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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10290  MICROSOFT/NUANCE) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. nóvember 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: 

 Microsoft Corporation („Microsoft“, Bandaríkjunum) 

 Nuance Communications, Inc. („Nuance“, BNA) 

Microsoft öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Nuance í heild. Samruninn á sér 

stað með samningi og samrunaáætlun. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Microsoft: alþjóðlegt tæknifyrirtæki. Fyrirtækið býður upp á breitt vöruúrval og þjónustu við viðskiptavini í gegnum 

eftirfarandi rekstrarþætti: i) framleiðni og viðskiptaferla (t.d., Microsoft 365, LinkedIn), ii) tölvuský (t.d., Microsoft 

Azure, Windows Server), og iii) tölvuvinnslu með áherslu á einkanot (t.d., Windows, MSN advertising, Microsoft 

Xbox). 

 Nuance: hugbúnaðarfyrirtæki. Annast breitt svið af hugbúnaðarvörum, einkum vörum sem samþætta umritunartækni. 

Um er að ræða tvær viðskiptaeiningar: i) heilbrigðisþjónustu (heilbrigðistengdar radd- og gervigreindarlausnir sem 

hjálpa læknum við að sinna umsýslu á skilvirkari hátt, t.d. Nuance’s Dragon Professional and Consumer) og ii) 

fyrirtæki (raddnýting, stafræn nýting og raddgreiningartækni í þágu þjónustu við viðskiptavini og sölusamskipta). 

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.  

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 476, 

26.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10290  MICROSOFT/NUANCE 

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/75/02 

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

(mál M.10350 – MONDELEZ/CHIPITA INDUSTRIAL AND  

COMMERCIAL COMPANY) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Mondelēz International, Inc. („Mondelēz“, Bandaríkjunum) 

– Chipita Industrial and Commercial Company S.A. („Chipita“, Grikklandi) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Mondelēz: alþjóðlegt fyrirtæki á sviði snarlfæðu með vörur á borð við kex, súkkulaði, tyggjó og sælgæti, osta og 

drykki í duftformi. Mondelēz framleiðir og markaðssetur vörur sínar á alþjóðlegum vettvangi.  

– Chipita: fjölþjóðlegur framleiðandi á vörumerktum smjördeigshornum í umbúðum og fleiru, aðallega snarlfæði sem 

unnið er úr bökuðu brauði.  

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.  

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 467, 

19.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10350 – MONDELEZ/CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY 

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/75/03 

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

(mál M.10372 – SHV ENERGY/UGI INTERNATIONAL HOLDING/JV) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SHV Energy N.V. („SHV Energy“, Niðurlöndum); lýtur yfirráðum SHV N.V. (Niðurlöndum) 

– UGI International Holdings B.V. („UGI International Holdings“, BNA); lýtur yfirráðum af hálfu UGI Corporation 

(„UGI“, BNA) 

– Joint Venture (Niðurlöndum); lýtur yfirráðum af hálfu SHV Energy og UGI International 

SHV Energy og UGI International öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir sameiginlegu félagi (JV). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SHV Energy: starfsemi á sviði endurnýjanlegra orkugjafa og lausna á sviði endurnýjanlegrar orku og í dreifingu á 

orku utan kerfis.  

– UGI International Holding: starfsemi í gegnum ýmis dótturfélög á sviði dreifingar og markaðssetningar á orkuvörum 

og tengdri þjónustu. 

– Joint Venture: mun fást við þróun og markaðssetningu á dímetýletri úr endurnýjanlegu og/eða endurunnu kolefni 

(rDME) og stuðla að viðurkenningu innan iðngreinarinnar og á markaði sem og áhuga á rDME í þeim tilgangi að 

draga úr notkun á jarðefnaeldsneyti. 

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.  

