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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 24. nóvember 2020 

Málsnúmer 85848 

Ákvörðun nr. 136/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Þriðja breyting og framlenging á tryggingakerfi fyrir 

flugrekendur vegna COVID-19 

Lagastoð Grundvöllur breytingarinnar og framlengingarinnar 

verður ákvörðun þingsins sem heimilar framlengingu á 

tryggingatímabilinu samkvæmt kerfinu og framlengingu 

aðstoðarráðstöfunarinnar 

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 30. júní 2021 

Atvinnugreinar Aðilar í flugrekstri 

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

Agency) 

Pb 1763 Vika,  

N-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/14/01 

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 25. nóvember 2020 

Málsnúmer 85853 

Ákvörðun nr. 137/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Tryggingakerfi fyrir rekstraraðila áætlunarferða 

langferðabíla eða áætlunarsiglinga í atvinnuskyni allt 

árið vegna COVID-19 

Lagastoð Reglugerð um tímabundið tryggingakerfi fyrir 

rekstraraðila í farþegaflutningum með langferðabílum 

eða farþegabátum vegna COVID-19 faraldursins  

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Bætur vegna taps af völdum COVID-19 faraldursins og 

sóttvarnarráðstafana sem norsk stjórnvöld hafa 

fyrirskipað til þess að tryggja áframhaldandi 

áætlunarferðir langferðabíla og áætlunarsiglingar í 

atvinnuskyni allt árið, í þágu rekstraraðila sem ekki fá 

bætur frá sveitarstjórnum eða öðrum stjórnvöldum 

vegna almannaþjónustukvaða 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 100 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 80% í júní, 60% í júlí og ágúst 

Gildistími 1.6.2020 – 31.8.2020 

Atvinnugreinar Flutningar á landi og sjó 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Jernbanedirektoratet  

Postboks 16 Sentrum 

NO-0101 Oslo 

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/14/02 

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

DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 17. nóvember 2020 

í máli E-9/19 

Abelia og WTW AS 

gegn 

Eftirlitsstofnun EFTA 

(Málshöfðun til ógildingar á ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA – Ríkisaðstoð – Rafræn 

heilbrigðisþjónusta – Dómhæfi – Staða sem hagsmunaaðili – Vafi eða veruleg vandkvæði –  

Hugtakið fyrirtæki) 

Hinn 17. nóvember 2020, kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-9/19, Abelia og WTW AS gegn 

Eftirlitsstofnun EFTA – KRAFA um ógildingu á ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 57/19/COL frá  

10. júlí 2019 um að ljúka málinu án þess að hefja formlega rannsókn á því hvort opinber fjármögnun 

rafrænnar heilbrigðisþjónustu og stafrænna innviða í norska heilbrigðiskerfinu, auk tiltekinnar 

stoðþjónustu og skráningar, teljist ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. samningsins um Evrópska 

efnahagssvæðið. Dóminn skipuðu Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen og Bernd Hammermann 

(framsögumaður), og hljóða dómsorð sem hér segir:  

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm: 

1. Krafan er ekki tæk til efnismeðferðar. 

2. Kærendum er gert að greiða málskostnað Eftirlitstofnunar EFTA. 

2021/EES/14/03 
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TILKYNNINGAR 

Fríverslunarsamtök Evrópu 

Skrá yfir ölkelduvatn sem stjórnvöld á Íslandi og í Noregi hafa viðurkennt 

Í samræmi við ákvæði 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/54/EB frá 18. júní 2009 um 

hagnýtingu og markaðssetningu ölkelduvatns (1), sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn sbr. lið 

54zzzzd í XII. kafla II. viðauka við samninginn, skal birta skrá yfir viðurkennt ölkelduvatn í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.  

(Ógildir og kemur í stað töflu sem birt var í Stjtíð. ESB C 155, 3.5.2018, bls. 9, og  

EES-viðbæti nr. 28, 3.5.2018, bls. 6.) 

