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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 16. júní 2021 

Málsnúmer 86973 

Ákvörðun nr. 127/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) COVID-19 aðstoðarkerfi í þágu skipuleggjenda 

íþróttaviðburða sem hafa þjóðlegt mikilvægi 

Lagastoð Reglugerð um tímabundið kerfi vegna mikilvægra 

þjóðarviðburða á sviði íþrótta 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að tryggja að þjóðarviðburðir á sviði íþrótta geti átt sér 

stað  

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 620 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall Vegna viðburða sem fara fram samkvæmt áætlun nemur 

styrkur allt að 70%  

Vegna viðburða sem er aflýst getur styrkur numið allt 

að 50% 

Gildistími 1. júlí – 31. október 2021 

Atvinnugreinar Sjálfboðaliðastarf – skipuleggjendur íþróttaviðburða 

einvörðungu  

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Norwegian Gaming and Foundation Authority  

P.O. Box 800 

NO-6805 Førde  

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/63/01 

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 18. júní 2021 

Málsnúmer 86974 

Ákvörðun nr. 130/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Framlening á COVID-19 tryggingakerfinu 

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

um ríkisábyrgð á lánum til lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja (Forskrift om endring i forskrift  

27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning 

for lån til små og mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-

27-490) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að tryggja fyrirtækjum sem skyndilega standa frammi 

fyrir lausafjárskorti vegna COVID-19 faraldursins 

aðgang að lausafé 

Aðstoðarform Opinber ábyrgð 

Fjárveiting 50 milljarðar NOK (áætlunin eftir breytingu) 

Gildistími 1. júlí 2021 – 31. október 2021 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar 

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/63/02 

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

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 18. júní 2021 

Málsnúmer 87003 

Ákvörðun nr. 135/21/COL 

EFTA-ríki Norge 

Titill (og/eða heiti styrkþega) COVID-19 aðstoðarkerfi í þágu rekstraraðila flugvalla 

Lagastoð Ákvörðun samþykkt af norska þinginu og opinberar 

leiðbeiningar sem samgönguráðuneytið gaf út sem gerir 

grein fyrir öllum viðeigandi skilyrðum fyrir 

ráðstöfununum 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Bæta fastan ótryggðan kostnað og takmarka með því 

tjón af völdum COVID-19 faraldursins 

Aðstoðarform Styrkir 

Fjárveiting Áætlað; 212,5 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 70-90% 

Gildistími 1. janúar – 31. desember 2021 

Atvinnugreinar Flugvallarstarfsemi 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Samferdselsdepartementet 

Postboks 8010 Dep 

N-0030 Oslo 

Norge 

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

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

2021/EES/63/03 

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 24. júní 2021 

Málsnúmer 87015 

Ákvörðun nr. 169/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Breyting á COVID-19 tryggingakerfi í þágu 

framleiðenda á kvikmyndum sem hafa menningarlegt 

gildi 

Lagastoð Reglugerð um aðstoð í þágu framleiðslu hljóð- og 

myndmiðla 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að tryggja að truflanir af völdum COVID-19 

faraldursins grafi ekki undan rekstri framleiðenda 

kvikmynda sem hafa menningarlegt gildi og framleiðsla 

á slíkum kvikmyndum í framtíðinni. 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárhagsáætlun 10 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall Styrkur sem nemur allt að 100% af áætluðu tekjutapi af 

miðasölu frá 13. mars til 31. október 2020. 

Gildistími 24. júní – 31. desember 2021 

Atvinnugreinar Framleiðsla hljóð- og myndefnis 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Norsk filminstitutt  

P.O. Box 482  

0105 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/63/04 

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

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 25. júní 2021 

Málsnúmer 87016 

Ákvörðun nr. 170/21/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill Önnur breytingin á stafrænni ferðagjöf vegna  

COVID-19 

Lagastoð Lög um breytingu á lögum um ferðagjöf nr. 54/2020 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Auka innlenda eftirspurn eftir þjónustu við ferðamenn í 

þágu ferðaþjónustunnar 

Aðstoðarform Styrkir (óbein aðstoð) 

Fjárhagsáætlun 1,4 milljarðar ISK 

Gildistími 1. júní 2021 til 30. september 2021 

Atvinnugreinar Ferðaþjónusta 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Fjármála- og efnahagsráðuneytið 

Arnarhvoli við Lindargötu,  

101 Reykjavík, 

Ísland 

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

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

2021/EES/63/05 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Kynningatilkynning frá Eftirlitsstofnun EFTA í samræmi við 4. mgr. 16. gr.  

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

reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug felldar niður 

Aðildarríki Noregur 

Flugleiðir 

 Leiðir milli Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, 

Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta 

 Hasvik – Tromsø (báðar leiðir), Hasvik – Hammerfest (báðar 

leiðir), Sørkjosen – Tromsø (báðar leiðir) 

 Lakselv – Tromsø (báðar leiðir) 

 Andenes – Bodø (báðar leiðir), Andenes – Tromsø (báðar 

leiðir) 

 Harstad/Narvik – Tromsø (báðar leiðir) 

 Harstad/Narvik – Bodø (báðar leiðir) 

 Stokmarknes – Tromsø (báðar leiðir) 

 Stokmarknes – Bodø (báðar leiðir) 

 Leknes – Bodø (báðar leiðir) 

 Svolvær – Bodø (báðar leiðir) 

 Røst – Bodø (báðar leiðir) 

 Brønnøysund – Bodø (báðar leiðir), Brønnøysund – Trondheim 

(báðar leiðir) 

 Sandnessjøen – Bodø (báðar leiðir), Sandnessjøen – Trondheim 

(báðar leiðir) 

 Mo i Rana – Bodø (báðar leiðir), Mo i Rana – Trondheim 

(báðar leiðir) 

 Mosjøen – Bodø (báðar leiðir), Mosjøen – Trondheim v.v. 

 Namsos – Trondheim (báðar leiðir), Rørvik – Trondheim 

(báðar leiðir) 

Upphaflegur gildistökudagur 

almannaþjónustukvaða 
1. apríl 2017, 1. janúar 2021 og 1. október 2021 

Dagur sem almannaþjónustukvaðir falla 

niður 
1. apríl 2022 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers 

kyns viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða almannaþjónustu-

kvöðina 

Almannaþjónustukvaðirnar sem voru tilkynntar 2. júní 2016 í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins C 195 og EES-viðbæti  

nr. 31 eru hér með felldar úr gildi á viðkomandi leiðum. 

Almannaþjónustukvaðirnar sem voru tilkynntar 4. júní 2020 í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins C 185 og EES-viðbæti  

nr. 37 eru hér með felldar úr gildi á viðkomandi leið 

(Harstad/Narvik – Bodø (báðar leiðir). 

Almannaþjónustukvaðirnar sem voru tilkynntar 15. apríl 2021 í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins C 132 og EES-viðbæti  

nr. 27 eru hér með felldar úr gildi á viðkomandi leiðum 

(Stokmarknes – Bodø og Stokmarknes – Tromsø (báðar leiðir)). 

