhendingu á garðviði og tengdum vörum s.s. bjálkakofum, 

skýlum, gufubaðstofum, leikvallatækjum og garðhúsgögnum. 

–  OLG: starfsemi á sviði framleiðslu, heildsölu og smásöluafhendingar á viði, garðviði og garðhýsum og tengdum 

vörum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 

fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 5, 

7.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10008 – Egeria/Parcom/Wood Holdingco 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. 

2021/EES/1/06 

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

(mál M.10040 – M Group Services/Skanska Infrastructure Services) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Infrastructure Services Business starfsemi Skanska Construction UK Limited („SIS“, Bretlandi); endalega í eigu og 

lýtur yfirráðum Skanska AB („Skanska“, Svíþjóð) 

–  M Group Services Ltd. („M Group Services“, Bretlandi); lýtur yfirráðum PAI Partners SAS („PAI“, Frakklandi) 

M Group Services nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir SIS í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  SIS: viðhaldsþjónusta við grunnvirki og hönnunar- og byggingarverkfræðiþjónusta í tengslum við hraðbrautir, 

götuljós og járnbrautir í Bretlandi.  

–  M Group Services: veitir margvíslega þjónustu við atvinnugreinar sem stunda eftirlitsskylda starfsemi á borð við 

veitukerfi, fjarskipti og flutninga í Bretlandi, m.a. uppsetingu og viðhald á grunnvirkjum fyrir net, mæla og tengda 

gagnaþjónustu, sem og lagningu, viðhald og viðgerðir á vegum og járnbrautum og öðrum innviðum.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 6, 

8.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10040 – M Group Services/Skanska Infrastructure Services 

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.10044 – Mississippi Ventures/Parcom/Hema) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Mississippi Ventures B.V. („Mississippi“, Niðurlöndum); lýtur yfirráðum Van Eerd fjölskyldunnar 

–  Parcom Buy-Out Fund VI Coöperatief U.A. („Parcom“, Niðurlöndum)  

– HEMA B.V. („HEMA“, Niðurlöndum)  

Mississippi og Parcom ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir HEMA í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Mississippi: fjárfestingar fyrir hönd hollensku Van Eerd fjölskyldunnar sem stundar atvinnurekstur og á einnig 

matvöruverslanirnar Jumbo, Niðurlöndum. 

–  Parcom: framtaksfjárfestingar í meðalstórum fyrirtækjum og fer stjórnun og starfsemi fram í Benelux-löndunum. 

–  HEMA B.V.: smásala á breiðu úrvali af öðrum neytendavörum en matvælum, m.a. fatnaði, efnum fyrir heimili, 

snyrtivörum, vörum til persónulegrar umhirðu, reiðhjólaútbúnaði, garðvinnuáhöldum og skrifstofuvörum í 

deildarskiptum verslunum í Niðurlöndum og öðrum löndum. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 451, 

29.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10044 – Mississippi Ventures/Parcom/Hema 

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.10053 – Zollner Elektronik/Syskron Holding/Samhammer/TIKI) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Zollner Elektronik AG („Zollner“, Þýskalandi) 

–  Syskron Holding GmbH („Syskron“, Þýskalandi), sem tilheyrir Krones AG 

–  Samhammer AG („Samhammer“, Þýskalandi) 

–  Technologisches Institut für angewandte künstliche Intelligenz GmbH („TIKI“, Þýskalandi); lýtur sem stendur yfirráðum 

Syskron og Samhammer  

Zollner, Syskron og Samhammer ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir TIKI. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Zollner: alhliða þjónusta, allt frá þróun og framleiðslu til þjónustu eftir sölu og verslun með rafeindaíhluti fyrir 

framleiðslu á rafeindabúnaði. 

–  Syskron: dótturfyrirtæki Krones AG; framleiðanda kerfa og véla til framleiðslu, áfyllingar og pökkunar á drykkjum og 

fljótandi matvöru. Til viðbótar við vöruframboð Krones samstæðunnar er um að ræða stafvæðingu og lausnir fyrir innri 

flæðisstjórnun, auk viðhaldsþjónustu. 