Skrá yfir ölkelduvatn sem stjórnvöld á Íslandi hafa viðurkennt: 

Viðskiptaheiti Heiti ölkeldu Nýtingarstaður uppsprettu 

Icelandic Glacial Ölfus Spring Hlíðarendi, Ölfus, Selfoss 

Skrá yfir ölkelduvatn sem stjórnvöld í Noregi hafa viðurkennt: 

Viðskiptaheiti Heiti ölkeldu Nýtingarstaður uppsprettu 

Bonaqua Silver Telemark kilden Fyresdal 

Eira Eira kilden Eresfjord 

Farris Kong Olavs kilde Larvik 

Isbre Isbre kilden Buhaugen, Osa, Ulvik 

Isklar Isklar kildene Vikebygd i Ullensvang 

Fyresdal Fyresdal kilden Fyresdal 

Olden Blåfjell kilden Oldedalen 

Osa Osa kilden Ulvik/Hardanger 

Rustad Spring Rustad kilden Rustad/Elverum 

Snåsa Snåsakilden Snåsa 

Voss Vosskilden Vatnestrøm/Iveland 

 

  

(1) Stjtíð. ESB L 164, 26.6.2009, bls. 45. 

2021/EES/14/04 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9926 – ADI/Maxim) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. febrúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Analog Devices, Inc. (ADI, BNA) 

– Maxim Integrated Products (Maxim, BNA) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  ADI: hönnun, framleiðsla og markaðssetning á breiðu úrvali af lausnum, m.a. heilduðum rásum, algrími, hugbúnaði 

og undirkerfum sem nota hliðræna, blandaða og stafræna merkjavinnslutækni. Vörur ADI þjóna viðskiptavinum víða 

um heim í ýmsum greinum á borð við iðnframleiðslu, boðskipti, vélknúin farartæki og neytendageirann. 

– Maxim: hönnun, þróun, framleiðsla og markaðssetning á breiðu úrvali af hliðrænum, blönduðum og stafrænum 

heilduðum rásum. Vörur þess þjóna viðskiptavinum með mismunandi landfræðilega staðsetningu í greinum á borð 

við vélknúin ökutæki, boðskipti, gagnaver, tölvun, neytendur og iðnaðarframleiðslu. 

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 76, 

5.3.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9926 – ADI/Maxim 

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/14/05 

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

(mál M.9970 – Cordes & Graefe/FACQ) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. janúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Cordes & Graefe KG („Cordes & Graefe“, Þýskalandi) 

– FACQ Group („FACQ“, Belgíu) Innan FACQ eru: 

a) FACQ SA 

b) Immobilière les blés d’or SA 

c) Immobilière Weideveld SA 

d) Renoma SRL 

Cordes & Graefe nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir FACQ. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Cordes & Graefe: heildsala og smásöluafhending á hreinlætis-, pípulagninga-, loftræsti-, hitunar- og loftkælingar-

vörur, einnig rafbúnaður, þakklæðningar, uppgröftur og iðnaðartækni, einkum í þágu fyrirtækja. 

– FACQ: smásöluafhending á hreinlætis-, pípulagninga-, loftræsti-, hitunar- og loftkælingarbúnaði í þágu fyrirtækja og 

annarra viðskiptavina.  

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 71, 

1.3.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9970 – Cordes & Graefe/FACQ 

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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4.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10047 – Schwarz Group/SUEZ Waste Management Companies) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. febrúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Schwarz Group (Þýskalandi), m.a. dótturfyrirtækin SB PreZero GmbH & Co. KG, PreZero International GmbH og 

SB Dienstleistung KG (Þýskalandi), sem tilheyra Schwarz Group (Þýskalandi) 

– Suez Group (Frakklandi), m.a. dótturfyrirtækin Brahms Abfallentsorgung Deutschland GmbH (Germany), SUEZ 

Polska sp. z o.o. (Póllandi), Recycling & Recovery Netherlands B.V. (Niðurlöndum), Jean Lamesch Exploitation 

S.A., (Lúxemborg), SUEZ Immobilia GmbH & CO. KG and SUEZ Immobilien GmbH (hvort tveggja Þýskalandi) 

SB PreZero GmbH & Co. KG, PreZero International GmbH og SB Dienstleistung KG (einu nafni „Schwarz Group“) ná 

yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Brahms Abfallentsorgung Deutschland 

GmbH, SUEZ Polska sp. z o.o., Recycling & Recovery Netherlands B.V., Jean Lamesch Exploitation S.A., SUEZ 

Immobilia GmbH & CO. KG og SUEZ Immobilien GmbH (einu nafni „SUEZ Waste Management Companies“ í heild).  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Schwarz Group: smásala á matvöru í yfir 30 löndum í gegnum smásölukeðjurnar Lidl og Kaufland, auk hirðingar, 

flokkunar, meðhöndlunar og endurvinnslu úrgangs sem samþættur þjónustusveitandi á sviði meðhöndlunar úrgangs 

undir merkjum Prezero. 