Norska samgönguráðuneytið 

Slóð á skjalið - regjeringen.no 
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Tilkynning frá Eftirlitsstofnun EFTA í samræmi við 4. mgr. 16. gr. reglugerðar  

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

flugrekstur í Bandalaginu 

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Noregur 

Flugleiðir  Leiðir milli Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, 

Honningsvåg, Hammerfest og Alta 
 Hasvik – Tromsø (báðar leiðir), Hasvik – Hammerfest (báðar leiðir), 

Sørkjosen – Tromsø (báðar leiðir) 
 Lakselv – Tromsø (báðar leiðir) 
 Andenes – Bodø (báðar leiðir), Andenes – Tromsø (báðar leiðir) 

 Harstad/Narvik – Tromsø (báðar leiðir) 
 Harstad/Narvik – Bodø (báðar leiðir) 
 Stokmarknes – Tromsø (báðar leiðir) 

 Stokmarknes – Bodø (báðar leiðir) 
 Leknes – Bodø (báðar leiðir) 
 Svolvær – Bodø (báðar leiðir) 

 Røst – Bodø (báðar leiðir) 
 Brønnøysund – Bodø (báðar leiðir), Brønnøysund – Trondheim (báðar 

leiðir) 

 Sandnessjøen – Bodø (báðar leiðir), Sandnessjøen – Trondheim (báðar 

leiðir) 
 Mo i Rana – Bodø (báðar leiðir), Mo i Rana – Trondheim (báðar leiðir) 

 Mosjøen – Bodø (báðar leiðir), Mosjøen – Trondheim (báðar leiðir) 
 Namsos – Trondheim (báðar leiðir), Rørvik – Trondheim (báðar leiðir) 

Gildistökudagur 

almannaþjónustukvaða 

1. apríl 2022 

Unnt er að nálgast textann, 

ásamt hvers kyns viðkomandi 

upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða breyttar 

almannaþjónustukvaðir 

Norska samgönguráðuneytið 

Slóð á skjalið - regjeringen.no 
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Tilkynning frá Eftirlitsstofnun EFTA í samræmi við 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

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

flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Noregur 

Flugleiðir  Leiðir milli Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, 

Honningsvåg, Hammerfest og Alta 

 Hasvik – Tromsø (báðar leiðir), Hasvik – Hammerfest (báðar leiðir), 

Sørkjosen – Tromsø (báðar leiðir) 

 Lakselv – Tromsø (báðar leiðir) 

 Andenes – Bodø (báðar leiðir), Andenes – Tromsø (báðar leiðir) 

 Harstad/Narvik – Tromsø (báðar leiðir) 

 Harstad/Narvik – Bodø (báðar leiðir) 

 Stokmarknes – Tromsø (báðar leiðir) 

 Stokmarknes – Bodø (báðar leiðir) 

 Leknes – Bodø (báðar leiðir) 

 Svolvær – Bodø (báðar leiðir) 

 Røst – Bodø (báðar leiðir) 

 Brønnøysund – Bodø (báðar leiðir), Brønnøysund – Trondheim (báðar 

leiðir) 

 Sandnessjøen – Bodø (báðar leiðir), Sandnessjøen – Trondheim 

(báðar leiðir) 

 Mo i Rana – Bodø (báðar leiðir), Mo i Rana – Trondheim (báðar 

leiðir) 

 Mosjøen – Bodø (báðar leiðir), Mosjøen – Trondheim (báðar leiðir) 

 Namsos – Trondheim (báðar leiðir), Rørvik – Trondheim (báðar 

leiðir) 

Gildistími samnings 1. apríl 2022 – 31. mars 2024 

Frestur til að skila tilboðum 30. nóvember 2021  

Unnt er að nálgast texta 

útboðsauglýsingarinnar 

endurgjaldslaust, ásamt hvers kyns 

viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða útboðið og hina 

breyttu almannaþjónustukvöð 

Norska samgönguráðuneytið 

Slóð á skjalið - regjeringen.no 
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Tilkynning frá Eftirlitsstofnun EFTA í samræmi við 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

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

um flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ísland 

Leiðir sem um ræðir Flugleiðir: 

1. Akureyri – Grímsey – Akureyri  

2. Akureyri – Vopnafjörður – Þórshöfn – Akureyri 

Gildistími samnings 1. apríl 2022 – 31. mars 2025 með möguleika á framlengingu um tvö ár 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá birtingu þessarar tilkynningar 

Unnt er að nálgast texta 

útboðsauglýsingarinnar 

endurgjaldslaust, ásamt hvers kyns 

viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða útboðið og hina 

breyttu almannaþjónustukvöð 

Vegagerðin 

Suðurhrauni 3 

210 Garðabær  

ÍSLAND 

Tengiliður: Ólafur Þór Leifsson, othl@vegagerdin.is, sími +354 892 

1516. 

https://tendsign.is/ 

 Nr.21-058 Áætlunarflug á Íslandi - Sérleyfi í flugi fyrir 

Vegagerðina  

 No.21-058 Scheduled Air Service in Iceland – Concession in 

Air routes for Vegagerdin/The Icelandic Road and Coastal 

Administration (IRCA) 

 

2021/EES/63/09 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Leiðrétting á tilkynningu um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja  

(mál M.10375 – ArcelorMittal/Condesa Tubos)  

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

Eftirfarandi leiðrétting er gerð á 4. tl. á bls. 3 í EES-viðbæti nr. 61 frá 23. september 2021: 

í stað:  „Stjtíð. ESB C 384, 22.9.2021“ 

kemur: „Stjtíð. ESB C 392, 28.9.2021“ 

2021/EES/63/10 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10184 – Channel 5/BBC/ITV/Channel 4/Digital UK) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 15. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Channel 5 Broadcasting Limited („Channel 5“, Bretlandi)  

– British Broadcasting Corporation („BBC“, Bretlandi) 

– ITV Network Limited („ITV“, Bretlandi)  

– Channel 4 Television Corporation („Channel 4“, Bretlandi)  

– Digital UK Limited („Digital UK“, Bretlandi)  

2. Channel 5 öðlast sameiginleg yfirráð yfir Digital UK ásamt núverandi ráðandi hluthöfum í Digital UK, BBC, ITV, og 

Channel 4. Channel 5 er óbeint og að fullu í eigu ViacomCBS Inc. („Viacom“, BNA), en hið síðarnefnda er alfarið undir 

yfirráðum National Amusements, Inc. („NAI“, BNA)  

3. Samruninn á sér stað með gerð félagasamnings. 

4. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Channel 5: sjónvarpsstöð sem sendir út í opinni dagskrá í Bretlandi („FTA“) og rekur slíkar sjónvarpsstöðvar auk 

pöntunarsjónvarpsþjónustu („VOD“). Channel 5 er einnig hluthafi í YouView, sem samtvinnar stafrænt sjónvarp um 

jarðstöðvakerfi og IP-sjónvarp sem BT Group selur í smásölu.  

– BBC: útvarpsrekandi í eigu hins opinbera sem heldur úti breiðu úrvali af sjónvarps- og útvarpsstöðvum ásamt 

netspilaranum iPlayer og annarri efnisveituþjónustu samkvæmt pöntun sem er opin greiðendum víðs vegar í Bretlandi 

í gegnum ýmiss konar vettvang og tæki. 

– ITV: samþættur framleiðandi og útvarpsrekandi sem býr til og er eigandi hágæðaefnis sem dreift er alþjóðlega á 

margvíslegum vettvangi. ITV annast útsendingar á breiðu safni einkarása, m.a. ITV sem er helsta sjónvarpsrásin.  