–  Samhammer: þjónustuveitandi sem m.a. annast þjónustuborð, auk þjónustu við útibú og endastöðvar. 

–  TIKI: fyrirtæki sem annast þróun á hugbúnaði í tengslum við rannsóknir og þróunarstarf á sviði gervigreindar. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 5, 

7.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10053 – Zollner Elektronik/Syskron Holding/Samhammer/TIKI 

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.10066 – Carlyle/Flender) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Carlyle Group, Inc. („Carlyle“, BNA) 

–  Flender GmbH („Flender“, Þýskalandi) 

Carlyle nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Flender í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Carlyle: fyrirtæki sem annast stýringu um allan heim á sérhæfðum eignum og stýrir sjóðum sem fjárfesta innan 

mismunandi fjárfestingarflokka: i) eignir í stórfyrirtækjum (yfirtökur og vaxtarfjármagn), ii) rauneignir (fasteignir, 

grunnvirki og orka og endurnýjanlegar auðlindir), iii) alhliða lánsfjármögnun (sérvarðar skuldir, millilagslánveitingar  

(e. mezzanine), gjaldfallnar skuldir, vogunarsjóðir og skuldir meðalstórra fyrirtækja) og iv) fjárfestingalausnir 

(fjárfestingaráætlanir í sjóðasjóðum með framtaksfjárfestingar, tengdar sameiginlegar fjárfestingar og viðbótarstarfsemi). 

–  Flender: afhending á véldrifsbúnaði, ásamt rafölum, kerfum og þjónustu í tengslum við iðnaðarstarfsemi, 

orkuframleiðslu, og í þágu vindorkustarfsemi. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 451, 

29.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10066 – Carlyle/Flender 

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.10074 – Hyundai Motor Company/Hyundai Assan Otomotive Sanayi) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Hyundai Motor Company („HMC“, Suður-Kóreu) 

–  Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. („HAOS“, Tyrklandi)  

HMC nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir HAOS í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  HMC: starfsemi á sviði vélknúinna ökutækja, m.a. framleiðsla og sala á vélknúnum ökutækjum. 

–  HAOS: framleiðsla og útflutningur á Hyundai ökutækjum. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 1, 

4.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10074 – Hyundai Motor Company/Hyundai Assan Otomotive Sanayi 

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.10077 – Macquarie Bank/Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company/ 

Vestone Capital) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited („MUL“, Japan) 

–  Macquarie Bank Ltd. („MBL“, Ástralíu); dótturfyrirtæki Macquarie Group Limited 

–  Vestone Capital („Vestone“, Ástralíu); lýtur yfirráðum MBL 

MUL og MBL ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Vestone í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  MUL: fjölþætt þjónustufyrirtæki með starfsemi í tengslum við leigu og fjármögnun, verslun með notaðan búnað, 

sölustuðning og fjármögnun, eignastýringarþjónustu, ráðgjöf, flugrekstur, fasteignir, vöruferlisstjórnun, umhverfi og 

orku, heilbrigðisþjónustu og fjárfestingar. 

–  Macquarie Group Limited: fjármálasamstæða með dreifðar eignir sem starfar um allan heim. Hún annast einkum 

milligöngu í fjárfestingum fyrir stofnanafjárfesta, fyrirtæki og almenna fjárfesta og gagnaðila um allan heim. 

