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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Leiðrétting á ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA frá 24. febrúar 2021  

um nýjan viðauka við leiðbeiningarreglur um skammtímaútflutningslánatryggingar  

[2021/1238] 

(EES viðbætir nr. 50, 29. júlí 2021) 

Yfirskrift á forsíðu og yfirskrift á bls. 1:  

Í stað: „ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA frá 24. febrúar 2021 um nýjan viðauka við 

leiðbeiningarreglur um skammtímaútflutningslánatryggingar [2021/1238]“,  

kemur: ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA nr. 12/21/COL frá 24. febrúar 2021 um nýjan 

viðauka við leiðbeiningarreglur um skammtímaútflutningslánatryggingar [2021/1238]“. 

Leiðrétting á FRAMSELDRI ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA  

frá 13. apríl 2021 um viðurkenningu á sjúkdómalausri stöðu Noregs að  

því er varðar Brucella melitensis í litlum jórturdýrum [2021/1331] 

(EES viðbætir nr. 52, 12. ágúst 2021) 

Yfirskrift á forsíðu og yfirskrift á bls. 17:  

Í stað: „FRAMSELD ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA frá 13. apríl 2021 um viður-

kenningu á sjúkdómalausri stöðu Noregs að því er varðar Brucella melitensis í litlum jórturdýrum 

[2021/1331]“,  

kemur: „FRAMSELD ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA nr. 29/21/COL frá 13. apríl 2021 

um viðurkenningu á sjúkdómalausri stöðu Noregs að því er varðar Brucella melitensis í litlum jórtur-

dýrum [2021/1331]“. 

Leiðrétting á ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA frá 21. apríl 2021  

að því er varðar samþykki á sjúkdómalausri og bólusetningarlausri stöðu og áætlunum  

fyrir Noreg og Ísland eða tiltekin svæði eða hólf þeirra um að útrýma tilteknum skráðum 

sjúkdómum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 og  

framselda reglugerð (ESB) 2020/689 [2021/1332] 

(EES viðbætir nr. 52, 12. ágúst 2021) 

Yfirskrift á forsíðu og yfirskrift á bls. 19:  

Í stað: „ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA frá 21. apríl 2021 að því er varðar samþykki á 

sjúkdómalausri og bólusetningarlausri stöðu og áætlunum fyrir Noreg og Ísland eða tiltekin svæði eða 

hólf þeirra um að útrýma tilteknum skráðum sjúkdómum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2016/429 og framselda reglugerð (ESB) 2020/ 689 [2021/1332]“,  

kemur: „ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA nr. 32/21/COL frá 21. apríl 2021 að því er 

varðar samþykki á sjúkdómalausri og bólusetningarlausri stöðu og áætlunum fyrir Noreg og Ísland eða 

tiltekin svæði eða hólf þeirra um að útrýma tilteknum skráðum sjúkdómum í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 og framselda reglugerð (ESB) 2020/ 689 [2021/1332]“. 

  

2021/EES/58/01 

2021/EES/58/02 

2021/EES/58/03 
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Leiðrétting á ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA frá 22. apríl 2021 um  

samþykki fyrir sjúkdómalausri stöðu Noregs að því er varðar hundaæðisveiru  

(RABV) og um breytingu á ákvörðun nr. 032/21/COL [2021/1333] 

(EES viðbætir nr. 52, 12. ágúst 2021) 

Yfirskrift á forsíðu og yfirskrift á bls. 25:  

Í stað: „ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA frá 22. apríl 2021 um samþykki fyrir sjúkdóma-

lausri stöðu Noregs að því er varðar hundaæðisveiru (RABV) og um breytingu á ákvörðun  

nr. 032/21/COL [2021/1333]“,  

kemur: „ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA nr. 33/21/COL frá 22. apríl 2021 um samþykki 

fyrir sjúkdómalausri stöðu Noregs að því er varðar hundaæðisveiru (RABV) og um breytingu á ákvörðun 

nr. 32/21/COL [2021/1333]“. 

2021/EES/58/04 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10407 – AIP/Alvance Dunkerque Target Business) 

Framkvæmdastjórninni barst 26. júlí tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við við 4. gr. 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2) („samrunareglugerðin“). 

Hinn 27. ágúst 2021 skýrði tilkynnandi framkvæmdastjórninni frá því að tilkynningin væri afturkölluð. 

  

(1)  Stjtíð. ESB C 333, 19.8.2021, bls. 3. 

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

2021/EES/58/05 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10144 – K+S Minerals and Agriculture/REMEX/JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. ágúst 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– K+S Minerals and Agriculture GmbH (Þýskalandi), tilheyrir samstæðunni K+S-AG („K+S“, Þýskalandi), 

– REMEX GmbH (Þýskalandi) (ásamt dótturfélögum sínum „REMEX“), tilheyrir samstæðunni RETHMANN SE & 

Co. KG (Þýskalandi), 

– REKS GmbH & Co. KG („REKS“, „JV“ Þýskalandi), sem stendur hluti af K+S. 