– Channel 4: breskur útvarpsrekandi í eigu hins opinbera sem er fjármagnaður á markaði og starfrækir safn 

sjónvarpsstöðva sem aðgengilegar eru án endurgjalds í gegnum ýmiss konar vettvang og tæki.  

– Digital UK: annast þjónustu sem gerir FTA-sjónvarp mögulegt í gegnum DTT-net (Freeview) og IP-sjónvarps-

dreifingu (Freeview Play) fyrir hljóð- og myndefni í Bretlandi. 

5. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

6. 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). 

7. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

8. Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 390, 

27.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10184 – Channel 5/BBC/ITV/Channel 4/Digital UK 

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/63/11 
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Nr. 63/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.9.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10247 – CVC/Cooper)  

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– Cooper Consumer Health S.A.S. ásamt dótturfyrirtækjum („Cooper“, Frakklandi) 

CVC öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cooper í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC: stýrir fjárfestingarsjóðum og ýmsum vettvangi fyrir fjárfestingar. 

– Cooper: framleiðsla og markaðssetning á ýmsum vörum til sjálfsumhirðu sem ætlaðar eru til greiningar, forvarna, 

meðferðar og umbóta. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

4. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 392, 

28.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10247 – CVC/Cooper 

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/63/12 
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30.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 63/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10314 – Vinci/Energía y Servicios DINSA II) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 1. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Vinci S.A.; endanlegt móðurfyrirtæki VINCI samstæðunnar („Vinci“, Frakklandi) 

– Energía y Servicios DINSA II, S.L.U. („ACS ES“, Spáni); sem stendur í eigu ACS Actividades de Construcción y 

Servicios, S.A. (Spáni) 

Vinci öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir ACS ES í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Vinci: einkum markaður fyrir i) rekstrarleyfi og grunnvirki (aðallega hraðbrautir og flugvellir), ii) 

byggingarstarfsemi, opinberar framkvæmdir og mannvirkjagerð, iii) orka og upplýsingatækniþjónusta, og iv) 

vegavinna. 

– ACS ES: i) stoðþjónusta í iðnaði, m.a. viðhald á raforkugrunnvirkjum, og ii) samþætt verkefni með áherslu á þróun á 

sviði högunar, öflunar og byggingar. 

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 398, 

1.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10314 – Vinci/Energía y Servicios DINSA 

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. 63/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.9.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10360 – Assicurazioni Generali/Società Cattolica Di Assicurazione) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. („Cattolica“), Ítalíu 

Generali öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cattolica í heild. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökuboði sem Generali tilkynnti 31. maí 2021. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Generali: útvegun og dreifing líf- og skaðatrygginga, endurtrygginga, aðstoðarþjónustu og fasteigna- og 

eignastýringarþjónustu. 

– Cattolica: útvegun og dreifing á líf- og skaðatryggingum, endurtryggingum og viðbótar- og stoðþjónustu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

4. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 390, 

27.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10360 – Assicurazioni Generali/Società Cattolica Di Assicurazione 

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/63/14 
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30.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 63/15 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10379 – HDT Automotive Solutions/Veritas) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– HDT Holdings I, LLC („HDT“, Bandaríkjunum); lýtur yfirráðum ARDIAN Holding S.A.S. („ARDIAN“, Frakklandi) 

– „Veritas Group“, sem samanstendur af Veritas Aktiengesellschaft, Veritas Sachsen GmbH, Veritas Thüringen GmbH, 

(öll í Þýskalandi, einu nafni „Veritas Germany“), og Veritas Austria GmbH (Austurríki), Veritas Dunakiliti Kft. 

(Ungverjalandi), Veritas Automotive d.o.o. (Bosníu-Hersegóvínu), Veritas Otomotiv Sanayi Ltd. Sti. (Tyrklandi), 

Veritas Automotive Systems (Kunshan) Co., Ltd., (Kína), Automotive Veritas de México S.A. de C.V., (Mexíkó), 

Veritas Servicios S.A. de C.V., (Mexíkó) (einu nafni „Veritas International Subsidiaries“) 

HDT öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Veritas Group í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum og hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– HDT: framleiðsla og afhending á búnaði fyrir loka, nákvæmnismíðuðum rörasamsetningum og mótasmíðuðum 

vörum fyrir bílaframleiðendur og frumframleiðendur og Tier 1 birgja. 

– Veritas Group: afhending á vökvatækni, m.a. eldsneytiskerfum, útblásturskerfum, loftkælingu og vökvakælingu og 

íhlutum úr fjölliðum, s.s. húðunar- og deyfingarlausnum eða öðrum fjölliðulausnum til frumframleiðenda.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 392, 

28.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10379 – HDT Automotive Solutions/Veritas 

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. 63/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.9.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10389 – PAI Partners/Pasubio) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. og í kjölfar 

vísunar máls skv. 5. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– PAI Partners (Frakklandi) 

– Pasubio (Ítalíu) 

PAI Partners öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Pasubio í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PAI Partners: stýring og/eða ráðgjöf í þágu sérstakra framtakssjóða sem kaupa meirihluta í félögum með starfsemi á 

ýmsum sviðum, s.s. viðskiptaþjónustu, varðandi matvæli og neytendavörur, almennan iðnað, heilbrigðisþjónustu, og 

smásölu og dreifingu. 

– Pasubio: sútun á leðri og framleiðsla á tilbúnum leðurvörum til notkunar í ýmsum greinum, m.a. fyrir innra byrði 

ökutækja, húsgagnaframleiðslu og framleiðslu á munaðarvörum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 390, 

27.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10389 – PAI Partners / Pasubio 

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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30.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 63/17 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10395 – BNP Paribas/CDC/Immobilière de la Laine) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BNP Paribas S.A. („BNP Paribas“, Frakklandi) 

– Caisse des Dépôts et Consignations („CDC“, Frakklandi)  

– Immobilière de la Laine SA („Target“, Belgíu)  

BNP Paribas og CDC öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi 

viðskiptanna (Target) í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BNP Paribas: alþjóðleg bankasamstæða sem fæst við viðskiptabankastarfsemi, eignastýringu og þjónustu, auk 

fyrirtækja- og fjárfestingabankastarfsemi.  

– CDC: opinbert franskt fyrirtæki sem nýtur sérstakrar stöðu og starfar í þágu almannahagsmuna og efnahagsþróunar í 

Frakklandi. CDC er með tvenns konar starfsemi: i) opinbera þjónustu/starfsemi sem hefur almenna þýðingu, og ii) 

starfsemi á opnum markaði. Helsta starfsemi þess á opnum markaði: i) umhverfi og orka, ii) fasteignir, iii) 

atvinnuvegafjárfesting og iv) þjónusta. Mikilvægasta viðskiptastarfsemi CDC fer fram í Frakklandi, en einnig er um 

að ræða fasteignastarfsemi í litlum mæli í Belgíu.  

– Andlag viðskiptanna (Target): eigandi stakrar skrifstofubyggingar í Belgíu, við 70 Rue aux Laines, 1000 Brussels, 

sem þegar er í útleigu til þriðja aðila. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 390, 

27.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10395 – BNP Paribas/CDC/Immobilière de la Laine 

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. 63/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.9.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10416 – Stellantis/FIH/JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Stellantis N.V. („Stellantis“, Niðurlöndum) 

– FIH Mobile Limited („FIH“, Cayman-eyjum); lýtur yfirráðum Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (Taívan) 

– Mobile Drive Netherlands B.V. („JV“, Niðurlöndum); nýstofnað sameiginlegt fyrirtæki 

Stellantis og FIH öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir JV (hinu sameiginlega félagi). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Stellantis: alþjóðleg ökutækjaframleiðslusamsteypa sem fæst við hönnun, högun, framleiðslu, dreifingu og sölu á 

ökutækjum, íhlutum og framleiðslukerfum um allan heim. 