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 476, 

26.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10372 – SHV ENERGY/UGI INTERNATIONAL HOLDING/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími +32 22964301 

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/75/04 

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

(mál M.10387 – MERIDIAM/ALLIANZ/NEUCONNECT) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Meridiam Investment 3 SAS („Meridiam“) (Frakklandi); lýtur yfirráðum af hálfu Meridiam SAS (Frakklandi) 

– Allianz Leben Infrastrukturfonds GmbH, APKV Infrastrukturfonds GmbH og AZ-SGD Infrastrukturfonds GmbH 

(„Allianz fjárfestarnir”) (Þýskalandi); tilheyrir Allianz Group (Þýskalandi) 

– NeuConnect Britain Limited („Neuconnect“) (Bretlandi) 

Meridiam og Allianz fjárfestarnir öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Neuconnect. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Meridiam: alþjóðlegur fjárfestinga- og eignastýringaraðili sem sérhæfir sig í langtímafjárfestingum í opinberum 

innviðum og samfélagsinnviðum. Meridiam þróar, fjármagnar, byggir, starfrækir og viðheldur ýmsum gerðum af 

verkefnum, einkum flutningainnviðum, félagslegum innviðum, opinberum byggingum, sem og veitum og þjónustu. 

– Allianz Group: alþjóðlegur fjármálaþjónustuveitandi sem einkum annast þjónustu á sviði trygginga og eignastýringar. 

– Neuconnect: þróun og starfræksla neðansjávar- og neðanjarðarkapals sem flytur háspennurafmagn milli Isle of Grain í 

suðausturhluta Englands og Wilhelmshaven í Norður-Þýskalandi. 

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. 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 476, 

26.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10387 – MERIDIAM/ALLIANZ/NEUCONNECT 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími +32 22964301 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10436 – MOËT HENNESSY/CAMPARI/CLASS A TANNICO  

SHAREHOLDERS/TANNICO) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. nóvember tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Moët Hennessy S.A.S. („Moët“, Frakklandi), sem tilheyrir samstæðunni Agache SEDCS 

– Davide Campari-Milano N.V. („Campari“, Niðurlöndum) 

– Hr. Marco Magnocavallo og hr. Andrea di Camillo („Class A Tannico Shareholders“, Ítalíu) 

– Tannico e Wineplatform S.p.A. („Tannico“, Ítalíu); lýtur yfirráðum af hálfu Campari og Class A Tannico 

Shareholders 

Moët, Campari og Class A Tannico Shareholders öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar yfir Tannico í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Moët: framleiðsla um allan heim og dreifing (einkum á heildsölustigi) á vínum og brenndu víni. Í eignasafni Moët eru 

merki á borð við Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Ruinart, Krug, Château Cheval Blanc, Château 

d’Yquem, Clos des Lambrays, Hennessy (koníak), Glenmorangie, Ardbeg, og Woodinville Whiskey Company 

(skoskt viskí), Belvedere (vodka), og Volcan De Mi Tierra (tekíla). 

– Campari: framleiðsla og dreifing á víni og brenndu víni á alþjóðlegum vettvangi. Í fjölbreyttu eignasafni Campari eru 

yfir 50 vörumerki um allan heim, m.a. Aperol, Campari, SKYY, Grand Marnier, Wild Turkey og Appleton Estate. 

– Class A Tannico Shareholders: Hr. Marco Magnocavallo er núverandi forstjóri Tannico. Hann stjórnar fjárfestinga-

fyrirtækinu Boox ásamt hr. Andrea di Camillo. Hr. Andrea di Camillo fer einnig með yfirráð í P101, sem er ítalskur 

vogunarsjóður sem leggur áherslu á fjárfestingar í fyrirtækjum á byrjunarstigi í stafræna geiranum. 

– Tannico: smásala á vínum og brenndu víni í gegnum rafræn viðskipti. 

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.  

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 475, 

25.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10436 – MOËT HENNESSY/CAMPARI/CLASS A TANNICO SHAREHOLDERS/TANNICO 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10465 – ADECCO/AKKA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Adecco Group AG („Adecco“, Sviss) 

– AKKA Technologies SE („AKKA“, Belgíu) 

Adecco öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir AKKA í heild. Samruninn á 

sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Adecco: annast mannauðslausnir, m.a. sveigjanlega ráðningarsamninga, varanlegar ráðningar, breytingar á 

starfsvettvangi, útvistun á mannauðsstjórnun, ráðgjöf, þjálfun og aðra mannauðstengda þjónustu á alþjóðlegum 

vettvangi. Adecco fæst einnig við, í gegnum dótturfyrirtækið Modis, upplýsingatækniþjónustu og þjónustu í tengslum 

við stafræna högun. 