–  Vestone: annast fjármögnun atvinnutækja, eða leigu á búnaði til endanotenda. Er m.a. um að ræða skrifstofubúnað og 

tölvubúnað. Einnig er um að ræða eignafjármögnun og leigu skrifstofu- og tölvueigna í þágu fyrirtækja, með áherslu á 

stórfyrirtæki, háskóla og opinbera aðila.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 5, 

7.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10077 – Macquarie Bank/Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company/Vestone Capital 

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.10091 – TowerBrook Capital Partners/Warburg Pincus/AA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  TowerBrook Capital Partners LP („TowerBrook“, BNA) 

–  Warburg Pincus LLP („Warburg Pincus“, BNA) 

–  AA Plc („AA“, Bretlandi) 

TowerBrook ogd Warburg Pincus ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir AA í heild. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökutilboði sem tilkynnt var 25. nóvember 2020. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  TowerBrook: fjárfestingarstýringarfyrirtæki sem leggur áherslu á fjárfestingar í stórum og meðalstórum fyrirtækjum í 

Evrópu og Norður-Ameríku.  

– Warburg Pincus: framtakssjóður með höfuðstöðvar í New York, Bandaríkjunum. 

–  AA: annast einkum vegaaðstoð í Bretlandi. Auk þess annast AA dreifingu trygginga, sölutryggingar sem og tilteknar 

aðrar fjármálaþjónustuvörur.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 1, 

4.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10091 – TowerBrook Capital Partners/Warburg Pincus/AA 

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.10103 – Towerbrook/Consolis Rail Division) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– TowerBrook Capital Partners, L.P. („TowerBrook“, BNA) 

– Fourteen companies („Consolis Rail Division“), sem tilheyrir („Consolis“, Frakklandi) 

Sex fjárfestingarsjóðir sem stýrt er af Towerbrook munu öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Consolis Rail Division í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Towerbrook: fjárfestingarfyrirtæki með starfsemi á stórum og meðalstórum mörkuðum í Evrópu og Norður-Ameríku 

sem eru með fjölbreytt eignasafn fyrirtækja á sviði iðnaðar, heilbrigðisþjónustu, fjármálaþjónustu, neytendavöru, 

fjarskipta, fjölmiðla og þekkingarþjónustu.  

–  Consolis Rail Division: fyrirtæki sem annast hönnun, framleiðslu og dreifingu á forsteyptum steinsteypuvörum og öðrum 

forsteyptum efnum sem nauðsynleg eru fyrir lagningu járnbrautarkerfa. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 6, 

8.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10103 – Towerbrook/Consolis Rail Division 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10107 – BlackRock/Mubadala/Goldman Sachs/Calisen) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  BlackRock Alternatives Management LLC („BAM“, BNA); dótturfyrirtæki sem óbeint er alfarið í eigu BlackRock Inc. 

(„BlackRock“, BNA) 

– Ninteenth Investment Company LLC („Ninteenth“, Abu Dhabi); alfarið í eigu Mubadala Investment Company PJSC 

(„Mubadala“, Abu Dhabi) 

–  Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, BNA) og WSIP III (BNA); sjóður sem óbeint lýtur stjórn Goldman 

Sachs  

–  Calisen plc er almenningshlutafélag skráð í kauphöllinni í Lundúnum, London Stock Exchange („Calisen“, Bretlandi)  

BlackRock, Mubadala og Goldman Sachs ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Calisen. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökutilboði sem tilkynnt var 11. desember 2020. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  BAM: ræður yfir og stjórnar fjárfestingarákvörðunum sjóðs sem starfar um allan heim og leggur áherslu á fjárfestingar í 

orku- og orkugrunnvirkjavirðiskeðjunni. Það er óbeint dótturfyrirtæki BlackRock, alþjóðlegs fjárfestingar-, eigna- og 

áhættustýringarfyrirtækis, sem einnig veitir stofnanaviðskiptavinum og almennum fjárfestum ráðgjafarþjónustu. 

–  Ninteenth: stýrir eignasafni Mubadala sem samanstendur af orkugrunnvirkjum. Það er óbeint alfarið í eigu Mubadala 

sem fjárfestir um allan heim og annast virka stýringu á fjölbreyttu safni eigna í forgangsatvinnugreinum á borð við 

flugiðnað, upplýsinga- og fjarskiptatækni, hálfleiðara, málma og námuvinnslu, endurnýjanlega orku, olíu og gas, 

jarðolíuefni, veitur, heilbrigðisþjónustu, fasteignir, varnarþjónustu, lyf og læknisfræðilegar tæknilausnir, búvöru og safn 

eigna á fjármálasviði. 