– FIH: eignarhaldsfélag fjárfestinga sem einkum fæst við hönnun, þróun, framleiðslu, samsetningu og þjónustu á 

eftirmarkaði fyrir tölvu-, fjarskiptafyrirtæki og fyrirtæki á sviði rafeindavöru fyrir neytendur. 

– JV: mun þróa stafræna stjórnklefa og persónulega tengiþjónustu og er markmiðið að stytta tímann sem það tekur fyrir 

þróaða tækni í ökutækjum og tengingu ökutækja að ná á markað. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

4. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 393, 

29.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10416 – Stellantis/FIH/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“). 
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30.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 63/19 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10443 – Allianz Capital/Aimco/Dalmore/Generation/Porterbrook) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Allianz Infrastructure Luxembourg I S.à r.l. („Allianz Infrastructure“, Lúxemborg); nýtur endanlega ráðgjafar Allianz 

Capital Partners GmbH („Allianz Capital“, Þýskalandi) 

– Alberta Investment Management Corporation („AIMCo“, Kanada) 

– Ulfstead Bidco Limited; lýtur yfirráðum sjóða sem stýrt er af Dalmore Capital Limited („Dalmore“, Bretlandi) og 

Generation Capital Ltd („Generation“, Ísrael) 

– Porterbrook Holdings I Limited („Porterbrook“, Bretlandi) 

Allianz Capital, AIMCo, Dalmore og Generation öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr.  

3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Porterbrook. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Allianz Capital: Allianz Infrastructure er dótturfyrirtæki alfarið í eigu Allianz SE, sem nýtur ráðgjafar Allianz Capital. 

Allianz Capital er fjárfestingarstjóri Allianz samstæðunnar innanhúss fyrir óhefðbundnar fjárfestingar og fjárfestir 

einkum fjármagni tryggingafélaga Allianz með áherslu á beinar fjárfestingar, endurnýjanlega orku og óbeinar 

fjárfestingar í hlutum í óskráðum félögum. 

– AIMCo: stærstu og fjölbreyttustu stofnanafjárfestingasjóðstjórar Kanada sem fjárfesta um allan heim fyrir hönd 

viðskiptavina, ýmissa lífeyrissjóða, styrktarsjóða og opinberra sjóða í Alberta-fylki í Kanada.  

– Dalmore: rekstrarfélag óháðra sjóða sem einkum leggur áherslu á fjárfestingarmöguleika með litla áhættu fyrir 

stofnanafjárfesta í grunnvirkjageiranum í Bretlandi. 

– Generation: fjárfestingar í grunnvirkjum og orkugeirunum. 

– Porterbrook: afhending á öllum gerðum járnbrautarfarartækja á hjólum og tengdum búnaði til breskra rekstrarfélaga 

járnbrautarlesta og flutningafyrirtækja. 

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 398, 

1.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10443 – Allianz Capital/Aimco/Dalmore/Generation/Porterbrook 

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. 63/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.9.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10444 – RWE Generation/Messer Industriegase/Kreis Düren/Siemens Project Ventures/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren MBH („BTG“, Þýskalandi) 

– Messer Industriegase GmbH („Messer Industriegase“, Þýskalandi) 

– RWE Generation SE („RWE Generation“, Þýskalandi) 

– Siemens Project Ventures GmbH, („Siemens“, Þýskalandi) 

BTG, Messer Industriegase, RWE Generation og Siemens öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki („JV“, Þýskalandi). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BTG: er hlutdeildarfélag í stjórnsýsluumdæmi Düren, Þýskalandi, sem annast hlutafjáreign Düren umdæmisins. 

– Messer Industriegase: framleiðandi á iðnaðargasi, sérnotagasi og gasi til nota við lækningar, til viðbótar við 

gasblöndur. 

– RWE Generation: fæst við framleiðslu og viðskipti með orku úr auðlindum á borð við gas, kol eða endurnýjanlega 

orkugjafa.  

– Siemens: annast vörur og þjónustu sem tengjast rafvæðingu, sjálfvirkni og stafrænni væðingu í iðnaði, samgöngum, 

innviðum og heilbrigðisþjónustu. Siemens Project Ventures er dótturfyrirtæki Siemens sem fæst við verkefnaþróun.  

– JV: mun fást við áætlanagerð, þróun, byggingu og starfrækslu verksmiðju sem framleiðir vetni í Jülich í umdæmi 

Düren. Sameiginlegt fyrirtæki mun einnig starfrækja vetnisstöð fyrir bíla og áfyllingarstöð fyrir eftirvagna. Það mun 

ráðstafa úrgangshita til staðbundins hitaveitukerfis. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 393, 

29.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10444 – RWE Generation/Messer Industriegase/Kreis Düren/Siemens Project Ventures/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/63/20 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10486 – CDPQ/Centerbridge/Medical Solutions) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Caisse de Dépôt et Placement du Québec („CDPQ“, Kanada) 

– Centerbridge Partners L.P. („Centerbridge“, BNA) 

– Medical Solutions LLC („Medical Solutions“, BNA) 

CDPQ og Centerbridge öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Medical Solutions. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CDPQ: stofnanafjárfestir á sviði langtímafjárfestinga sem starfar á alþjóðlegum vettvangi og stýrir sjóðum í þágu 

opinberra og hálfopinberra lífeyris- og tryggingakerfa. 

– Centerbridge: alþjóðlegt fjárfestingarstýringafyrirtæki sem fæst við mismunandi fjárfestingarflokka, allt frá 

framtaksfjárfestingum til skuldabréfa og sambærilegra fjárfestinga, sem og fasteignir. 

– Medical Solutions: starfsmannaskrifstofa sem sérhæfir sig í mönnun hjúkrunarfræðinga, annarra starfsmanna í 

heilbrigðisþjónustu, tímabundinna stjórnenda sem stýra læknismeðferðum, og öðru starfsfólki sem ekki sinnir 

sjúklingum. 

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 398, 

1.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10486 – CDPQ/Centerbridge/Medical 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) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2021/EES/63/21 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10490 – Bain Capital/CTI/BBG Holding) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bain Capital Investors L.L.C. Bain Capital (Bandaríkjunum) 

– Chal-Tec Invest GmbH („CTI“, Þýskalandi) 

– Berlin Brands Group Holding GmbH („BBG“, Þýskalandi); lýtur yfirráðum CTI 

Bain Capital og CTI öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir BBG. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bain Capital: annast framtaksfjárfestingar í ýmsum atvinnugreinum um allan heim, m.a. upplýsingatækni, 

heilsugæslu, smásölu- og neytendavörum, fjarskiptum, fjármálastarfsemi og iðnaði/framleiðslu. 

– CTI: fjárfestingafélag sem fer með eignarhluta í BBG og öðrum fyrirtækjum með alþjóðlega starfsemi í smásölu og 

fasteignum. 