– AKKA: annast verkfræði- og rannsóknar- og þróunarþjónustu og ráðgjöf. AKKA annast verkefni sín einkum á EES-

svæðinu, en hefur verið að færa út athafnasvæði sitt alþjóðlega, einkum í Norður-Ameríku. 

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. 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 472, 

23.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10465 – ADECCO/AKKA 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10475 – UNITED GROUP/WIND HELLAS) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– United Group B.V. („United Group“, Niðurlöndum) 

– Wind Hellas („Wind“, Grikklandi) 

United Group öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Wind í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– United Group: annast síma- og fjölmiðlaþjónustu í suðausturhluta Evrópu. United Group hefur frá því í nóvember 

2020 verið með starfsemi í Grikklandi og á Kýpur í gegnum dótturfyrirtæki sem er alfarið í eigu þess, Nova 

Telecommunication S.M.S.A. (áður Forthnet), fjarskiptafyrirtæki sem annast fastlínusímaþjónustu og breiðbands-

þjónustu í Grikklandi og áskriftarsjónvarpsþjónustu í Grikklandi og á Kýpur. United Group lýtur endanlega yfirráðum 

sér í lagi af hálfu BC Partners LLP, sem er alþjóðlegt fjárfestingafyrirtæki. 

– Wind: annast farsíma-, fastlínu- og netþjónustu, auk áskriftasjónvarpsþjónustu í litlum mæli, í Grikklandi. 

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.  

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 473, 

24.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10475 – UNITED GROUP/WIND HELLAS 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10489 – BAXTER/HILL-ROM) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Baxter International Inc. („Baxter“, Bandaríkjunum) 

– Hill-Rom Holdings, Inc. („Hill-Rom“, Bandaríkjunum) 

Baxter öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Hill-Rom í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Baxter: alþjóðlegt heilbrigðisfyrirtæki sem einkum fæst við þróun, framleiðslu og markaðssetningu á vörum til 

meðferðar vegna langvinnra sjúkdóma og bráðameðferðar á spítölum, meðferðarstofnunum og heima fyrir. 

– Hill-Rom: alþjóðlegt fyrirtæki á sviði lækningatækja sem þróar og markaðssetur vörur á borð við sjúkrahúsrúm og 

húsgögn, umönnunarvörur á borð við skjái, öndunarbúnað og blóðþrýstingstæki, auk skurðstofuvara. 

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.  

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 472, 

23.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10489 – BAXTER/HILL-ROM 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M. 10504 – EQT/H&F/ZOOPLUS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EQT Fund Management S.à.r.l („EQT“, Lúxemborg); hluti af EQT samstæðunni (Svíþjóð) 

– Hellman & Friedman LLC („H&F“, Bandaríkjunum) 

– Zooplus AG („Zooplus“, Þýskalandi) 

H&F og EQT öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Zooplus í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EQT: fjárfestingarsjóður sem er hluti af EQT samstæðunni, en félög í verðbréfasafni þess fást við ýmsar greinar um 

allan heim, s.s. heilbrigðisþjónustu, þjónustu, neytendavörur, orku & umhverfi, o.s.frv. 

– H&F: framtaksfjárfestingar í ýmsum greinum um allan heim, m.a. hugbúnaði og tækni, fjármálaþjónustu, 

heilbrigðisþjónustu, á neytendamarkaði og í smásölu og annarri viðskiptaþjónustu.  

– Zooplus: smásala í gegnum rafræn viðskipti á gæludýravörum, og fer starfsemin fram í flestum ríkjum ESB. Zooplus 

starfrækir fjölda staðbundinna vefverslana og vefverslana sem starfa á landsvísu og selja gæludýravörur fyrir hunda, 

ketti, fugla, hesta, lítil dýr og lagardýr. Vöruúrvalið felst m.a. í gæludýrafóðri en líka fylgihlutum fyrir dýr (s.s. 

klórustaurar, búr til flutninga, leikföng, kattasandur og snakk).  