– SUEZ Waste Management Companies: hirðing, formeðhöndlun, flokkun, endurvinnsla og losun á úrgangi sem og 

verslun með úrgang og hrávöru í Þýskalandi, Póllandi, Lúxemborg og Niðurlöndum. 

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 71, 

1.3.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10047 – Schwarz Group/SUEZ Waste Management Companies 

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. 14/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M. 10061 – Coca Cola Hellenic Bottling Company/Heineken/Stockday) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. febrúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Coca-Cola HBC Romania („CCH Romania“, Rúmeníu); lýtur yfirráðum Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG 

(Sviss) 

– Heineken Romania S.A. („Heineken Romania“, Rúmeníu); lýtur yfirráðum Heineken N.V. (Niðurlöndum) 

– Stockday S.R.L. („Stockday“, Rúmeníu); lýtur yfirráðum Heineken Romania 

CCH Romania og Heineken Romania ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Stockday. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CCH Romania: viðurkennt átöppunarfyrirtæki Coca-Cola, sem annast átöppun og dreifingu á óáfengum 

drykkjarvörum og áfengi í Rúmeníu.  

– Heineken Romania: fæst við afhendingu á úrvali af staðbundum og alþjóðlegum bjór- og eplavínstegundum Heineken 

samstæðunnar. 

– Stockday: stafrænn vettvangur rafrænna samskipta fyrirtækja við fyrirtæki sem dreifir sem stendur bjór- og 

eplavínstegundum Heineken Romania á margskiptum smásöluvettvangi og Horeca-vettvangi í Rúmeníu og CCH 

Romania vörum til reynslu í þremur sýslum Rúmeníu. 

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 74, 

3.3.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10061 – Coca Cola Hellenic Bottling Company/Heineken/Stockday 

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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4.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10099 – Arch/Kelso/Warburg/Watford) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. febrúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Arch Capital Group Ltd. („Arch“, Bermúda) 

– Kelso & Company L.P. („Kelso“, Bandaríkjunum) 

– Warburg Pincus LLC („Warburg“, Bandaríkjunum) 

– Watford Holdings Ltd. („Watford“, Bermúda) 

Arch, Kelso, og Warburg ná ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Watford. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Arch: trygginga-, endurtrygginga- og veðlánatryggingafyrirtæki með starfsemi um allan heim. 

– Kelso: framtaksfjárfestingar í ýmsum greinum á borð við neytendaþjónustu, orku, fjármálaþjónustu, heilbrigð-

isþjónustu, iðnaðarstarfsemi og þjónustu. 

–  Warburg: framtakssjóður á heimsvísu með höfuðstöðvar í New York með fyrirtæki í eignasafni sem stunda ýmsa 

starfsemi m.a. á neytendamarkaði, sem og iðnaðar- og viðskiptaþjónustu, orku, fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu, 

fasteignamarkað, tækni, fjölmiðlun og fjarskipti. 

–  Watford: allsherjar eignatrygginga-, skaðatrygginga-, og endurtryggingafélag með starfsemi á Bermúda og í 

Bandaríkjunum og Evrópu. 

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 71, 

1.3.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10099 – Arch/Kelso/Warburg/Watford 

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. 14/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10121 – Platinum Equity Group/Ingram Micro Inc.) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. febrúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Platinum Equity Group (BNA) 

– Ingram Micro Inc. („IM“, BNA) 

Platinum Equity Group nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir IM í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Platinum Equity Group: samruni, kaup og starfræksla fyrirtækja sem veita þjónustu og bjóða lausnir fyrir 

viðskiptavini í fyrirtækjum af margvíslegu tagi, m.a. í upplýsingatækni, fjarskiptum, vöruferlisstjórnun, 

málmþjónustu, framleiðslu og dreifingu. 