– BBG: hönnun, þróun og sala á neytendavörum, einkum raftækjum og rafeindavörum fyrir neytendur í Evrópu, 

Bandaríkjunum og Kína. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 396, 

30.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10490 – Bain Capital/CTI/BBG Holding 

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/63/22 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10244 – Vodafone Group/Safaricom/Sumitomo/Ethiopia JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. september 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 

32021M10244. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10331 – Caisse des dépôts/Bain Capital/Digital Aftermarket) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. 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 frönsku 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 

32021M10331. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/63/23 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10381 – One Rock Capital/The Eastman Tire Additives business of  

Eastman Chemical Company) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. september 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 

32021M10381. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10405 – Alba/Swire/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. september 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 

32021M10405. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10406 – CD&R/MCC Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. september 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 

32021M10406. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. september 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 

32021M10417. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10423 – AEA Investors/Polygon Holding) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. september 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 

32021M10423. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/63/29 
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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.61574 

(2021/N) 
Grikkland — 

COVID-19: Aid scheme for uncovered fixed 

costs under the Temporary Framework 

Stjtíð. ESB C 366, 

10.9.2021, bls. 1 

SA.62375 

(2021/N) 
Tékkland — 

COVID-19: Damage compensation scheme 

for rail passenger transport operators 

Stjtíð. ESB C 366, 

10.9.2021, bls. 2 

SA.63005 

(2021/N) 
Kýpur Cyprus 

Scheme for the management of loans granted 

under Government Housing Plans (OIKIA 

Scheme) 

Stjtíð. ESB C 366, 

10.9.2021, bls. 2 

SA.63317 

(2021/N) 
Ítalía — 

Measures to support the trade fair and 

congress sector. 

Stjtíð. ESB C 366, 

10.9.2021, bls. 3 

SA.63563 

(2021/N) 
Frakkland — 

COVID 19 — Prolongation du régime 

SA.59746 de compensation des clubs 

sportifs et organisateurs d’évènements 

sportifs 

Stjtíð. ESB C 366, 

10.9.2021, bls. 4 

SA.63693 

(2021/NN) 
Frakkland 

Departements 

D'outre-Mer 

Operating aid scheme for outermost regions 

providing reductions on the Octroi de Mer 

Tax 

Stjtíð. ESB C 366, 

10.9.2021, bls. 5 

SA.63947 

(2021/N) 
Pólland — 

COVID-19: The Polish anti-crisis 

measures — aid for damage compensation 

and to improve the liquidity of undertakings 

affected by the COVID-19 outbreak 

Stjtíð. ESB C 366, 

10.9.2021, bls. 6 

SA.64030 

(2021/N) 
Belgía 

Region 

Wallonne 

Régime wallon d’indemnité spécifique 

relatif à la mise en place d'un mécanisme de 

résilience pour les secteurs les plus 

durablement touchés depuis le début de la 

crise du COVID-19 

Stjtíð. ESB C 366, 

10.9.2021, bls. 6 

SA.64197 

(2021/N) 
Austurríki — 

Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der 

Bürgschaftsrichtlinien der OÖ KGG, 

Verlängerung 

Stjtíð. ESB C 366, 

10.9.2021, bls. 7 

SA.64238 

(2021/N) 
Slóvenía Slovenia 

Slovenia Covid-19 — Aid for MICE 

industry 

Stjtíð. ESB C 366, 

10.9.2021, bls. 8 

SA.64285 

(2021/N) 
Pólland Poland 

Second amendment of SA.61825 

(2021/N) — New support to industries 

affected by the COVID-19 pandemic. 

Stjtíð. ESB C 366, 

10.9.2021, bls. 9 

SA.64385 

(2021/N) 
Ítalía Italia 

Credito d'imposta per il sostegno alla 

cultura/Tax credit for culture 

Stjtíð. ESB C 366, 

10.9.2021, bls. 9 

SA.64412 

(2021/N) 
Írland Ireland 

COVID-19: Events Sector Covid Support 

Scheme 

Stjtíð. ESB C 366, 

10.9.2021, bls. 10 

SA.64488 

(2021/N) 
Belgía 

Vlaams 

Gewest 

Besluit van de Vlaamse Regering betref-

fende het Vlaams Beschermingsmechanisme 

voor ondernemingen die een omzetdaling 

hebben ten gevolge van de aanhoudende 

coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 

en tot wijziging van artikel 9/1 van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 

20 maart 2020 over de Corona hinderpremie. 

(Decision of the Flemish Government 

regarding a Flemish Protection Mechanism 

for undertakings that suffer a turnover 

decline due to the continuing Covid-19 

measures of 28 October 2020 and to amend 

article 9/1 of the decision of the Flemish 

Government of 20 March 2020 regarding the 

Covid premium) 

Stjtíð. ESB C 366, 

10.9.2021, bls. 11 
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.64528 

(2021/N) 
Búlgaría — 

Amendment of SA. 59704 ‘Support for small 

enterprises with a turnover of over BGN 

500 000 to overcome the economic 

consequences of the COVID-19 pandemic’ 

and SA.63497 (2021/N) 

Stjtíð. ESB C 366, 

10.9.2021, bls. 12 

SA.58036 

(2020/N) 
Danmörk — 

Support scheme for alternative fuels 

infrastructure for commercial transport and 

the acquisition of low emission commercial 

vehicles 

Stjtíð. ESB C 377, 

17.9.2021, bls. 1 

SA.58132 

(2020/N) 
Litháen — 

Afrikinio kiaulių maro III zonos 

kiaulininkystės sektoriaus subjektų patirtų 

nuostolių kompensavimas 

Stjtíð. ESB C 377, 

17.9.2021, bls. 2 

SA.58942 

(2020/N) 
Spánn Espana 

AGRI — Ayudas para el pago de primas de 

seguros agrarios 

Stjtíð. ESB C 377, 

17.9.2021, bls. 2 

SA.59031 

(2020/N) 
Slóvakía — 

Predĺženie schém pomoci SA.49563 

(2017/N) a SA.43460 (2015/N) 

Stjtíð. ESB C 377, 

17.9.2021, bls. 3 

SA.59074 

(2020/N) 
Litháen — 

Pagalbos schemų SA.40459 (2015/N), 

SA.40672 (2015/N) ir SA.44844 (2016/N) 

galiojimo pratęsimas 

Stjtíð. ESB C 377, 

17.9.2021, bls. 4 

SA.59078 

(2020/N) 
Niðurlönd — 

Verlenging van de steunregelingen 

SA.39008 (2014/N) en SA.44848 (2017/N) 

Stjtíð. ESB C 377, 

17.9.2021, bls. 5 

SA.62132 

(2021/N) 
Danmörk Danmark 

Prolongation till 5 April 2021 of SA.59055 

Temporary targeted fixed cost compensation 

scheme for companies affected by COVID 

19 prohibitions (bans and cancelled events) 

Stjtíð. ESB C 377, 

17.9.2021, bls. 5 

SA.62217 

(2021/NN) 
Danmörk — 

COVID-19 — Aid scheme for cultural 

institutions for the summer 2020 

Stjtíð. ESB C 377, 

17.9.2021, bls. 6 

SA.62741 

(2021/N) 
Slóvenía Slovenia 

Sofinanciranje stroškov izdelave 

reinjekcijskih vrtin v kmetijski proizvodnji 

Stjtíð. ESB C 377, 

17.9.2021, bls. 7 

SA.62970 

(2021/NN) 
Tékkland — 

COVID-19 Deferral of payment of public 

health insurance premiums for the self-

employed 

Stjtíð. ESB C 377, 

17.9.2021, bls. 7 

SA.63535 

(2021/N) 
Litháen — 

COVID-19: Modifications to SA.57514, 

SA.57529, SA.57823 and SA.58856 

(2020/N) 