K+S and REMEX ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 

3. gr. sömu gerðar, yfir REKS. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– K+S: salt- og kalíumkarbónatnám og förgunarþjónusta fyrir úrgang í námum sínum á urðunarsvæðum neðanjarðar 

(„UTD“) og í geymsluaðstöðu neðanjarðar („UTV“),  

– REMEX: förgunarþjónusta fyrir hættulegan og hættulausan úrgang, m.a. í geymsluaðstöðu neðanjarðar, 

– REKS: förgunarþjónusta, m.a. á urðunarsvæðum neðanjarðar, í geymsluaðstöðu neðanjarðar og þakningu stórra 

úrkastshauga á vinnslustöðum kalíumkarbónats. 

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 360, 

8.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10144 – K+S Minerals and Agriculture/REMEX/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“). 

2021/EES/58/06 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10334 – BMW/Daimler/BP/Digital Charging Solutions) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. ágúst 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (Þýskalandi; ásamt dótturfélögum, „BMW“). 

– Daimler AG (Þýskalandi; ásamt dótturfélögum, „Daimler“), 

– BP Europa SE (Þýskalandi; ásamt samstæðufyrirtækjum sínum, „bp“), 

– Digital Charging Solutions GmbH (Þýskalandi; ásamt dótturfélagi sínu (2), „JV“).  

BMW, Daimler og bp ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir JV. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BMW: einn farsælasti framleiðandi fólksbifreiða og mótorhjóla um allan heim undir vörumerkjunum BMW, MINI, 
Rolls Royce and BMW Motorrad, auk gæðaþjónustu á sviði einstaklingsbundinna ferðakosta. Meðal fólksbifreiðanna 

eru tengitvinnökutæki og rafknúin ökutæki. 

– Daimler: starfar um allan heim við þróun, framleiðslu og dreifingu vara sem tengjast ökutækjum, einkum 

fólksbifreiðum, flutningabifreiðum, sendibifreiðum og rútum. Innan Daimlersamstæðunnar ber Mercedes-Benz AG 

ábyrgð á viðskiptum Mercedes-Benz Cars og Mercedes-Benz Vans á heimsvísu og með áherslu á þróun, framleiðslu 

og sölu fólksbíla (m.a. tengitvinnökutækja og rafknúinna ökutækja) og sendibifreiða, auk þjónustu. Daimler Truck 
AG sér um framleiðslu og sölu atvinnuökutækja. Daimler Mobility AG leggur áherslu á lausnir á sviði fjármála og 

ferðakosta. Þjónustan nær yfir allt frá leigu, kaupleigu og fjármögnun til nýsköpunarþjónustu við flota, trygginga, 

vettvangs fyrir rafrænar greiðslur og fjárfestinga í ferðakostalausnum byggðum á smáforritum, s.s. samnýtingu 

ökutækja, samþættum ferðakostum (MaaS) og aksturspöntun.  

– bp: BP Europa SE er dótturfélag innan bp samstæðunnar. bp samstæðan, en endanlegt móðurfélag hennar er BP p.l.c 

(Bretlandi), er fyrirtæki með rekstur með samþættri orku í Evrópu, Bandaríkjunum og S-Ameríku, Ástralasíu, Asíu og 
Afríku. bp samstæðan fæst einkum við viðskipti á fjórum sviðum: i. framleiðslu vetniskolefna (olíu og gass) og 

rekstur með þeim ii. viðskiptavinum og vörum (þ.e. aukningu framboðs bp á þægindaverslun og ferðakostum fyrir 

viðskiptavini, iii. gasi og lágkolefnaorku (m.a. endurnýjanlegum orkugjöfum og samþættri gasvinnslu) og iv. 

nýsköpun og tækni til örvunar stafrænnar umbreytingar. 

– JV: er með rekstur undir vörumerkinu CHARGE NOW og er virkt í þróun, markaðssetningu og dreifingu vara og 

þjónustu á sviði ferðakosta og býður þjónustu við upplýsingar um og aðgang að hleðslugrunnvirkjum fyrir rafknúin 
ökutæki og tengitvinnökutæki. Það er einnig virkt í dreifingu og kaupum á raforku fyrir, og þjónustu við, hleðslustaði 

fyrir rafknúin ökutæki og tengitvinnökutæki. JV er eignalétt og gefur færi á stafrænni samþættingu rafknúinna 

ferðakosta eftir á, einkum fyrir staðmerktar vörur (B2B2C) fyrir frumframleiðendur og flotaviðskiptavini. JV er 

einkum virkt innan EES. 

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 (3). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 358, 
7.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10334 – BMW/Daimler/BP/Digital Charging Solutions 

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) JV á eitt dótturfélag, Digital Charging Solutions Corporation, sem er staðsett í Atlanta, Bandaríkjunum, og fæst ekki við neina eigin 

atvinnustarfsemi. JV er líka með eitt útibú í Japan. 

(3) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 58/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.9.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10363 – NPM Capital/Infinitas) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. ágúst 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– NPM Capital N.V. („NPM Capital“, Hollandi), og 

– Infinitas Learning Holding B.V. („Infinitas“, Hollandi). 

