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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 15. október 2020  

Málsnúmer 85649 

Ákvörðun nr. 118/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill  Framlenging á tryggingakerfi fyrir flugrekendur vegna 

COVID-19 

Lagastoð Ákvörðun norska þingsins sem heimilar 

tryggingakerfið, í samræmi við skilyrðin sem 

viðkomandi ráðuneyti lagði til 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi  

Markmið Tilgangur tryggingakerfisins er að bæta úr 

lausafjárskorti sem aðilar í flugrekstri standa frammi 

fyrir og tryggja að truflanir af völdum COVID-19 

faraldursins grafi ekki undan rekstri flugrekenda 

Aðstoðarform Opinber ábyrgð  

Fjárveiting Áætluð 6 milljarðar NOK 

Gildistími 31. desember 2020 

Atvinnugreinar Aðilar í flugrekstri 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð GIEK, The Norwegian Export Credit Guarantee Agency  

Pb 1763 Vika, 

0122 Oslo, 

Norway 

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

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

2021/EES/11/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 19. október 2020 

Málsnúmer 85613 

Ákvörðun nr. 119/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Landsvæði Vestfold og Telemark 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Bætur vegna COVID-19 í þágu Dyrsku'n Arrangement 

AS 

Lagastoð Úthlutunarbréf frá landbúnaðar- og matvælaráðuneytinu 

til Dyrsku'n Arrangement AS, sem kemur til 

framkvæmda markmiðinu með ákvörðun norska 

þingsins frá 9. október 2020 um að veita ríkisaðstoð að 

upphæð 11,2 milljónir NOK 

Tegund aðstoðar Stök aðstoð 

Markmið Bætur fyrir tjón af völdum óvenjulegs atburðar 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárhagsáætlun 11,2 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 68,70% (áætlað) 

Atvinnugreinar Skipulagning ráðstefna og sýninga; tjaldstæði; stæði 

fyrir frístundaökutæki og hjólhýsastæði; önnur gisting 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Landbruks- og matdepartementet 

Postboks 8007 Dep. 

0030 Oslo  

Norge 

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

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

2021/EES/11/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 28. október 2020 

Málsnúmer 85631 

Ákvörðun nr. 123/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill  Aðstoðarkerfi fyrir staðbundnar útsendingar 

Lagastoð Reglugerð nr. 166 frá 19. febrúar 2016 um styrki vegna 

staðbundinna útsendinga 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Fjölbreytni í fjölmiðlun, málfrelsi og að styrkja 

lýðræðislegt hlutverk staðbundinna útsendinga 

Aðstoðarform Styrkur 

Fjárhagsáætlun 22 milljónir NOK árlega 

Aðstoðarhlutfall 80% 

Gildistími 1. janúar 2021 til 31. desember 2026 

Atvinnugreinar Fjölmiðlar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Medietilsynet 

Nygata 4  

1607 Fredrikstad,  

Norge 

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

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

2021/EES/11/03 

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


Nr. 11/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.2.2021 

 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 6. nóvember 2020 

Málsnúmer 85844 

Ákvörðun nr. 129/20/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill Tekjufallsstyrkir vegna COVID-19 

Lagastoð Lög um tekjufallsstyrki nr. 118/2020  

Tegund aðstoðar Beinn styrkur 

Markmið Viðhalda atvinnustigi og efnahagsumsvifum á Íslandi 

með því að styðja við rekstraraðila sem hafa orðið fyrir 

tímabundnu tekjufalli vegna heimsfaraldurs 

kórónuveiru og aðgerða stjórnvalda til að verjast 

útbreiðslu hennar.  

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 23,3 milljarðar ISK 

Gildistími Til 1. maí 2021 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Skatturinn 

Tryggvagata 19  

101 Reykjavík 

Ísland 

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

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

2021/EES/11/04 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 11. nóvember 2020 

Málsnúmer 85838 

Ákvörðun nr. 131/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill  Mismunandi almannatryggingagjöld eftir héruðum 

2021 

Lagastoð Árleg þingsályktun um upphæð almannatrygginga-

gjalda og gr. 23-2 í lögum nr. 19 frá 28. febrúar 1997 

um almannatryggingar (Folketrygdloven) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Svæðisbundin aðstoð 

Aðstoðarform Skattalækkun 

Aðstoðarhlutfall 3,1 til 12,4 

Gildistími 1.1.2021–31.12.2021 

Atvinnugreinar Þverlægt Allar atvinnugreinar sem falla undir 

leiðbeinandi reglur um byggðaaðstoð 2014-2021 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Ríkisstjórn Noregs 

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

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

2021/EES/11/05 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 12. nóvember 2020 

Málsnúmer 85837 

Ákvörðun nr. 132/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Landsvæði Allt yfirráðasvæði Noregs 

Titill  Útflutningslánatryggingar vegna COVID-19 

Lagastoð Ákvörðun norska þingsins um breytingu á fjárlögum 

2020: Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021) Endring av Prop. 