Stjtíð. ESB C 377, 

17.9.2021, bls. 8 

SA.63825 

(2021/N) 
Austurríki — 

COVID-19 — Amendment of the existing 

aid scheme for the provision for rail freight 

services in certain forms of production and 

second prolongation of temporary support 

for rail freight and passenger transport 

Stjtíð. ESB C 377, 

17.9.2021, bls. 9 

SA.64415 

(2021/N) 
Slóvakía 

Stredné 

Slovensko, 

Východné 

Slovensko, 

Bratislavský, 

Západné 

Slovensko 

Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie 

likvidity cestovných kancelárií v súvislosti s 

pandémiou ochorenia COVID-19 

Stjtíð. ESB C 377, 

17.9.2021, bls. 10 

SA.64490 

(2021/N) 
Austurríki Salzburg 

COVID-19: Direct grants for publicly owned 

spas and indoor pools with sauna and/or 

wellness area in Salzburg region 

Stjtíð. ESB C 377, 

17.9.2021, bls. 10 

SA.64523 

(2021/N) 
Portúgal Acores 

Programa de Apoio à Manutenção do 

Emprego na Agricultura (PME-AGRI) 

Stjtíð. ESB C 377, 

17.9.2021, bls. 11 

SA.54765 

(2020/N) 
Ítalía 

Emilia-

Romagna 

Aiuto all'investimento all'aeroporto di 

Rimini 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 1 

SA.58133 

(2020/N) 
Þýskaland Bayern 

Bayern — Finanzieller Ausgleich von durch 

Wolf, Bär oder Luchs verursachten Schäden 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 2 

SA.58250 

(2020/N) 
Pólland — 

Prowadzenia oceny wartości użytkowej i 

oceny genetycznej pszczół i stad zwierząt 

futerkowych 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 2 
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.58502 

(2020/N) 
Þýskaland Bayern 

Bayern — Gemeinsame Richtlinie zur 

Förderung von Agrarumwelt-, Klima- und 

Tierschutzmaßnahmen (AUM) in Bayern; 

hier: 

- Zusatzleistung 03/16 (W 16) 

Tierschonende Mahd im Vertragsn-

aturschutzprogramm des Bayer-

ischen Staatsministeriums für 

Umwelt und Verbraucherschutz 

(Teil F III AUM-RL, S. 23 ff., 

Anlage 1 AUM-RL, S. 17); 

- erweiterter Zuwendungsempfän-

gerkreis (Teil F III AUM-RL, S. 23 

ff.): andere Landbewirtschafter 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 3 

SA.59075 

(2020/N) 
Spánn — Modification to SA.44624 — SA.44490 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 4 

SA.59098 

(2020/N) 
Írland — 

Prolongation of SA.50709, SA.54293, 

SA.46044, SA.39744, SA.39783, SA.39784, 

SA.39785, SA.39786, SA.39787, SA.39788, 

SA.39789, SA.39790, SA.39791 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 5 

SA.59101 

(2020/N) 
Ítalía — 

Proroga dei regimi di aiuto SA.41319, 

SA.41466, SA.42166, SA.46721, SA.44636, 

SA.44680, SA.46062, SA.48725, SA.40882, 

SA.41321, SA.40772, SA.42825, SA.46096, 

SA.51262, SA.50043, SA.49897, SA.44338, 

SA.47863, SA.49899, SA.44086, SA.46326, 

SA.42520, SA.51285, SA.47897, SA.50763, 

SA.49753, SA.47694 e altre modifiche 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 5 

SA.59141 

(2020/N) 
Frakkland — 

Modifications des régimes d'aide SA.37502, 

SA.39618, SA.39677, SA.41595 partie A, 

SA.41735, SA.43200, SA.44092, SA.45032, 

SA.45103, SA.45273, SA.49407, SA.50627, 

SA.51768, SA.53500, SA.54810 et autres 

amendements 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 6 

SA.59229 

(2020/N) 
Þýskaland Deutschland 

Bund: Rahmenrichtlinie für den Ausgleich 

von durch geschützte Tiere verursachte 

Schäden in der Fischerei und Aquakultur 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 7 

SA.59356 

(2020/N) 
Grikkland — 

Παράταση ισχύος καθεστώτων ενισχύσεων 

SA. 45002 (2016/N) και SA. 52156 

(2018/N) 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 8 

SA.59656 

(2020/N) 
Frakkland 

Departements 

D'outre-Mer 

Fonds de garantie en faveur de l'agriculture 

et de la pêche (FOGAP) — aspects agricoles 

et forestiers 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 9 

SA.59657 

(2020/N) 
Frakkland 

Departements 

D'outre-Mer 

Fonds de garantie en faveur de l'agriculture 

et la pêche (FOGAP) — aspects concernant 

la pêche et l'aquaculture 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 9 

SA.59658 

(2020/N) 
Frakkland Mayotte 

Extension à Mayotte du FOGAP — aspects 

agricoles et forestiers 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 10 

SA.60060 

(2020/N) 
Pólland — 

Aid for pig producers who are threatened 

with a financial liquidity loss due to 

restrictions on the agricultural market caused 

by the COVID-19 outbreak. 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 11 

SA.63020 

(2021/N) 
Austurríki Vorarlberg 

Richtlinien gemäß § 7 des Gesetzes über die 

Förderung der Land- und Forstwirtschaft 

(LFFG), LGBl. Nr. 44/2004, zur 

Leistungsabgeltung von Bio-Betrieben in 

Umstellung 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 12 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.63094 

(2021/N) 
Þýskaland Deutschland 

Bund: Richtlinie des BMEL zur Förderung 

von Modell- und Demonstrationsvorhaben 

sowie von weiteren Maßnahmen zum 

Wissens- und Technologietransfer aus 

Forschung- und Entwicklungsvorhaben 

(FuE-Vorhaben) im Bereich nachhaltiger 

Pflanzenproduktion 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 13 

SA.63656 

(2021/N) 
Frakkland France 

Covid-19: Régime d’aides sous la forme 

d’un fonds de transition destiné à combler 

les besoins de financement persistants des 

entreprises viables avant la flambée de 

COVID-19 subissant des pertes très 

importantes d’activité 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 13 

SA.64375 

(2021/N) 
Króatía — 

COVID-19: State aid Scheme to support the 

maritime, transport, transport infrastructure, 

tourism, and related sectors impacted by the 

COVID-19 outbreak (amendments 

SA.57711) 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 14 

SA.64446 

(2021/N) 
Ítalía — 

COVID-19: Measure of direct grant to 

compensate tourism-accommodation bus-

inesses 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 15 

SA.64599 

(2021/N) 
Portúgal Acores 

COVID-19: Support to the bus transport 

sector in Azores for 2021 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 16 

SA.64616 

(2021/N) 
Danmörk — 

COVID-19: Compensation scheme for TV 

producers 

Stjtíð. ESB C 389, 

24.9.2021, bls. 16 

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_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.389.01.0001.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Upplýsingar um samhæfða staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1182 frá  