–  IM: upplýsingatæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í tæknidreifingu og vöruferlisstjórnun, skýjalausnum og aðfanga-

keðjustjórnun í rafrænum viðskiptum. 

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 73, 

2.3.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10121 – Platinum Equity Group/Ingram Micro Inc. 

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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4.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10156 – TIAA/AP1/AP2/GPIF/Target) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. febrúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Teachers Insurance and Annuity Association of America („TIAA“, Bandaríkjunum)  

–  Första AP-fonden („AP1“, Svíþjóð) 

–  Andra AP-fonden („AP2“, Svíþjóð) 

– Government Pension Investment Fund („GPIF“, Japan) 

– Fasteign staðsett í París (andlag viðskiptanna, „Target“, Frakklandi); sem stendur í eigu Duval Invest SAS, 

(Frakklandi) og FTIMMO H, dótturfyrirtæki Orange SA, (Frakklandi)  

TIAA, AP1, AP2 og GPIF ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, óbeint í 

gegnum Cityhold Office Partnership S.à r.l, yfir andlaginu, Target.  

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– TIAA: félag sem annast fjármálaþjónustu, einkum fjárfestingar í háskóla-, rannsókna-, læknisfræði- og menningar-

geirunum í Bandaríkjunum.  

– AP1 og AP2: opinberar stofnanir sem annast varasjóð sænska lífeyriskerfisins. Eignasöfn þeirra samanstanda af 

hlutabréfum, verðbréfum með föstum tekjum, fasteignum og framtakssjóðum. AP1 og AP2 starfa hvor um sig 

algerlega sjálfstætt.  

– GPIF: umsýsluaðili sem japönsk stjórnvöld stofnsettu í því skyni að stýra og fjárfesta fyrir hönd sjóða lífeyriskerfis 

opinberra starfsmanna. Í alþjóðlegu eignasafni hans er m.a. að finna hagsmuni í japönskum og alþjóðlegum 

hlutabréfum og skuldabréfum, innviðum (m.a. endurnýjanlegri orku, flugstöðvum og eignum í höfnum), fasteignum 

og framtakssjóðum.  

– Target: atvinnuhúsnæði (nýtt undir skrifstofur) sem staðsett er við 10 Rue Jobbé-Duval, 75015 París, Frakklandi.  

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 71, 

1.3.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10156 – TIAA/AP1/AP2/GPIF/Target 

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. 14/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10179 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/KiK Textilien und Non-Food) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. febrúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Tengelmann International GmbH („Tengelmann International“, Þýskalandi); lýtur yfirráðum Tengelmann 

Warenhandelsgesellschaft KG („Tengelmann“, Þýskalandi)  

– KiK Textilien und Non-Food GmbH (Þýskalandi, „KiK“ eða andlagið „Target“); lýtur sem stendur sameiginlegum 

yfirráðum Tengelmann og H.H. Holding; hið síðarnefnda lýtur endanlega yfirráðum Jost-Stefan Heinig 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Tengelmann: starfsemi um allan heim á sviði smásölu, einnig afhending á textílefni, matvöru, fasteignum og þjónusta 

í tengslum við rafræn viðskipti, m.a.  

– KiK: smásala og afhending á textílefni, einkum til yfir 3.400 afgreiðslustaða í Þýskalandi, Króatíu, Niðurlöndum, 

Austurríki, Póllandi, Slóvakíu, Slóveníu, Tékklandi og Ungverjalandi.  

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 74, 

3.3.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10179 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/KiK Textilien und Non-Food  

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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4.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/13 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10183 – AustralianSuper/CPPIB/Transurban/Transurban Chesapeake) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. febrúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– AustralianSuper Pty Ltd., sem er umboðsaðili AustralianSuper („AustralianSuper“, Ástralíu)  

–  Canada Pension Plan Investment Board („CPPIB“, Kanada)  

– Transurban International Ltd. („Transurban“, Ástralíu)  

– Transurban Chesapeake LLC („Transurban Chesapeake“, BNA); lýtur yfirráðum Transurban 

AustralianSuper, CPPIB og Transurban ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Transurban Chesapeake í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AustralianSuper: stærsti eftirlauna- og lífeyrissjóður Ástralíu. Höfuðstöðvar hans eru í Melbourne og hefur sjóðurinn 

einkum fjárfest í Ástralíu en nýlega aukið við fjárfestingastarfsemi sína um allan heim. 