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.  

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 473, 

24.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10504 – EQT/H&F/ZOOPLUS 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími +32 22964301 

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/75/10 

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


25.11.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 75/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10513 – ACCIAIERIA ARVEDI/FINARVEDI/ 

ACCIAI SPECIALI TERNI/THYSSENKRUPP STAINLESS/ 

THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Acciaieria Arvedi S.p.A. (Ítalíu) („Acciaieria Arvedi“); lýtur yfirráðum af hálfu Finarvedi S.p.A. (Ítalíu) 

– Acciai Speciali Terni S.p.A. (Ítalíu) („AST“) 

– Thyssenkrupp Stainless GmbH (Þýskalandi); lýtur yfirráðum af hálfu AST 

– Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S. (Tyrklandi); lýtur yfirráðum af hálfu AST 

Acciaieria Arvedi öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir AST, Thyssenkrupp 

Stainless GmbH og Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S. í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Acciaieria Arvedi: framleiðsla og sala á vörum úr kolefnisstáli, m.a. kolefnisstálslykkjum, soðnum kolefnisstálrörum 

og kalddregnum kolefnisstálrörum, soðnum stálrörum úr ryðfríu stáli, auk annarrar starfsemi í stálgeiranum. 

– AST, Thyssenkrupp Stainless GmbH og Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S.: framleiðsla, 

dreifing og afhending á tilteknum vörum úr ryðfríu stáli, s.s. stöðluðum eða sérsniðnum plötum eða stállykkjum í 

öllum flokkum ryðfrís stáls, soðnum pípum og rörum og hornréttum plötum fyrir ýmsar greinar á borð við 

bílaframleiðendur, orkuframleiðslu, stálframleiðslugreinar, í þágu matvælageymslu og fyrir byggingarmarkað. 

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.  

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 473, 

24.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10513 – ACCIAIERIA ARVEDI/FINARVEDI/ACCIAI SPECIALI TERNI/THYSSENKRUPP STAINLESS/ 

THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10517 – PERMIRA/THOMA BRAVO/MOTUS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).  

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Permira Holdings Limited („Permira“, Bretlandi) 

– Thoma Bravo, L.P. („Thoma Bravo“, BNA) 

– Motus Group LLC („Motus“, BNA); lýtur yfirráðum af hálfu Thoma Bravo 

Permira og Thoma Bravo öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Motus. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Permira: framtaksfjárfestingafyrirtæki sem veitir ýmsum fjárfestingasjóðum þjónustu á sviði fjárfestingaumsýslu. 

Permira stýrir ýmsum fjárfestingafélögum sem starfa innan ýmissa atvinnugreina og innan margvíslegrar lögsögu. 

– Thoma Bravo: framtaksfjárfestingafyrirtæki sem aflar hlutafjár og annast markvissan stuðning við reynslumikil 

stjórnendateymi og vaxandi hugbúnaðar- og tæknifyrirtæki í greinum sem varða grunnvirki, fjármálastarfsemi, 

heilbrigðisþjónustu og öryggi á netinu. 

– Motus: fyrirtæki með starfsemi sem varðar hugbúnað fyrir fyrirtæki og sem annast fyrirtækjalausnir sem varða 

fjarvinnu m.a. i) endurgreiðsla ökutækjakostnaðar og kílómetragjalds, ii) endurgreiðsla vegna þráðlauss búnaðar og 

annars búnaðar sem og stýrðar samgöngulausnir, og iii) endurgreiðsla kostnaðar vegna staðsetningar. 