NPM Capital nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Infinitas. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– NPM Capital: fjárfestir í eignasafnsfyrirtækjum í ýmsum atvinnuvegum, m.a. sem tengjast vélknúnum ökutækjum, 

matvælum, heilbrigðisþjónustu og iðnaði, og 

– Infinitas: sala menntalausna og gagna sem leggja til námsefni sem samræmist skyldubundum skólanámskrám 

(grunnskóli, framhaldsskóli, iðnskóli og æðri menntun) eða faggildingu (sérmenntun/heilsugæsla). Kaupendur eru 

(skólar og kennarar) stofnanir sem hafa faggildingu fyrir uppfyllingu menntagæðastaðla. Infinitas starfar í Hollandi 

(með vörumerki sitt „Noordhoff“), Belgíu (með vörumerki sitt „Plantyn“) og Svíþjóð (með vörumerki sitt „Liber“).  

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 363, 

9.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10363 – NPM Capital/Infinitas 

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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9.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 58/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10371 – SIBUR/TAIF) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Public Joint-Stock Company Sibur Holding („SIBUR“, Rússlandi), 

– Joint-Stock Company TAIF („TAIF“, Rússlandi). 

SIBUR nær fullum yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir TAIF. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SIBUR: a) ólefín og fjölólefín (pólýprópýlen, pólýetýlen, filmur úr tvíása pólýprópýleni (BOPP) o.fl.) og b) plast, 

gúmmílíki og milliefni (gervigúmmí, þanið pólýstýren, pólýetýlentereþalat o.fl.), 

– TAIF: ólefín, etýlenoxíð, etýlenglýkól, fjölliður og gervigúmmí, ásamt olíu- og gasvinnslu, íðefni, íðefni úr jarðolíu 

eða jarðgasi og orkuverkfræði, fjárfestingar og önnur þjónusta. 

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 363, 

9.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10371 – SIBUR/TAIF 

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. 58/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.9.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10392 – H.I.G. Capital/Cesar/SDA/VDM) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– H.I.G. Capital, LLC („H.I.G. Capital“, Bandaríkjunum) 

– Cesar di Barbarossa Enio e F.lli S.r.l. („Cesar“, Ítalíu) 

– Gruppo SDA S.r.l. Servizi Distribuzione Associati („SDA“ Ítalíu) 

– VDM Vaccaro Distribuzione Merci S.r.l. („VDM“, Ítalíu) 

H.I.G. Capital nær eitt yfirráðum í heild sinni, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cesar, SDA 

og VDM. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– H.I.G. Capital: alþjóðlegt fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum hlutabréfum og framsæknum fjárfestingum. Það sér 

litlum og meðalstórum fyrirtækjum fyrir fjármagni, bæði með lánum og hlutabréfum. 

– Cesar: smásala heilsu- og snyrtivara og annarra daglegra neytendavara á víðu sviði á Ítalíu. 

– SDA: smásala heilsu- og snyrtivara og annarra daglegra neytendavara á víðu sviði á Ítalíu. 

– VDM: smásala heilsu- og snyrtivara og annarra daglegra neytendavara á víðu sviði á Ítalíu. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 365, 

10.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10392 – H.I.G. Capital/Cesar/SDA/VDM) 

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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9.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 58/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(Mál M.10397 – Tecpetrol/Oaktree/Litoral Gas/ECS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. ágúst 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Tecpetrol Internacional S.L.U., tilheyrir Techint samstæðunni („Tecpetrol“, Spáni), 

– Oaktree Capital Group LLC („Oaktree“, Bandaríkjunum), 

– Litoral Gas S.A. („Litoral Gas“, Argentínu), 

– Energy Consulting Services S.A. („ECS“, Argentínu). 

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

reglugerðarinnar, yfir Litoral Gas og ECS. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Tecpetrol: leit, vinnsla, flutningur og dreifing vetniskolefna, ásamt orkuframleiðslu, í nokkrum löndum í Suður-

Ameríku. 

– Oaktree: alþjóðlegt fyrirtæki með þjónustu í stjórnun framsækinna og óhefðbundinna verðbréfasjóða, 

– Litoral Gas: dreifing gass í Argentínu, 

– ECS: þjónusta við markaðssetningu á gasi. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 365, 

10.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10397 – Tecpetrol/Oaktree/Litoral Gas/ECS 

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. 58/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.9.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10417 – D’Ieteren/Wehold/TVH Parts) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. ágúst 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– D’Ieteren Group SA/NV („D’Ieteren“, Belgíu), 

– Wehold S.à.r.l. („Wehold“, Lúxemborg),  

– TVH Parts Holding NV („TVH Parts“, Belgíu), lýtur yfirráðum Wehold and Quva S.à.r.l. 

D’Ieteren and Wehold ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

TVH Parts. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– D’Ieteren: stundar, fyrir tilstilli dótturfyrirtækja sinna, dreifingu ökutækja, viðhald og sölu á bílrúðum, fasteigna-

þjónustu sölu minnisbóka og annarra ritfanga.  