–  Goldman Sachs: fjárfestingabanki, verðbréfafyrirtæki og fjárfestingastýringarfyrirtæki sem starfar um heim allan og 

veitir margvíslega banka-, verðbréfa- og fjárfestingarþjónustu í þágu umfangsmikils og margbreytilegs hóps 

viðskiptamanna sem m.a. felur í sér fyrirtæki, fjármálastofnunanir, opinbera aðila og efnamikla einstaklinga. 

–  Calisen: aðföng, uppsetning, eignarhald og stýring safns eigna sem samanstendur af rafmagns- og gasmælum, með 

sérstakri áherslu á snjallmæla í Bretlandi.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 451, 

29.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10107 – BlackRock/Mubadala/Goldman Sachs/Calisen 

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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10062 – SDK/Freja Transport & Logistics) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. desember 2020 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 

32020M10062. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um gildandi endurgreiðsluvexti í tengslum  

við endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti sem gilda frá 1.1.2021 

(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 eins og fram kemur í orðsendingunni og fer það eftir notkun 

viðmiðunarvaxtanna. 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 436, 17.12.2020, bls. 29, og EES-viðbæti nr. 88, 23.12.2020, bls. 12. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2020 – -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,06 -0,45 -0,45 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2020 – -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

 

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

1.1.2020 – -0,45 -0,45 -0,45 0,23 -0,45 2,07 0,00 -0,45 -0,45 0,15 

 

2021/EES/1/17 
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Yfirlit um ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um leyfi til að setja á markað  

vegna notkunar og/eða notkunar efna sem talin eru upp í XIV. viðauka við  

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat,  

leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar REACH) 

(Birt skv. 9. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006) (1) 

Eftirfarandi ákvarðanir hafa verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins: 

Efni Tilvísun 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 

Markaðsleyfisnúmer Nánari upplýsingar 

Krómtríoxíð 

EB nr. 215-607-8, 

CAS nr. 1333-82-0 

C(2020)8798 15.12.2020 REACH/20/19/0 

REACH/20/19/1 

REACH/20/19/2 

REACH/20/19/3 

REACH/20/19/4 

Stjtíð. ESB C 444, 

22.12.2020, bls. 4 

Krómtríoxíð 

EB nr. 215-607-8, 

CAS nr. 1333-82-0 

C(2020) 8797 18.12.2020 REACH/20/18/0 

REACH/20/18/1 

REACH/20/18/2 

REACH/20/18/3 

REACH/20/18/4 

REACH/20/18/5 

REACH/20/18/6 

REACH/20/18/7 

REACH/20/18/8 

REACH/20/18/9 

REACH/20/18/10 

REACH/20/18/11 

REACH/20/18/12 

REACH/20/18/13 

REACH/20/18/14 

REACH/20/18/15 

REACH/20/18/16 

REACH/20/18/17 

REACH/20/18/18 

REACH/20/18/19 

REACH/20/18/20 

REACH/20/18/21 

REACH/20/18/22 

REACH/20/18/23 

REACH/20/18/24 

REACH/20/18/25 

REACH/20/18/26 

REACH/20/18/27 

REACH/20/18/28 

REACH/20/18/29 

REACH/20/18/30 

REACH/20/18/31 

REACH/20/18/32 

REACH/20/18/33 

REACH/20/18/34 

Stjtíð. ESB C 447, 

23.12.2020, bls. 5 

Ákvarðanirnar er að finna á vefsetri framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins: http://ec.europa.eu/growth/ 

sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm 

  

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1. 

2021/EES/1/18 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.444.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.447.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.447.01.0005.01.ENG
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm
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