1 S (2021-2021) Statsbudsjettet 2021 (enn ósamþykkt) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að tryggja að markaður fyrir útflutningslánatryggingar 

starfi rétt þrátt fyrir COVID-19 faraldurinn 

Aðstoðarform Ábyrgðir 

Fjárhagsáætlun Ábyrgðir að upphæð 19.820 milljarðar NOK 

Gildistími Til 30. júní 2021 

Atvinnugreinar Útflutningslánatryggingar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð GIEK,  

Postboks 1763 Vika,  

0122 Oslo 

Norge 

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

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

2021/EES/11/06 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 12. nóvember 2020 

Málsnúmer 85836 

Ákvörðun nr. 133/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Fjórða breyting á tryggingakerfi vegna COVID-19 

Lagastoð Lög um breytingu á lögum nr. 490 frá 27. mars 2020 um 

ríkisábyrgð á lánum til lítilla og meðalstórra fyrirtækja 

(Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til 

lov om statlig garantiordning for lån til små og 

mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27-490) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að tryggja fyrirtækjum sem skyndilega standa frammi 

fyrir lausafjárskorti vegna COVID-19 faraldursins 

aðgang að lausafé 

Aðstoðarform Opinber ábyrgð 

Fjárveiting 50 milljarðar NOK (áætlunin eftir breytingu) 

Gildistími 26. mars 2020 – 30. júní 2021 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð GIEK, The Norwegian Export Credit Guarantee 

Agency  

Pb 1763 Vika,  

0122 Oslo,  

Norge 

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

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

2021/EES/11/07 

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

Beiðni Borgarting lagmannsrett um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í  

sakamáli gegn P 

(Mál E-15/20) 

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf frá Borgarting lagmannsrett (áfrýjunardómstóli Borgarting) frá 

16. október 2020, sem var skráð í málaskrá dómstólsins 21. október 2020, með beiðni um ráðgefandi álit í 

sakamáli gegn P, að því er varðar eftirfarandi spurningar: 

1. spurning 

Útiloka 3. gr. og a-liður 7. gr. EES-samningsins, með hliðsjón af reglugerð 883/2004, einkum 4., 

5. og 7. gr., með hliðsjón af 6. kafla, innlent tryggingakerfi þar sem:  

a) það er skilyrði fyrir atvinnuleysisbótum að atvinnulaus einstaklingur dvelji (“oppholder 

seg”) í Noregi (sjá gr. 4-2 laga um almannatryggingar), og  

b) að í atvinnuleysisbótareglugerðinni sé kveðið á um undantekningu frá kröfunni um dvöl, 

m.a. ákvæði 64. gr. reglugerðar 883/2004, sem einnig er tekið upp með innleiðingar-

reglugerðinni? 

2. spurning 

Óháð svarinu við 1. spurningu, telst kerfi eins og lýst er í 1. spurningu takmörkun samkvæmt 

reglum EES-samningsins um frjálsa för, m.a. 28., 29. og 36. gr.? 

Ef svo er, er þá hægt að réttlæta takmörkunina með vísan til eftirfarandi: 

i. að yfirleitt sé litið svo á að dvöl í lögbæra ríkinu feli í sér meiri hvatningu fyrir 

atvinnulausan einstakling og fleiri tækifæri til atvinnuleitar og möguleika á að fá vinnu, 

m.a. að byrja fljótt í mögulegri vinnu, 

ii. að yfirleitt sé litið svo á að dvöl í lögbæra ríkinu auðveldi atvinnulausum einstaklingi að 

vera til taks fyrir vinnumiðlanir og að viðvera í Noregi geri stjórnkerfinu betur kleift að 

fylgjast með því hvort atvinnulaus einstaklingur uppfylli skilyrði fyrir bótum í peningum 

vegna atvinnuleysis – m.a. því hvort atvinnulaus einstaklingur sé raunverulega 

atvinnulaus og ekki með faldar tekjur, sé raunverulega í atvinnuleit, í virkri leit að starfi 

eða taki þátt í öðrum aðgerðum sem miða að því að fá vinnu, 

iii. að yfirleitt sé litið á dvöl í lögbæru ríki þannig að hún gefi vinnumiðlunum betra tækifæri 

til þess að leggja mat á hvort eftirfylgd með atvinnulausum einstaklingi sé nægileg, og 

iv. að tryggingakerfi landsins geri mögulegt að þiggja atvinnuleysisbætur í öðru EES-ríki 

með þeim skilyrðum sem kveðið er á um í reglugerð 883/2004. 