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. 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 472, 

23.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10517 – PERMIRA/THOMA BRAVO/MOTUS 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10521 – ORANGE/PUBLICIS/VOILA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Orange Participations S.A. (Frakklandi), sem tilheyrir Orange S.A. („Orange“ Frakklandi)  

 Multi Market Services France Holdings S.A.S. (Frakklandi), sem tilheyrir Publicis Group S.A. („Publicis“ 

Frakklandi) 

 RAPP 85 S.A.S. („Voila“ eða „sameiginlegt fyrirtæki“ Frakklandi)  

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

yfir Voila. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum í fyrirliggjandi félagi sem aldrei hefur verið með starfsemi, í því skyni að 

mynda sameiginlegt félag. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja og Voila er sem hér segir: 

 Orange: fjarskiptafyrirtæki með starfsemi í mörgum löndum. Fyrirtækið annast breitt úrval fjarskiptaþjónustu, einkum 

í gegnum fastlínusíma-, net- og farsímaþjónustu. Orange annast einnig tæknilausnir (netkerfi og fjölmiðla) fyrir 

skipulagningu íþrótta-, stofnana-, viðskipta- eða fjölmiðlaviðburða í gegnum viðskiptaeiningu sína Orange Events. 

 Publicis: rekstraraðili með starfsemi í fjarskipta- og auglýsingageiranum. Publicis starfrækir einnig viðburðaskrifstofu 

í gegnum dótturfyrirtækið PublicisLive France, sem sjálft er 100% í eigu Multi Market Services France Holdings. 

 Voila: verðandi sameiginlegt félag sem ætlað er að markaðssetja vettvang fyrir tölvuskýjaþjónustu í þeim tilgangi að 

setja upp blandaða viðburði sem eru aðgengilegir í gegnum viðskiptaforrit sem dreift er í gegnum vafra („SaaS“).  

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. 

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 beinir því til þriðju aðila sem eiga hagsmuna að gæta að koma á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um fyrirhugaða starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 476, 

26.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10521– ORANGE/PUBLICIS/VOILA 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10523 – NORDIC CAPITAL/ROTHSCHILD/TA ASSOCIATES/RLDATIX) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Nordic Capital X Limited („Nordic Capital“, Jersey) 

– Five Arrows Managers LLP (Bretlandi) og Five Arrows Managers (USA) LLC (Bandaríkjunum) („Five Arrows“); 

lúta bæði yfirráðum af hálfu Rothschild & Co S.C.A. („Rothschild“, Frakklandi) 

– TA Associates Management, L.P. („TA Associates“, Bandaríkjunum) 

– Datix (Holdings) Limited („RLDatix“, Bretlandi) 

Nordic Capital Five Arrows og TA Associates, öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr.  

3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir RLDatix. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Nordic Capital: framtakssjóður sem leggur áherslu á fjárfestingar í heilbrigðisþjónustu, tækni og greiðslumiðlun, 

fjármálaþjónustu og iðnaðar- og viðskiptaþjónustu, sem og í greinum sem varða neytendavörur á Norðurlöndunum og 

í völdum löndum í Norður-Evrópu. 

– Rothschild: fjármálaraáðgjafarsamstæða sem veitir ráðgjöf í tengslum við samruna og yfirtökur, áætlanir og 

fjármögnunarráðgjöf, auk fjárfestingar- og auðstýringarlausna í þágu stórra stofnana, fjölskyldna, einstaklinga og 

stjórnvalda um allan heim. 

– TA Associates: fjárfestingaráðgjöf í þágu sjóða TA Associates og fjárfestingar í tækni-, fjármála-, heilbrigðis- og 

viðskiptaþjónustugeirunum í Norður-Ameríku. 

– RLDatix: annast samsafn hugbúnaðar sem byggir á tölvuskýjalausnum og varðar tæknibúnað til að tryggja öryggi 

sjúklinga. Nýlega keypti RLDatix Allocate sem sérhæfir sig í lausnum sem varða vinnuafl með áherslu á stuðning við 

rekstrar- og stjórnunarþarfir heilbrigðisstarfsfólks í heilbrigðisþjónustunni eins og hún leggur sig. 

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.  

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 473, 

24.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10523 – NORDIC CAPITAL/ROTHSCHILD/TA ASSOCIATES/RLDATIX 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10527 – INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. nóvember 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 („Insight“, BNA), alfarið í eigu Insight Holdings Group, LLC 

 Vector CM Holdings (Cayman), L.P. („Vector Capital“, BNA); lýtur yfirráðum af hálfu Vector Capital IV 

International, L.P. 