–  CPPIB: samtök sem stýra fjárfestingum og fjárfesta fjármuni sem kanadíska lífeyriskerfið, Canada Pension Plan, 

yfirfærir til þeirra. CPPIB fjárfestir einkum í skráðum hlutabréfum og óskráðum, fasteignum, innviðum og 

fjárfestingum sem bera fasta vexti um allan heim. 

– Transurban: rekstraraðili vegatollsvega sem stýrir og þróar vegatollsvegkerfi í Ástralíu, Kanada og Bandaríkjunum. 

Hann er skráður í áströlsku kauphöllinni.  

– Transurban Chesapeake: fyrirtæki sem annast þróun, viðhald, rekstur og markaðssetningu á vegatollsvegum á 

svæðinu í kringum Washington, D.C. í Bandaríkjunum. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 71, 

1.3.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10183 – AustralianSuper/CPPIB/Transurban/Transurban Chesapeake 

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/14/13 
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Nr. 14/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10192 – Linde/Hyosung/JVs) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. febrúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Linde Korea Co., Ltd. („Linde Korea“, Suður-Kóreu) 

– Hyosung Heavy Industries Corporation („Hyosung“, Suður-Kóreu) 

– Production JV („Production JV“, Suður-Kóreu) 

– Sales JV („Sales JV“, Suður-Kóreu) 

Linde Korea og Hyosung ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Production JV og Sales JV. 

Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í tveimur nýstofnuðum fyrirtækjum sem eru sameiginleg félög. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Linde Korea: dótturfyrirtæki alfarið í eigu Linde plc, sem er gas- og verkfræðifyrirtæki með starfsemi í yfir  

100 löndum um allan heim. 

– Hyosung: framleiðsla og sala á þungum rafbúnaði um allan heim. Fæst einnig við ýmis svið varðandi byggingar-

starfsemi, m.a. húsnæði, enduruppbyggingu og endurbyggingu, viðskipta- og verslunaraðstöðu, mannvirkjagerð og 

umhverfi. 

– Production JV: mun þróa, byggja og starfrækja eina eða fleiri verksmiðju til framleiðslu á fljótandi vetni í Suður-

Kóreu sem verður selt Sales JV. 

– Sales JV: mun selja og dreifa fljótandi vetni til viðskiptavina til notkunar á samgöngumarkaði í Suður-Kóreu. 

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 74, 

3.3.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10192 – Linde/Hyosung/JVs 

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/14/14 
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4.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/15 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10194 – CDP Venture Capital/Generali Welion/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. febrúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. („CDP“, Ítalíu) 

– CDP Venture Capital SGR S.p.A. („CDP Venture Capital“, Ítalíu); lýtur yfirráðum CDP 

–  Assicurazioni Generali S.p.A. („Assicurazioni Generali“, Ítalíu) 

– Generali Welion S.C.A.R.L („Generali Welion“, Ítalíu), lýtur yfirráðum Assicurazioni Generali 

– JVCo, nýstofnað sameiginlegt félag („JVCo“, Ítalíu); lýtur sameiginlegum yfirráðum CDP Venture Capital og 

Generali Welion  

CDP Venture Capital og Generali Welion ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir JVCo. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  CDP: fjármögnun opinberra stofnana og verkefna sem þær standa að, við kaup á hlutum í félögum sem hafa 

umtalsverða þjóðfélagslega þýðingu; fjármögnun framkvæmda, verksmiðja, netkerfa og styrktarsjóða vegna 

opinberrar þjónustu. 

– CDP Venture Capital: beinar og óbeinar fjárfestingar, stýring sjóða, stuðningur við sprotafyrirtæki á öllum stigum 

líftíma þeirra. 

– Assicurazioni Generali: allar gerðir trygginga, innlendra og alþjóðlegra.  

– Generali Welion: ráðgjöf og stjórnunarþjónusta í þágu heilbrigðis einstaklinga og ívilnanir fyrir fyrirtæki.  