16. júlí 2021 um samhæfða staðla um lækningatæki sem samdir eru til  

stuðnings tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/745 

2017/745 – Lækningatæki 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN ISO 10993-23:2021 

Líffræðilegt mat á lækningatækjum – Hluti 23: Ertingarprófanir (ISO 10993-23:2021) 

2. EN ISO 11135:2014 

Dauðhreinsun heilbrigðisvöru – Etýlenoxíð – Kröfur varðandi þróun, sannprófun og almennt eftirlit með 

dauðhreinsunarferli fyrir lækningatæki (ISO 11135:2014) 

EN ISO 11135:2014/A1:2019  

3. EN ISO 11137-1:2015 

Dauðhreinsun heilbrigðisvöru – Geislun – Hluti 1: Kröfur varðandi þróun, sannprófun og almennt eftirlit 

með dauðhreinsunarferli fyrir lækningartæki (ISO 11137-1:2006) 

EN ISO 11137-1:2015/A2:2019  

4. EN ISO 11737-2:2020 

Dauðhreinsun lækningatækja -Örverufræðilegar aðferðir - Hluti 2: Dauðhreinsunarprófanir við skilgreiningu, 

fullgildingu og viðhald á dauðhreinsunarferli (ISO 11737-2:2019) 

5. EN ISO 25424:2019 

Dauðhreinsun lækningatækja - Lághita formalíngufusæfing - Kröfur varðandi þróun, sannprófun og almennt 

eftirlit með dauðhreinsunarferli fyrir lækningartæki (ISO 25424:2018) 

II. VIÐAUKI (afturkallaður) 

*** 

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 256, 19.7.2021, bls. 100 

2021/EES/63/31 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1182/oj
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Upplýsingar um samhæfða staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1201 frá  

16. júlí 2021 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2020/668 að því er  

varðar samhæfða staðla um heyrnarhlífar 

2016/425 – Persónulegur hlífðarbúnaður (PPER) 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 352-4:2020 

Heyrnarhlífar - Öryggiskröfur og prófun - Hluti 4: Hljóðsstyrksstýrð eyrnaskjól 

2. EN 352-5:2020 

Heyrnarhlífar - Öryggiskröfur og prófun - Hluti 5: Eyrnaskjól með virkri hljóðdeyfingu (ANR) 

3. EN 352-6:2020 

Heyrnarhlífar - Öryggiskröfur og prófun - Hluti 6: Eyrnaskjól með búnaði til móttöku rafrænna hljóðmerkja 

4. EN 352-7:2020 

Heyrnarhlífar - Öryggiskröfur og prófun - Hluti 7: Hljóðstyrksstýrðir eyrnatappar 

5. EN 352-8:2020 

Heyrnarhlífar - Öryggiskröfur og prófun - Hluti 8: Heyrnarskjól með afþreyingarhljóðefni 

6. EN 352-9:2020 

Heyrnarhlífar - Öryggiskröfur - Hluti 9: Eyrnatappar með öryggistengdum búnaði til móttöku hljóðmerkja 

7. EN 352-10:2020 

Heyrnarhlífar - Öryggiskröfur - Hluti 10: Eyrnatappar með afþreyingarhljóðefni 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 352-1:2020 

Heyrnarhlífar - Almennar kröfur - Hluti 1: Eyrnaskjól 

Fyrirvari: Þessi staðall gerir ekki kröfu um merkingar sem sýna í hversu miklum mæli varan dempar hávaða. 

Samræmi við þennan staðal felur því ekki í sér fyrirframætlað samræmi við lið 3.5 í annarri málsgrein í  

II. viðauka við reglugerð (ESB) 2016/425. 

2. EN 352-2:2020 

Heyrnarhlífar - Almennar kröfur - Hluti 2: Eyrnatappar 

Fyrirvari: Þessi staðall gerir ekki kröfu um merkingar sem sýna í hversu miklum mæli varan dempar hávaða. 

Samræmi við þennan staðal felur því ekki í sér fyrirframætlað samræmi við lið 3.5 í annarri málsgrein í  

II. viðauka við reglugerð (ESB) 2016/425. 

3. EN 352-3:2020 

Heyrnarhlífar - Almennar kröfur - Hluti 3: Hlífar áfastar öryggishjálmum og/eða andlitsvörn 

Fyrirvari: Þessi staðall gerir ekki kröfu um merkingar sem sýna í hversu miklum mæli varan dempar hávaða. 

Samræmi við þennan staðal felur því ekki í sér fyrirframætlað samræmi við lið 3.5 í annarri málsgrein í  

II. viðauka við reglugerð (ESB) 2016/425. 
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III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 352-1:2002 

Heyrnarhlífar - Almennar kröfur - 1. hluti: Eyrnaskjól 

21.1.2023  

2. EN 352-2:2002 

Heyrnarhlífar - Almennar kröfur - 2. hluti: Eyrnatappar 

21.1.2023  

3. EN 352-3:2002 

Heyrnarhlífar - Almennar kröfur - 3. hluti: Hlífar áfastar öryggishjálmum fyrir vinnustaði 

21.1.2023  

4. EN 352-4:2001 

Heyrnarhlífar - Öryggiskröfur og prófun - 4. hluti: Hljóðsstyrksstýrð eyrnaskjól 

EN 352-4:2001/ A1:2005  

21.1.2023  

5. EN 352-5:2002 

Heyrnarhlífar - Öryggiskröfur og prófun - 5. hluti: Eyrnaskjól með virkri hljóðdeyfingu 

(ANR) 

EN 352-5:2002/ A1:2005  

21.1.2023  

6. EN 352-6:2002 

Heyrnarhlífar - Öryggiskröfur og prófun - 6. hluti: Eyrnaskjól með búnaði til móttöku 

rafrænna hljóðmerkja 

21.1.2023  

7. EN 352-7:2002 

Heyrnarhlífar - Öryggiskröfur og prófun - 7. hluti: Hljóðstyrksstýrðir eyrnatappar 

21.1.2023  

8. EN 352-8:2008 

Heyrnarhlífar - Öryggiskröfur og prófun - Hluti 8: Heyrnarskjól með afþreyingarhljóðefni 

21.1.2023  

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 259, 21.7.2021, bls. 8 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1201/oj
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Upplýsingar um samhæfða staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1195 frá  

19. júlí 2021 um samhæfða staðla um lækningatæki til sjúkdómsgreiningar  

í glasi sem samdir eru til stuðnings reglugerð Evrópuþingsins og  

ráðsins (ESB) 2017/746 

2017/746 – Lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN ISO 11135:2014 

Dauðhreinsun heilbrigðisvöru – Etýlenoxíð – Kröfur varðandi þróun, sannprófun og almennt eftirlit með 

dauðhreinsunarferli fyrir lækningatæki (ISO 11135:2014) 

EN ISO 11135:2014/A1:2019  

2. EN ISO 11137-1:2015 

Dauðhreinsun heilbrigðisvöru – Geislun – Hluti 1: Kröfur varðandi þróun, sannprófun og almennt eftirlit með 

dauðhreinsunarferli fyrir lækningartæki (ISO 11137-1:2006) 

EN ISO 11137-1:2015/A2:2019  

3. EN ISO 11737-2:2020 

Dauðhreinsun lækningatækja -Örverufræðilegar aðferðir - Hluti 2: Dauðhreinsunarprófanir við skilgreiningu, 

fullgildingu og viðhald á dauðhreinsunarferli (ISO 11737-2:2019) 