Insight og Vector Capital öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi, Iris Holdings JV, í því skyni að sameina starfsemi Campaign 

Monitor Limited („CM Group“, Bretlandi), sem lýtur í bili yfirráðum sér í lagi af hálfu Insight og Cheetah Holdings 

Limited („Cheetah“, Bretlandi), sem aftur lýtur sem stendur lýtur sem stendur yfirráðum sér í lagi af hálfu Vector Capital. 

CM Group og Cheetah fást bæði við markaðssetningu í gegnum tölvupóst og fjölreina markaðslausnir.  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Insight: alþjóðlegt fyrirtæki á sviði áhættufjárfestinga og framtaksfjárfestinga sem sérhæfir sig kaupum á 

minnihlutaeignum í fyrirtækjum sem hafa vaxtarmöguleika, yfirtökum, fjármagni fyrir samruna og kaup og 

fjármögnun fyrirtækja á síðari stigum, meðalstórra fyrirtækja, og einnig endurfjármögnun gjaldfallinna lána og 

aðskilnaði starfsemi frá öðrum hlutum fyrirtækis. Insight fjárfestir einkum í tæknigeiranum, með áherslu á tækni sem 

snýr að neytendum og grunnvirki fyrir hugbúnaðarþjónustuveitu (SaaS). 

 Vector Capital: framtaksfjárfestingafyrirtæki sem leggur áherslu á fjárfestingar í tækni og starfsemi sem byggist á 

tækni. 

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.  

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 472, 

23.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10527 – INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10550 – PHILLIPS 66/FORTRESS INVESTMENT GROUP/WESTERN OIL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Phillips 66 (Bandaríkjunum) 

– Fortress Investment Group LLC („Fortress“, Bandaríkjunum); hluti af samstæðunni SoftBank Group Corp. 

(„Softbank“, Bandaríkjunum) 

– Western Oil, Inc. („Western Oil“, Bandaríkjunum) 

Phillips 66 og Fortress öðast sameiginleg yfirráð í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar yfir Western 

Oil. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Phillips 66: fjölþjóðlegt orkufyrirtæki en í eignasafni þess eru samþætt fyrirtæki á miðsölustigi, fyrirtæki sem sinna 

íðefnastarfsemi, vinnslu og markaðssetningu. Phillips 66 annast vinnslu, flutninga, geymslu og markaðssetningu á 

eldsneyti og vörum um allan heim. 

– Fortress: fyrirtæki á sviði sérhæfðra fjárfestinga og eignastýringar sem stýrir fjármunum breiðs hóps fjárfesta, m.a. 

lífeyrissjóða, styrktarsjóða og stofnana, fjármálastofnana, sjóða sem fjárfesta í öðrum sjóðum og eignamikilla 

fjárfesta. 

– Western Oil: fjölskyldufyrirtæki sem annast rekstur bensínstöðva og þægindaverslana í ríkjunum Missouri og Illinois 

í Bandaríkjunum, sem einnig selur vélaeldsneyti í heildsölu og smásölu, daglegar neytendavörur og annast 

flutningaþjónustu fyrir þriðju aðila. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

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 472, 

23.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10550 – PHILLIPS 66/FORTRESS INVESTMENT GROUP/WESTERN OIL 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími +32 22964301 

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/75/16 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


25.11.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 75/17 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10024 – BLACKSTONE/WINOA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. 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 

32021M10024. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10097 – AMD/XILINX) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. 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 

32021M10097. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/75/18 

2021/EES/75/17 

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

(mál M.10141 – SANACORP PHARMAHANDEL/LEOPOLD FIEBIG  

AND GERDA NÜCKEL) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. mars 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 

32021M10141. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10184 – CHANNEL 5/BBC/ITV/CHANNEL 4/DIGITAL UK) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. október 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 

32021M10184. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/75/19 

2021/EES/75/20 

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.10446 – SWISS LIFE HOLDING/GELSENWASSER/INFRAREAL) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. nóvember 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 