3. spurning 

Að því marki sem svör við 1. og 2. spurningu gefa tilefni til, eru sömu spurningar bornar upp 

varðandi tilskipun 2004/38, m.a. 4., 6. og 7. gr.  

2021/EES/11/08 
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4. spurning 

Sakborningur hefur verið ákærður fyrir að hafa veitt stjórnsýslustofnuninni NAV rangar 

upplýsingar að því er varðar dvöl í öðru EES-ríki og með því blekkt NAV til þess að greiða 

atvinnuleysisbætur sem hann átti ekki rétt á þar sem mælt er fyrir um skilyrði um dvöl 

(“opphold”) í Noregi í lögum um almannatryggingar svo atvinnuleysisbætur séu greiddar út. Í 

ljósi innleiðingar Noregs á reglugerð 883/2004 (sjá 1. spurningu) er beiting ákvæða 

hegningarlaga um svik og rangar upplýsingar í máli eins og hér um ræðir í samræmi við 

grundvallareglur EES-réttar, s.s. meginregluna um skýrleika og meginregluna um 

réttaröryggi? 

5. spurning  

Í ljósi máls á borð við málið sem hér um ræðir og innleiðingar Noregs á reglugerð 883/2004 

(sjá 1. spurningu), uppfylla viðurlögin þá regluna um meðalhóf? 



Nr. 11/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.2.2021 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10079 – SARP/Suez RV Osis) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 9. febrúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Société d’Assainissement Rationnel et de Pompage („SARP“, Frakklandi); lýtur yfirráðum Veolia Environnement 

(Frakklandi) 

– Suez RV OSIS („OSIS“, Frakklandi); lýtur yfirráðum Suez samstæðunnar 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  SARP: þjónustuveitandi sem einkum annast viðhald á hreinsunar- og hreinlætiskerfum og stöðvum, sem og 

iðnaðarhreinsun, einkum í Frakklandi. SARP lýtur yfirráðum Veolia Environnement, sem annast vatnsveitu-, 

úrgangsmeðhöndlunar- og orkustýringarþjónustu. 

–  OSIS: þjónustuveitandi sem annast viðhald á hreinsunar- og hreinlætiskerfum og stöðvum, sem og iðnaðarhreinsun, í 

Frakklandi í Belgíu og Lúxemborg. 

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 hafa um hin 

fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 46, 

9.2.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10079 – SARP/Suez RV Osis 

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/Brussels 

  

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

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

2021/EES/11/09 
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18.2.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 11/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10110 – IKB/Hypoport/Fundingport) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. febrúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– IKB Deutsche Industriebank AG („IKB“, Þýskalandi) 

– Hypoport SE („Hypoport“, Þýskalandi) 

– Fundingport GmbH („Fundingport“, Þýskalandi) 

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

yfir Fundingport. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– IKB: fjármálafyrirtæki sem m.a. annast fjármögnun fyrir meðalstór fyrirtæki, auk þess að aðstoða meðalstór fyrirtæki 

með ráðgjöf um málefni sem tengjast fjármögnun og fjármagnsmörkuðum. 

– Hypoport: fjármálatæknifyrirtæki sem starfrækir nokkur dótturfyrirtæki á sviði lánastarfsemi, fasteigna og trygginga.  

– Fundingport: starfrækir vettvang sem annast fjármögnun fyrir meðalstór fyrirtæki. Starfsemi þess felst sem stendur í 

fjármögnun verkefni á sviði endurnýjanlegrar orku. 

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 54, 

16.2.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10110 – IKB/Hypoport/Fundingport  

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/11/10 
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Nr. 11/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.2.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10111 – CVC/Vivartia Holdings) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. febrúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC Capital Partners“, Lúxemborg) 

– Vivartia Holdings S.A. („Vivartia Holdings“, Grikklandi) 

CVC Capital Partners nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Vivartia Holdings í 

heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC Capital Partners: félagið og dótturfyrirtæki þess stjórna fjárfestingarsjóðum og ýmsum vettvangi fyrir 

fjárfestingar. 

– Vivartia Holdings: framleiðsla og sala á ýmsum mjólkurvörum, ávaxtasafa, blönduðu frosnu grænmeti og grænmeti 

sem er tilbúið til eldunar. Vivartia Holdings er einnig eigandi og sérleyfisveitandi veitingastaða og kaffihúsa með 

vörumerki og þjónar einnig öðrum veitingastöðum, kaffihúsum og kökuverslunum.  