– Wehold: eignarhaldsfélag Thermote fjölskyldunnar vegna TVH Parts og annarra eignasafnsfyrirtækja. 

– TVH Parts: eignarhaldsfélag TVH Group sem annast dreifingu varahluta í vinnuvélar fyrir flutningaþjónustu, 

byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð, iðnað og landbúnað, auk þess að veita framleiðslu- og viðgerðarþjónustu fyrir 

ákveðinn fjölda varahluta og markaðssetja rakningarþjónustu fyrir stjórnun flota. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 358, 

7.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10417 – D’Ieteren/Wehold/TVH Parts 

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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9.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 58/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10419 – Brookfield/Telia Company/Telia Towers) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– Telia Company AB („Telia Company“, Svíþjóð),  

– Telia Towers AB („Telia Towers“, Svíþjóð). 

Brookfield, með dótturfélögum sem lúta því óbeint, og Telia Company ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar  

1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Telia Towers og fyrirtækjum dótturfélaga þess, Telia Towers 

Finland Oy og Telia Towers Norway AS („viðskiptin“). Telia Towers á einnig dótturfélag í Svíþjóð, Telia Towers Sverige 

AB, sem verður skilið frá áður en viðskiptunum lýkur.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Brookfield: býður þjónustu um heim allan á sviði fjárfestingaafurða fyrir opinbera aðila og einkaaðila, auk þjónustu 

með áherslu á fasteignir, innviði, endurnýjanlega orku og óskráð hlutabréf, 

–  Telia Company: veitir farsíma- og fastlínuþjónustu auk breiðbands- og sjónvarpsþjónustu í Danmörku, Eistlandi, 

Finnlandi, Lettlandi, Litáen, Noregi og Svíþjóð, 

–  Telia Towers: eignarhald, stjórnun og leiga mastra og turna í þeim tilgangi að koma fyrir fjarskiptabúnað í Finnlandi 

og Noregi. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 365, 

10.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10419 – Brookfield/Telia Company/Telia Towers 

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. 58/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.9.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10452 – CPP Investments/FountainVest/Langdi Pharmaceutical) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments“, Kanada). 

– FountainVest Capital Partners GP4 Ltd. („FountainVest“, Cayman-eyjum), og 

– Beijing Zhendong Langdi Pharmaceutical Co., Ltd. og dótturfélög þess („Langdi Pharmaceutical“, Kína). 

CPP Investments og FountainVest ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Langdi Pharmaceutical. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CPP Investments: fyrirtæki um fjárfestingastýringu sem fjárfestir í skráðum og óskráðum eignum, fasteignum, 

grunnvirkjum og innviðum og gerningum sem bera fasta vexti.  

–  FountainVest: sjálfstætt, óskráð fyrirtæki. Meðal áherslusviða er neytendur, fjölmiðlar og tækni, heilbrigðisþjónusta, 

iðnaður og fjármálaþjónusta. 

– Langdi Pharmaceutical: lyfjafyrirtæki sem fæst einkum við framleiðslu og dreifingu fæðubótarvara með kalki, fyrir 

börn, þungaðar og mjólkandi konur, konur á breytingaskeiði og aldraða sem aðstoð við að koma í veg fyrir og 

meðhöndla beinþynningu, sem eru skráðar sem vörur sem eru ekki lyfseðilsskyldar.  

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 365, 

10.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10452 – CPP Investments/FountainVest/Langdi Pharmaceutical 

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/58/14 

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


9.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 58/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10467 – Insight/Francisco Partners/NMI) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Insight Venture Management, LLC, að fullu í eigu Insight Holdings Group, LLC („Insight“, Bandaríkjunum), 

– Francisco Partners Management, L.P. („Francisco Partners“, Bandaríkjunum), 

– NMI Topco LLC („NMI“, Bandaríkjunum). 

Insight og Francisco Partners ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og  

4. mgr. 3. gr. sömu reglugerðar, yfir NMI. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Insight: fyrirtæki á sviði áhættufjármögnunar og óskráðra eigna sem sérhæfir sig í vaxtarfjármagni, uppkaupum á 

eigin fé, fjármagni fyrir samruna og yfirtökur og í að endurfjármagna og skilja frá á síðara stigs/meðalstór/þroskuð 

fyrirtæki. Insight fjárfestir einkum í tæknigeiranum, með áherslu á tækni sem snýr að neytandanum og hugbúnaðar-

stoðkerfi sem byggist á hugbúnaðarþjónustuveitum (SaaS). 

– Francisco Partners: framtaksfyrirtæki sem einbeitir sér að fjárfestingum í tækni og starfsemi sem byggist á tækni. 