32021M10446. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10460 – DMK/NIESKY/UELZENA/MILCHTROCKNUNG SÜDHANNOVER) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. nóvember 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 þýsku 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 

32021M10460. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/75/21 

2021/EES/75/22 

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.10466 – GOLDMAN SACHS/ENEOS/NIPPO) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. nóvember 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 

32021M10466. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10479 – TELENET/WILLEMEN GROEP/LIVIT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. nóvember 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 

32021M10479. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/75/23 

2021/EES/75/24 

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.10482 – CVC/CARLYLE/CFGI EAGLE PARENT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. október 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 

32021M10482. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10490 – BAIN CAPITAL/CTI/BBG HOLDING) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. október 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 

32021M10490. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/75/25 

2021/EES/75/26 

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.10510 – APOLLO MANAGEMENT/K1 GROUP) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. nóvember 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 

32021M10510. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/75/27 

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

Málsnúmer SA.57991 (2021/C) (áður 2021/NN) – Danmörk 

Greiðsla fyrir rekstur á alþjónustu í þágu Post Danmark 2020 

Málsnúmer SA.55918 (2020/FC) – Danmörk 

Meint ríkisaðstoð í þágu Post Danmark vegna reksturs á alþjónustu 

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Danmörku, með bréfi dags. 23. júlí 2021, sem birt er á 

upprunalegu, gildu tungumáli á eftir ágripi í Stjtíð. ESB C 469, 19.11.2021, bls. 8, þá ákvörðun sína að 

hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-

sambandsins. 

Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur 

tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 469, 

19.11.2021, bls. 8. Viðtakandi: 

European Commission, 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

Bréfsími + 32 22961242 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Danmörku. Þeim, sem leggja fram 

athugasemdir og/eða hluta athugasemdanna, er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera 

skriflegar og rökstuddar. 

2021/EES/75/28 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0008.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0008.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0008.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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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.63452 Tékkland 

Moravskoslezko, 

Severozápad, 

Jihovýchod, 

Jihozápad, Strední 

Morava, 

Severovýchod,  

Strední Cechy 

Mapa regionální podpory pro 

Českou republiku na období 

2022-2027. 

Stjtíð. ESB C 442, 

29.10.2021, bls. 1 

SA.63616 Ungverjaland Hungary 

4th amendment request to the 

Commission Decision of 

10 August 2020 in case 

SA.58202 (2020/N) Hungary — 

COVID-19 related research, 

development and production 

support scheme (C(2020) 5592 

final) and 9th amendment request 

to the Commission Decision of 

8 June 2020 in case SA.57468 

(2020/N) COVID-19: Umbrella 

scheme of direct grants provided 

from the appropriations managed 

at the level of ministries’ 

budgetary chapters (C(2020) 

3951 final) 

Stjtíð. ESB C 442, 

29.10.2021, bls. 2 

SA.64469 Ítalía Italy 

COVID-19 — Measure to 

support the tourist ‘open-buses’ 

companies. 

Stjtíð. ESB C 442, 

29.10.2021, bls. 2 

SA.50272 Frakkland — 
Appels d'offres pour les 

renouvelables 2021-2026 

Stjtíð. ESB C 450, 

5.11.2021, bls. 1 

SA.61902 Frakkland — 

Soutien tarifaire aux installations 

sur bâtiment utilisant l'énergie 

solaire 2021-2026 

Stjtíð. ESB C 450, 

5.11.2021, bls. 2 

SA.64175 Frakkland — 
CNIM — Aide à la 

restructuration 

Stjtíð. ESB C 450, 

5.11.2021, bls. 2 

SA.100006 Grikkland — 

‘Financial Support Scheme for 

Local, Regional and National 

Newspapers and Magazines, 

Regional Media Service 

Providers Radio Stations and 

electronic media’ 

Stjtíð. ESB C 450, 

5.11.2021, bls. 3 

SA.55526 Grikkland Evros 
LNG Terminal Alexandroupolis 

in Greece 

Stjtíð. ESB C 460, 

12.11.2021, bls. 1 

SA.56448 Belgía — Concession bpost 2021-2022 
Stjtíð. ESB C 460, 

12.11.2021, bls. 2 

SA.62065 Danmörk Denmark 
Videreførelse af 

sømandsfradragsordningen. 