– JVCo: þjónusta við íbúa og afþreyingarþjónusta fyrir eldra fólk, auk vellíðunarþjónustu og aðstoðar. 

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 75, 

4.3.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10194 – CDP Venture Capital/Generali Welion/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/14/15 
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Nr. 14/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9410 – Saudi Aramco/SABIC) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. febrúar 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 

32020M9410. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9771 – Hitachi/Honda/HIAMS/Keihin/Showa/Nissin Kogyo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. 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 

32020M9771. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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4.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/17 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9802 – Liberty Global/DPG Media/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. 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 

32020M9802. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10004 – EQT/Zentricity/Cajelo/Recipharm) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. 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 

32021M10004. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 14/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10064 – AnaCap/Carrefour/Market Pay) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. 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 

32021M10064. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10067 – ElringKlinger/Plastic Omnium New Energies/EKPO Fuel) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. 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 

32021M10067. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/14/20 

2021/EES/14/21 

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


4.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/19 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10072 – Sojitz/Eneos/Edenvale Solar Park) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. 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 

32021M10072. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10076 – Cinven/Raffles/Miller) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. 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 

32021M10076. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/14/22 

2021/EES/14/23 

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


Nr. 14/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10086 – Cerberus Group/Dorel Industries) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. 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 

32021M10086. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10109 – Cinven/BCI/Compre) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. 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 

32021M10109. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/14/24 

2021/EES/14/25 

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


4.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/21 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10115 – PAI Partners/Apleona Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. 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 

32021M10115. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10116 – ION/NN/bpfBOUW/IRP JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. 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 

32021M10116. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/14/26 

2021/EES/14/27 

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. 14/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10117 – A.P. Moller/APMH Invest/Faerch 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 

32021M10117. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10125 – GBL/Canyon) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. 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 

32021M10125. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/14/28 

2021/EES/14/29 

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


4.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/23 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10128 – Stirling Square Capital Partners/TA Associates/Glenigan) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. 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 

32021M10128. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10132 – Blackstone/B&J/Applegreen) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. 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 

32021M10132. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/14/30 

2021/EES/14/31 

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. 14/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.3.2021 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10140 – EFMS/VFMF/FocusVision/Confirmit/Dapresy) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. 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 

32021M10140. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10145 – American Industrial Partners/Personal Care Business of Domtar) 

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 

32021M10145. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/14/32 

2021/EES/14/33 

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


4.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 14/25 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10150 – Ares/OTPP/TricorBraun) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. 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 

32021M10150. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10155 – OTPP/SL GIO II/SGI) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. 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 

32021M10155. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/157  

frá 9. febrúar 2021 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1616 

I. VIÐAUKI 

I. viðauka við framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1616 er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa ákvörðun. 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN ISO 4126-3:2020 

Öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi – Hluti 3: Samstæður öryggisloka og öryggisbúnaðar með diskum 

sem bresta (ISO 4126-3:2020) 

2. EN 12542:2020 

Búnaður og aukahlutir fyrir fljótandi jarðolíugas (LPG) – Stöðurafsoðnir sívalir stáltankar, raðsmíðaðir til 

geymslu á fljótandi jarðolíugasi (LPG) allt að 13 m3 – Hönnun og framleiðsla 

3. EN 12735-1:2020 

Kopar og koparblöndur - Heildregin, kringlótt koparrör til nota í loftkælingar- og kælikerfi - Hluti 1: Rör í 

lagnakerfi 

4. EN 12953-5:2020 

Tankkatlar - Hluti 5: Skoðun við smíði; upplýsingaskjöl og merking þrýstingshluta ketilsins 

5. EN 13175:2019+A1:2020 

Búnaður og aukahlutir fyrir fljótandi jarðolíugas (LPG) - Forskrift og prófunaraðferðir fyrir loka á tönkum 

undir fljótandi jarðolíugas (LPG) 