– NMI: virkjun hugbúnaðarverkvanga fyrir greiðslur fyrir hugbúnaðarfyrirtæki eða sjálfstæða hugbúnaðarsala (ISVs), 

sjálfstæð sölufyrirtæki (ISOs), fjármálastofnanir og fyrirgreiðsluaðila greiðslna (PayFacs). NMI veitir innviða-

þjónustu fyrir greiðslur með margrásavirkni. NMI lýtur sem stendur yfirráðum Francisco Partners. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 365, 

10.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10467 – Insight/Francisco Partners/NMI 

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/58/15 
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Nr. 58/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.9.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10469 – GS/Charlesbank/MDVIP) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Goldman Sachs Group, Inc. („GS“, Bandaríkjunum), 

– Charlesbank Capital Partners, LLC („Charlesbank“, Bandaríkjunum), 

– MDVIP, Inc. („MDVIP“, Bandaríkjunum). 

GS og Charlesbank ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir MDVIP. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– GS: alþjóðleg fjárfestingarbankastarfsemi sem og verðbréfa- og fjárfestingarstjórnun sem veitir fyrirtækjum, fjármála-

stofnunum, ríkisstjórnum og auðugum einstaklingum um allan heim fjölbreytta þjónustu. Alþjóðlegri starfsemi „GS“ 

er yfirleitt skipt í fjórar greinar: i) alþjóðlega markaði/fasta vexti, gjaldmiðla og hrávöru, ii) fjárfestinga-

bankastarfsemi, iii) eignastýringu og iv) neytendur og auðstýringu, 

– Charlesbank: framtakssjóður sem fjárfestir í fyrirtækjum sem starfa við viðskiptaþjónustu, neytendavörur, heilbrigð-

isþjónustu, iðnað, tækni og tækniinnviði, einkum í Norður-Ameríku, 

– for MDVIP: rekstur nets lækna í Bandaríkjunum sem veita sjúklingum aðildarbundna heilsugæsluþjónustu með 

áherslu á einstaklingsmiðaðar lækningar og umönnun og forvarnir sniðnar að sjúklingnum. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 365, 

10.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10469 – GS/Charlesbank/MDVIP 

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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9.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 58/15 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10010 – Investindustrial Group/CSM Ingredients) 

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 

32021M10010. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10164 – CVC/Stark Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. apríl 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 

32021M10164. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 58/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.9.2021 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10204 – Total Produce/Dole Food Company) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. júní 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 

32021M10204. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10227 – KPS Capital Partners/Hydro Rolling) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. apríl 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 

32021M10227. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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9.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 58/17 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10231 – AerCap/GECAS/SES) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. júlí 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 

32021M10231. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10236 – Goldman Sachs/Oikos) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. maí 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 

32021M10236. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/58/21 

2021/EES/58/22 

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

(mál M.10263 – Ardian/Deli Home) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. júlí 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 

32021M10263. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10291 – Arçelik/Whirlpool Beyaz) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. júní 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 

32021M10291. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/58/23 

2021/EES/58/24 

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

(mál M.10293 – Gilde Fund VI/EDCO) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. júlí 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 

32021M10293. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10296 – EPCG/ECMI/EROSKI S.Coop/Supratuc2020) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. ágúst 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 

32021M10296. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/58/25 

2021/EES/58/26 

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

(mál M.10307 – Oxford Properties/M7 Real Estate) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. ágúst 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 

32021M10307. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10340 – Goldman Sachs/Adapteo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. júlí 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 

32021M10340. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/58/27 

2021/EES/58/28 

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

(mál M.10402 – Blackstone/GTCR/Campaign Parent) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. ágúst 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 

32021M10402. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10415 – Black Diamond/Specialty Chemicals International) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. ágúst 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 

32021M10415. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/58/29 

2021/EES/58/30 

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

(mál M.10420 – Brookfield/Digital Realty/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. ágúst 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 

32021M10420. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/58/31 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti í tengslum  

við endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti frá 1. september 2021  

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

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

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

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

bæta við grunnvextina viðeigandi álagi eins og fram kemur í orðsendingunni og fer það eftir notkun 

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

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

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

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

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 241, 21.6.2021, bls. 17, og EES-viðbæti nr. 44, 1.7.2021, bls. 15. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.9.2021 – -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,82 -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.7.2021 31.8.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,60 -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.6.2021 30.6.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50 -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.5.2021 31.5.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50 -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.4.2021 30.4.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50 -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,05 -0,45 -0,45 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,06 -0,45 -0,45 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.9.2021 – -0,45 -0,45 -0,45 0,22 1,22 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.7.2021 31.8.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,93 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.6.2021 30.6.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.5.2021 31.5.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.4.2021 30.4.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

 

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

1.9.2021 – -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 -0,01 -0,45 -0,45 0,17 

1.7.2021 31.8.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 0,01 -0,45 -0,45 0,15 

1.6.2021 30.6.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 0,01 -0,45 -0,45 0,15 

1.5.2021 31.5.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 0,01 -0,45 -0,45 0,11 

1.4.2021 30.4.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 -0,02 -0,45 -0,45 0,11 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 2,07 -0,02 -0,45 -0,45 0,11 