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 59, 

19.2.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10111 – CVC/Vivartia Holdings 

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/11/11 
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18.2.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 11/13 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10166 – Latour Capital/Watling Street Capital Partners/Funecap Groupe) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. febrúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Latour Capital Management SAS („Latour Capital“, Frakklandi) 

– Watling Street Capital Partners LLP („Watling Street“, Bretlandi)  

– Funecap Partenaires III („Groupe Fondateur Funecap“, Frakklandi) 

– Staglieno NewCo og dótturfyrirtæki („Groupe Funecap“, Frakklandi); lúta yfirráðum Watling Street og Groupe 

Fondateur Funecap 

Latour Capital, Watling Street og Groupe Fondateur Funecap ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Groupe Funecap.  

Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Latour Capital: rekstrarfélag með minnihluta- og meirihlutaeignir, einkum í frönskum fyrirtækjum, í atvinnugreinum 

á borð við viðskiptaráðgjöf, fjármálaþjónustu, listrænar ljósmyndir, rafvirkjun, smásölu á fatnaði, geyma fyrir 

úrgangsefni og samþættingu fjarskiptaneta í Evrópu. 

– Watling Street: móðurfyrirtæki stofnað samkvæmt lögum á Englandi innan Charterhouse Group, sem annast 

sjóðstýringu fjárfestingarsjóða. Félög í eignasafni Charterhouse Group eru einkum evrópsk fyrirtæki sem fást við 

þjónustu, heilsu, iðnað og neytendavörur/þjónustu. 

– Groupe Fondateur Funecap: samstæða stofnuð af Thierry Gisserot og Xavier Thoumieux í gegnum eignarhaldsfélög 

hvors um sig, Velluzco SAS og Ophrys Partners SAS, með heimilisfesti í Frakklandi. Auk Groupe Funecap stjórna 

þeir einnig nokkrum öðrum félögum með starfsemi í Frakklandi í greinum á borð við ljósspennuvirkjanir, orku- og 

varmaframleiðslu og fasteigna- og hótelþjónustu. 

– Groupe Funecap: starfsemi í Frakklandi (og í mjög takmörkuðum mæli í Belgíu) á sviði útfararþjónustu, líkbrennslu, 

tæknilegra verkefna fyrir kirkjugarða og sölu á útfarartryggingum.  

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 hafa um hin 

fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 59, 

19.2.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10166 – Latour Capital/Watling Street Capital Partners/Funecap Groupe 

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 Brussels 

  

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

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

2021/EES/11/12 
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Nr. 11/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.2.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10178 – Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. febrúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Eni gas e luce S.p.A. („Eni G&L“, Ítalíu); dótturfyrirtæki að fullu í eigu Eni S.p.A. („ENI“), Ítalíu 

– Aldro Energia y Soluciones, S.L.U. („Aldro EyS“, Spáni) og Instalaciones Martinez Diez, S.L.U. („Instalaciones 

MD“, Spáni); bæði dótturfyrirtæki að fullu í eigu Aldro Energy, S.L.U. („Aldro Energy“, Spáni) 

Eni nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Aldro EyS og Instalaciones MD í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ENI: olíu- og gassamstæða sem starfar um allan heim, á sviði leitar, vinnslu, hreinsunar og sölustarfsemi og raforku 

og efnafræði. Eni G&L, dótturfyrirtæki að fullu í eigu þess, fæst við afhendingu á raforku og jarðgasi, auk orkulausna 

víðs vegar í ESB.  

– Aldro EyS: afhending á raforku og jarðgasi á Spáni og í Portúgal. 

– Instalaciones MD: annast bakvinnslu og þjónustu við viðskiptavinu í þágu Aldro EyS. 

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 58, 

18.2.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10178 – Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD 

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

samskiptaleiðir: 

Tölvupóstfang: 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/11/13 
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18.2.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 11/15 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9234 – Harris Corporation/L3 Technologies) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. júní 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004, sbr. 2. mgr. sömu greinar (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 

32019M9234. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9866 – United Group/Forthnet) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. ágúst 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 

32020M9866. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/11/14 

2021/EES/11/15 

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


Nr. 11/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.2.2021 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10095 – Crédit Agricole Italia/Credito Valtellinese) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. janúar 2021 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 

32021M10095. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10100 – Stirling Square Capital Partners/TA Associates/NBS Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. febrúar 2021 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 

32021M10100. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/11/16 

2021/EES/11/17 

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


18.2.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 11/17 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10105 – FSN Capital/Obton Invest/Obton Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. febrúar 2021 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 

32021M10105. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10120 – EQT/Molslinjen) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. febrúar 2021 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 

32021M10120. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/11/18 

2021/EES/11/19 

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


Nr. 11/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.2.2021 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10131 – Partners Group/Warburg Pincus/Ecom Express Private) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. febrúar 2021 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 

32021M10131. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/11/20 

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