6. EN 13480-2:2017 

Iðnaðarlagnir úr málmi - Hluti 2: Efni 

EN 13480-2:2017/A3:2018  

EN 13480-2:2017/A1:2018  

EN 13480-2:2017/A2:2018  

EN 13480-2:2017/A7:2020  

7. EN 13480-3:2017 

Iðnaðarlagnir úr málmi - Hluti 3: Hönnun og útreikningar 

EN 13480-3:2017/A3:2020  

EN 13480-3:2017/A2:2020  

8. EN 14276-1:2020 

Þrýstibúnaður fyrir kælikerfi og varmadælur – Hluti 1: Hylki - Almennar kröfur 

9. EN 14276-2:2020 

Þrýstibúnaður fyrir kælikerfi og varmadælur – Hluti 2: Rörlagnir – Almennar kröfur 

10. EN ISO 15620:2019 

Málmsuða - Núningssuða málmefna (ISO 15620:2019) 

11. EN ISO 16135:2006 

Lokar til notkunar í iðnaði – Kúlulokar úr hitadeigum efnum (ISO 16135:2006) 

EN ISO 16135:2006/A1:2019  

12. EN ISO 16136:2006 

Lokar til notkunar í iðnaði – Ventlar úr hitadeigum efnum (ISO 16136:2006) 

EN ISO 16136:2006/A1:2019  

13. EN ISO 16137:2006 

Lokar til notkunar í iðnaði – Eftirlitslokar úr hitadeigum efnum (ISO 16137:2006) 

EN ISO 16137:2006/A1:2019  

2021/EES/14/36 
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14. EN ISO 16138:2006 

Lokar til notkunar í iðnaði – Blaðlokar úr hitadeigum efnum (ISO 16138:2006) 

EN ISO 16138:2006/A1:2019  

15. EN ISO 16139:2006 

Lokar til notkunar í iðnaði – Rennilokar úr hitadeigum efnum (ISO 16139:2006) 

EN ISO 16139:2006/A1:2019  

16. EN 16767:2020 

Lokar til notkunar í iðnaði - Eftirlitslokar úr málmi 

17. EN ISO 21787:2006 

Lokar til notkunar í iðnaði – Sætislokar úr hitadeigum efnum (ISO 21787:2006) 

EN ISO 21787:2006/A1:2019  

II. VIÐAUKI 

II. viðauka við framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1616 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa ákvörðun. 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 12542:2010 

Búnaður og aukahlutir fyrir fljótandi jarðolíugas (LPG) – Stöðurafsoðnir sívalir 

stáltankar, raðsmíðaðir til geymslu á fljótandi jarðolíugasi (LPG) allt að 13 m3 – Hönnun 

og framleiðsla 

10.8.2022  

2. EN 12735-1:2016 

Kopar og koparblöndur - Heildregin, kringlótt koparrör til nota í loftkælingar- og 

kælikerfi - Hluti 1: Rör í lagnakerfi 

10.8.2022  

3. EN 12953-5:2002 

Tankkatlar - 5. hluti: Skoðun við smíði; upplýsingaskjöl og merking þrýstingshluta 

ketilsins 

10.8.2022  

4. EN 13175:2014 

Búnaður og aukahlutir fyrir fljótandi jarðolíugas (LPG) - Forskrift og prófunaraðferðir 

fyrir loka á tönkum undir fljótandi jarðolíugas (LPG) 

10.8.2022  

5. EN 14276-1:2006+A1:2011 

Þrýstibúnaður fyrir kælikerfi og varmadælur - Hluti 1: Hylki - Almennar kröfur 

10.8.2022  

6. EN 14276-2:2007+A1:2011 

Þrýstibúnaður fyrir kælikerfi og varmadælur - Hluti 2: Rörlagnir – Almennar kröfur 

10.8.2022  

7. EN 16767:2016 

Lokar til notkunar í iðnaði - Eftirlitslokar úr stál og steypujárni 

10.8.2022  

8. EN ISO 15620:2000 

Málmsuða - Núningssuða málmefna (ISO 15620:2000) 

10.8.2022  

9. EN ISO 4126-3:2006 

Öryggistæki til varnar gegn ofþrýstingi – Hluti 3: Samstæður öryggisloka og 

öryggisbúnaðar með diskum sem bresta (ISO 4126-3:2006) 

10.8.2022  

Ákvörðunin í heild birtist í Stjtíð. ESB L 46, 10.2.2021, bls. 40. 
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