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,19 -0,45 2,07 -0,02 -0,45 -0,45 0,12 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,23 -0,45 2,07 0,00 -0,45 -0,45 0,15 

 

2021/EES/58/32 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:201:TOC
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti  

Evrópusambandsins 

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við 

Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.59319 Þýskaland — 

Bundesrahmenregelung für staatliche 

Beihilfen zur Rettung und 

Umstrukturierung kleiner und 

mittlerer Unternehmen in 

Schwierigkeiten 

Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 1 

SA.59731 Finnland — 
Prolongation R&R aid scheme for 

SMEs — Finnvera 

Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 2 

SA.60960 Lettland — 

Prolongation and amendment of 

Recapitalisation Fund (SA 57409- 

COVID 19 — Recapitalisation Fund 

Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 2 

SA.61340 Portúgal — Sistema Português De Garantia 
Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 3 

SA.61465 Spánn Pais Vasco 

IND — Programa Bideratu 

Berria(prolongation SME 

restructuring aid scheme) 

Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 4 

SA.62067 Spánn — 

Spain COVID 19-Recapitalisation 

Fund for certain enterprises affected 

by the COVID-19 outbreak 

Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 5 

SA.62486 Belgía — 
bpost — prolongation of 6th Contrat 

de Gestion 

Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 5 

SA.62696 Spánn Espana 

TRTEL — Esquema de ayudas a la 

banda ancha en zonas blancas y grises 

NGA en España (MRR) 

Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 6 

SA.62753 Frakkland Centre 

Financement pour la constitution de 

réserves de substitution pour 

l'irrigation et d'équipements fixes 

d'irrigation associés dans le cadre de 

projets de territoires de la région 

Centre-Val de Loire 

Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 7 

SA.63009 Írland Ireland 
COVID-19: Aid to Licensed Bus 

Operators 

Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 8 

SA.63074 Ítalía Italia 

Istituzione di un fondo per la 

compensazione dei danni subiti dal 

settore aereo destinato gestori 

aeroportuali e prestatori di servizi 

aeroportuali di assistenza a terra 

Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 9 

SA.63534 Ítalía — Compensation for ski lift companies 
Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 9 

SA.63935 Eistland Estonia 
Exceptional support to fish processors 

due to Covid-19 outbreak 

Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 10 

SA.64041 Portúgal Madeira 

COVID-19: Apoio financeiro às 

empresas do sector de transformação 

da cana-de-açúcar que operam na 

Região Autónoma da Madeira 

Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 11 

SA.64098 Slóvenía Slovenia 

Znižanje zakupnin kmetijskih 

zemljišč v upravljanju Sklada 

kmetijskih zemljišč in gozdov 

Republike Slovenije zaradi  

COVID-19 za obdobje od 1. januarja 

do 31. decembra 2021 

Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 12 

2021/EES/58/33 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.327.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.327.01.0001.01.ENG
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.327.01.0001.01.ENG
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.327.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.327.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.327.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.64194 Slóvenía Slovenia 

COVID-19: Renewal of the measure 

‘Exemption from the payment of 

water compensation and the payment 

for water rights’ 

Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 12 

SA.64033 Lettland Latvia 

Procedures for the granting of State 

aid to mitigate the negative effects of 

Covid-19 spread in the micro-green 

production and in the fisheries and 

aquaculture sector 

Stjtíð. ESB C 327, 

13.8.2021, bls. 13 

SA.59632 Belgía — 

Régime d'aide au sauvetage et à la 

restructuration pour les faibles 

montants et petits bénéficiaires 

Stjtíð. ESB C 336, 

20.8.2021, bls. 1 

SA.62119 Austurríki 

Salzburg, Pinzgau-

Pongau, Lungau, 

Salzburg Und 

Umgebung 

Gewährung von freiwilligen 

Entschädigungsleistungen und die 

Förderung von Maßnahmen zur 

Minderung oder Vermeidung von 

durch den Wolf, Biber oder Fischotter 

verursachten wirtschaftlichen 

Belastungen im Land Salzburg 

Stjtíð. ESB C 336, 

20.8.2021, bls. 2 

SA.63337 Svíþjóð Sverige 
COVID-19-liquidity support to mink 

fur producers 

Stjtíð. ESB C 336, 

20.8.2021, bls. 2 

SA.63549 Portúgal Portugal PT Loan Guarantee Scheme 3.2 TF 
Stjtíð. ESB C 336, 

20.8.2021, bls. 3 

SA.63558 Frakkland — 

Aides automatiques à la production et 

à la préparation des oeuvres 

cinématographiques de longue durée 

— modification temporaire dans le 

cadre de la crise de covid-19 

Stjtíð. ESB C 336, 

20.8.2021, bls. 4 

SA.63559 Frakkland — 

Aides automatiques aux oeuvres 

audiovisuelles du genre de fiction et 

documentaire de création — 

modification dans le cadre de la crise 

de covid-19 

Stjtíð. ESB C 336, 

20.8.2021, bls. 5 

SA.63950 Belgía Belgique-Belgie 

COVID-19: Prolongation of ‘target 

group’ reductions for employers 

active in the travel and hotel sectors 

(SA.62562 and SA.62651) 