4. EN ISO 25424:2019 

Dauðhreinsun lækningatækja - Lághita formalíngufusæfing - Kröfur varðandi þróun, sannprófun og almennt 

eftirlit með dauðhreinsunarferli fyrir lækningartæki (ISO 25424:2018) 

II. VIÐAUKI (afturkallaður) 

*** 

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 258, 20.7.2021, bls. 50 

2021/EES/63/33 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1195/oj
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Upplýsingar um samhæfða staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1196 frá  

19. júlí 2021 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2020/167 að því er varðar  

samhæfða staðla fyrir tiltekinn fjarskiptabúnað varðandi myndkerfi í ratsjárbúnað  

til jarð- og veggskönnunar, örmerkingarbúnað, þráðlausan fjarskiptabúnað fyrir  

Euroloop járnbrautarkerfi, netkerfistengd skammdræg tæki, þráðlaus iðnaðarforrit  

og þráðlausar fjarskiptaleiðir til nota á sjó í skipum og sjávarmannvirkjum 

2014/53/ESB – Fjarskiptabúnaður (RED) 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 303 204 V3.1.1 

Netkerfistengd skammdræg tæki (SRD); Fjarskiptabúnaður til nota á tíðnisviðinu 870 MHz til 876 MHz með 

styrk allt að 500 mW; Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

2. EN 303 276 V1.2.1 

Þráðlausar fjarskiptaleiðir sem starfa á tíðnibilunum 5.852 MHz til 5.872 MHz og/eða 5.880 MHz til  

5.900 MHz til nota á sjó í skipum og sjávarmannvirkjum sem stunda samræmda starfsemi; Samræmdur 

Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 302 208 V3.3.1 

Örmerkingarbúnaður sem starfar á tíðnisviðinu 865 MHz til 868 MHz með styrk allt að 2 W og á tíðnisviði 

915 til 921 MHz með styrk allt að 4 W; Samræmdur staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

Fyrirvari: Að því er varðar fyrirframætlað samræmi við grunnkröfu sem sett er fram í 2. mgr. 3. gr. 

tilskipunar 2014/53/ESB í töflu 2 í þessum samhæfða staðli kemur eftirfarandi í staðinn fyrir 

viðmiðunarmörkin „692 Mhz“: „694 MHz.“. 

2. EN 302 609 V2.2.1 

Skammdræg tæki (SRD); Þráðlaus fjarskiptabúnaður fyrir Euroloop járnbrautarkerfi; Samhæfður staðall um 

aðgengi að fjarskiptatíðni 

Fyrirvari: Að því er varðar fyrirframætlað samræmi við grunnkröfu sem sett er fram í 2. mgr. 3. gr. 

tilskipunar 2014/53/ESB: 

- í annarri röð töflu 3 í þessum samhæfða staðli skulu viðmiðunarmörkin „29 090 Mhz“ hljóða  

„27 090 MHz“, 

- í annarri röð töflu 3 í þessum samhæfða staðli skulu viðmiðunarmörkin „29 100 Mhz“ hljóða  

„27 100 MHz“.“ 

3. EN 303 258 V1.1.1 

Þráðlaus iðnaðarforrit (WIA); Búnaður sem starfar á tíðnisviðin 5 725 MHz til 5 875 MHz með styrk allt að 

400 mW; Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

Fyrirvari: Samræmi við þennan samhæfða staðal felur ekki í sér fyrirframætlað samræmi við grunnkröfu sem 

sett er fram í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB ef viðeigandi prófunaraðferðum er ekki beitt til þess að 

sýna fram á samræmi við gr. 4.2.8.2, 4.2.9.3 og 4.2.10.3 í þessum samhæfða staðli. 

2021/EES/63/34 
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4. EN 302 066 V2.2.1 

Skammdræg tæki (SRD): Myndkerfi í ratsjárbúnað til jarð- og veggskönnunar (GPR/WPR); Samhæfður 

staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

Fyrirvari: Samræmi við þennan staðal felur ekki í sér fyrirframætlað samræmi við grunnkröfu sem sett er 

fram í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB ef einhverju af eftirfarandi er beitt:  

- í níundu málsgrein gr. 6.2.5 í staðlinum, setningunni „For the emission measurements, a 

combination of bicones and log periodic dipole array antennas (commonly termed “log 

periodics”) could also be used to cover the entire 30 MHz to 1 000 MHz band“, 

- tíunda málsgrein gr. 6.2.5 í staðlinum, 

- ellefta málsgrein gr. 6.2.5 í staðlinum. 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 302 066-2 V1.2.1 

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); Myndkerfi í ratsjárbúnað 

til jarð- og veggskönnunar (GPR/WPR); Hluti 2: Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta 

(R&TTE Directive) 

20.1.2023  

2. EN 302 208 V3.1.1 

Örmerkingarbúnaður sem starfar á tíðnisviðinu 865 MHz til 868 MHz með styrk allt að 2 W 

og á tíðnisviði 915 til 921 MHz með styrk allt að 4 W; Samræmdur Evrópustaðall skv.  

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

20.1.2023  

3. EN 302 609 V2.1.1 

Skammdræg tæki (SRD): Þráðlaus fjarskiptabúnaður fyrir Euroloop járnbrautarkerfi; 

Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

20.1.2023  

4. EN 303 204 V2.1.2 

Netkerfistengd skammdræg tæki (SRD); Fjarskiptabúnaður til nota á tíðnisviðinu 870 MHz 

til 876 MHz með styrk allt að 500 mW; Samræmdur staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB 

20.1.2023  

5. EN 303 276 V1.1.1 

Þráðlausar fjarskiptaleiðir sem starfa á tíðnibilunum 5.852 MHz til 5.872 MHz og/eða  

5.880 MHz til 5.900 MHz til nota á sjó í skipum og sjávarmannvirkjum sem stunda 

samræmda starfsemi; Samræmdur staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB 

20.1.2023  

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 258, 20.7.2021, bls. 53 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1196/oj


30.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 63/37 
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Upplýsingar um samhæfða staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1220 frá  

26. júlí 2021 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2021/76 að því er varðar  

samhæfða staðla um öryggisreglur um smíði og ísetningu á brunavarnarlyftum  

og hegðun lyfta ef til eldsvoða kemur 

2014/33/ESB – Lyftur 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 81-72:2020 

Öryggisreglur um smíði og ísetningu á lyftum - Sérstök notkun á farþegalyftum og farþega- og vörulyftum - 

Hluti 72: Brunavarnarlyftur 

2. EN 81-73:2020 

Öryggisreglur um smíði og ísetningu á lyftum - Sérstök notkun á farþegalyftum og farþega- og vörulyftum - 

Hluti 73: Hegðun lyfta ef til eldsvoða kemur 

II. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 81-72:2015 

Öryggisreglur um smíði og ísetningu á lyftum - Sérstök notkun á farþegalyftum og farþega- 

og vörulyftum - Hluti 72: Brunavarnarlyftur 

27.1.2023  

2. EN 81-73:2016 

Öryggisreglur um smíði og ísetningu á lyftum - Sérstök notkun á farþegalyftum og farþega- 

og vörulyftum - Hluti 73: Hegðun lyfta ef til eldsvoða kemur 

27.1.2023  

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 267, 27.7.2021, bls. 17 

2021/EES/63/35 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1220/oj
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