Stjtíð. ESB C 336, 

20.8.2021, bls. 5 

SA.64148 Slóvakía 

Bratislavský, 

Stredné Slovensko, 

Východné 

Slovensko, Západné 

Slovensko 

Schéma štátnej pomoci na podporu 

profesionálnych športových klubov v 

súvislosti s vypuknutím ochorenia 

COVID-19 — II 

Stjtíð. ESB C 336, 

20.8.2021, bls. 6 

SA.64318 Slóvenía — 
COVID-19: Assistance to the 

operators of cableway installations 

Stjtíð. ESB C 336, 

20.8.2021, bls. 7 

SA.57369 

(2020/N) 
Portúgal — Rescue aid to TAP SGPS 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 1 

SA.59994 

(2020/N) 
Slóvenía Gorenjska 

Fraport Slovenija, d.o.o. — 

Compensation of the damage caused 

by the outbreak of COVID-19 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 2 

SA.62018 

(2021/N) 
Tékkland — 

Podpora provozovatelů železniční 

nákladní dopravy využívajících 

elektrickou trakci 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 2 

SA.62152 

(2021/N) 
Ítalía — 

COVID-19 — Amendment to the 

damage compensation scheme for 

airlines with an EU operating license 

delivered by Italy 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 3 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.327.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.327.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.327.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.327.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.62391 

(2021/N) 
Danmörk — 

COVID-19 — Waiver of 

infrastructure access charges for 

public passenger transport services  

by rail 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 4 

SA.62599 

(2021/N) 
Danmörk — 

COVID-19 — Temporary 

Framework/3.1 measure to support 

airlines holding a Danish air operator 

certificate 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 4 

SA.62762 

(2021/NN) 
Ítalía — 

Prolongation of the COVID-19 

scheme for the reduction of track 

access charges for rail freight and 

commercial rail passenger services 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 5 

SA.63467 

(2021/N) 
Slóvakía — 

Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 

ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie na podporu 

zabezpečenia nevyhnutnej leteckej 

dostupnosti územia Slovenskej 

republiky počas krízovej situácie 

vyhlásenej v súvislosti s ochorením 

COVID-19 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 6 

SA.63635 

(2021/N) 
Þýskaland — 

Germany — COVID-19 — 

Amendment of an existing aid scheme 

for rail freight transport and 

temporary support for long-distance 

rail passenger transport providers 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 7 

SA.63636 

(2021/N) 
Slóvenía Notranjsko-Kraska 

Reduction of the minimum concession 

fee caused by natural disasters or 

exceptional occurrences 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 8 

SA.63890 

(2021/N) 
Danmörk — 

Midler til udtagning af kulstofrige 

lavbundsjorder med henblik på 

genopretning af naturlig hydrologi 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 9 

SA.64031 

(2021/N) 
Belgía Region Wallonne 

Mise en place d’un mécanisme B2B 

‘cascade Reca’. Indemnité spécifique 

à destination des indépendants et 

entreprises actifs en BtoB dans le 

secteur RECA 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 9 

SA.64152 

(2021/N) 
Slóvenía Slovenia 

Financing aid for financing holiday 

allowance/annual leave 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 10 

SA.64159 

(2021/N) 
Danmörk — 

State aid notification — Danish aid 

scheme for event suppliers  

(under TF 3.1) 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 11 

SA.64217 

(2021/N) 
Ítalía Italia 

Fondo per la continuità operativa 

delle grandi imprese in temporanea 

difficoltà 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 12 

SA.64220 

(2021/N) 
Eistland Estonia 

COVID-19: Amendments to 

SA.61591 (TF Section 3.1), SA.62825 

(TF Section 3.1) and SA.63122  

(TF Section 3.1) 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 12 

SA.64273 

(2021/N) 
Grikkland — 

Amendment of the Repayable 

Advance Schemes for enterprises 

affected by the Covid-19 outbreak 

(Rounds 1-5) 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 13 

SA.64326 

(2021/N) 
Kýpur — 

COVID-19: Government Guarantee 

Scheme towards credit institutions for 

the granting of loans to businesses and 

self-employed individuals 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.64358 

(2021/N) 
Ítalía — 

Prolongation State Aid SA.57289 

(2020/N) as amended by State Aid 

SA.59681 (2020/N) — Italy — 

COVID-19: Capital-strengthening 

measures for medium-sized 

companies 

Stjtíð. ESB C 345, 

27.8.2021, bls. 15 

SA.60177 

(2021/N) 
Belgía Vlaams Gewest 

Structurele steunmaatregel die de 

kwaliteit van het aanbod van 

intermodale verbindingen vanuit en 

naar de Vlaamse zeehavens verbetert 

ter bevordering van de modal shift. 

Stjtíð. ESB C 355, 

3.9.2021, bls. 1 

SA.60787 

(2020/N) 
Ítalía Italia 

Compensation for indirect ETS costs 

in Italy 

Stjtíð. ESB C 355, 

3.9.2021, bls. 2 

SA.61461 

(2021/N) 
Þýskaland 

Nordrhein-

Westfalen 

Nordrhein-Westfalen — Förderung 

von Öko-Modellregionen 

Stjtíð. ESB C 355, 

3.9.2021, bls. 2 

SA.62800 

(2021/N) 
Svíþjóð — 

Ändring av stödordningen för 

miljökompensation för godstrafik på 

järnväg 

Stjtíð. ESB C 355, 

3.9.2021, bls. 3 

SA.63654 

(2021/N) 
Danmörk — 

COVID-19: Amendment to aid 

scheme to support airlines holding a 

Danish air operator certificate 

(SA.59370 as amended by SA.62599) 

Stjtíð. ESB C 355, 

3.9.2021, bls. 4 

SA.63699 

(2021/N) 
Spánn Espana 

AGRI — Ayudas a operadores 

profesionales que realicen inversiones 

en instalaciones de protección frente a 

insectos vectores 

Stjtíð. ESB C 355, 

3.9.2021, bls. 5 

SA.63719 

(2021/N) 
Ítalía Italia 

Esonero contributivo per i lavoratori 

autonomi colpiti dagli effetti 

economici della pandemia 

Stjtíð. ESB C 355, 

3.9.2021, bls. 6 

SA.63720 

(2021/N) 
Ítalía — 

Decontribuzione settori del turismo e 

degli stabilimenti termali e del 

commercio 

Stjtíð. ESB C 355, 

3.9.2021, bls. 6 

SA.64218 

(2021/N) 
Ítalía Italia 

COVID-19: Aid in the form of 

guarantees on loans, subsidised 

interest rates and grants managed by 

the ‘Istituto per il Credito Sportivo’ 

Stjtíð. ESB C 355, 

3.9.2021, bls. 7 

SA.64357 

(2021/N) 
Ítalía — 

contributo a fondo perduto a favore di 

attività economiche e commerciali nei 

centri storici dei comuni ove sono 

presenti santuari religiosi. 

Stjtíð. ESB C 355, 

3.9.2021, bls. 8 

SA.64443 

(2021/N) 
Írland — 

COVID-19: Coach Tourism Business 

Continuity Scheme 

Stjtíð. ESB C 355, 

3.9.2021, bls. 9 

Gildan texta þessara ákvarðana, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á: http://ec.europa.eu/ 

competition/elojade/isef/index.cfm  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.345.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.355.01.0001.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

	EFTA-STOFNANIR
	Eftirlitsstofnun EFTA
	Leiðrétting á ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA frá 24. febrúar 2021  um nýjan viðauka við leiðbeiningarreglur um skammtímaútflutningslánatryggingar  [2021/1238]
	Leiðrétting á FRAMSELDRI ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA  frá 13. apríl 2021 um viðurkenningu á sjúkdómalausri stöðu Noregs að  því er varðar Brucella melitensis í litlum jórturdýrum [2021/1331]
	Leiðrétting á ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA frá 21. apríl 2021  að því er varðar samþykki á sjúkdómalausri og bólusetningarlausri stöðu og áætlunum  fyrir Noreg og Ísland eða tiltekin svæði eða hólf þeirra um að útrýma tilteknum skráðum sjúkdómum í...


	ESB-STOFNANIR
	Framkvæmdastjórnin
	Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10407 – AIP/Alvance Dunkerque Target Business)
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10144 – K+S Minerals and Agriculture/REMEX/JV)
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10334 – BMW/Daimler/BP/Digital Charging Solutions) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10363 – NPM Capital/Infinitas) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10371 – SIBUR/TAIF)
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10392 – H.I.G. Capital/Cesar/SDA/VDM) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (Mál M.10397 – Tecpetrol/Oaktree/Litoral Gas/ECS) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10417 – D’Ieteren/Wehold/TVH Parts) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10419 – Brookfield/Telia Company/Telia Towers) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10452 – CPP Investments/FountainVest/Langdi Pharmaceutical) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10467 – Insight/Francisco Partners/NMI) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10469 – GS/Charlesbank/MDVIP) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10010 – Investindustrial Group/CSM Ingredients)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10164 – CVC/Stark Group)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10204 – Total Produce/Dole Food Company)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10227 – KPS Capital Partners/Hydro Rolling)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10231 – AerCap/GECAS/SES)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10236 – Goldman Sachs/Oikos)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10263 – Ardian/Deli Home)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10291 – Arçelik/Whirlpool Beyaz)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10293 – Gilde Fund VI/EDCO)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10296 – EPCG/ECMI/EROSKI S.Coop/Supratuc2020)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10307 – Oxford Properties/M7 Real Estate)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10340 – Goldman Sachs/Adapteo)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10402 – Blackstone/GTCR/Campaign Parent)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10415 – Black Diamond/Specialty Chemicals International)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10420 – Brookfield/Digital Realty/JV)
	Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti í tengslum  við endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti frá 1. september 2021
	Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti  Evrópusambandsins Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við