Stjtíð. ESB C 460, 

12.11.2021, bls. 2 

SA.62766 

(2021/N) 
Spánn Canarias 

TRTEL — Régimen de 

compensación al transporte 

marítimo y aéreo de mercancías 

incluidas en el anexo I del 

Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, con origen o 

destino en las Islas Canarias 

Stjtíð. ESB C 460, 

12.11.2021, bls. 3 

SA.63553 Finnland — 
Aid to the central and regional 

trotting tracks in Finland 

Stjtíð. ESB C 460, 

12.11.2021, bls. 4 

2021/EES/75/29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.442.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.442.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.442.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.442.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.442.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.442.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.64688 Slóvakía — 

COVID-19: Amendments to 

SA.57599 (as amended by 

SA.59809) and SA.59996 

Stjtíð. ESB C 460, 

12.11.2021, bls. 5 

SA.100142 Ítalía — 
COVID-19: Aid to the 

pyrotechnics sector 

Stjtíð. ESB C 460, 

12.11.2021, bls. 5 

SA.60451 

(2020/N) 
Belgía 

REG.BRUXELLES-

CAP./BRUSSELS 

HFDST.GEW. 

Mesure de soutien au transport 

intermodal par la voie d’eau dans 

la Région Bruxelles-capitale pour 

la période 2021-2025 

Stjtíð. ESB C 469, 

19.11.2021, bls. 1 

SA.63595 Frakkland — 
Crédit d'impôt cinéma et 

audiovisuel — modifications 

Stjtíð. ESB C 469, 

19.11.2021, bls. 2 

SA.64072 Belgía VLAAMS GEWEST 

RRF — Strategic investment and 

innovation support to social 

economy companies in the 

context of the COVID-19 

outbreak 

Stjtíð. ESB C 469, 

19.11.2021, bls. 2 

SA.64541 

(2021/N) 
Lettland — 

State aid for cattle breeding 

sector to mitigate negative impact 

of Covid-19 spread 

Stjtíð. ESB C 469, 

19.11.2021, bls. 3 

SA.100025 Írland Ireland 

COVID-19: Events Sector 

Support Scheme (amendments to 

SA.64412) 

Stjtíð. ESB C 469, 

19.11.2021, bls. 4 

SA.100126 Ítalía — 

COVID-19: Support to road 

passenger transport (amendment 

to SA.62718) 

Stjtíð. ESB C 469, 

19.11.2021, bls. 5 

SA.100306 Niðurlönd — 

COVID-19: Extension of 

SA.61360 with increased budget 

(special transport in the 

Netherlands) 

Stjtíð. ESB C 469, 

19.11.2021, bls. 5 

SA.100427 Búlgaría 

Severoiztochen, 

Severozapaden, 

Yugoiztochen, 

Severen Tsentralen, 

Yugozapaden, Yuzhen 

Tsentralen 

COVID-19: Aid to the tourism 

sector 

Stjtíð. ESB C 469, 

19.11.2021, bls. 6 

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_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.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 staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1801  

frá 11. október 2018 um breytingu á framkvæmdarákvörðun  

(ESB) 2019/1616 að því er varðar samhæfða staðla fyrir iðnaðarlagnir  

úr málmi, festingu með boltum á flönskum og samskeytum þeirra  

og reykrörakatla úr ryðfríu stáli 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 1515-4:2021 

Flansar og samskeyti þeirra – Festing með boltum - Hluti 4: Val á boltum í búnað sem heyrir undir tilskipun 

2014/68/EB um þrýstibúnað 

2. EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 13480-3:2017/A2:2020, EN 13480-3:2017/A1:2021 

Iðnaðarlagnir úr málmi - Hluti 3: Hönnun og útreikningar 

3. EN 14222:2021 

Reykrörakatlar úr ryðfríu stáli 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 1515-4:2009 

Flansar og samskeyti þeirra – Festing með boltum - Hluti 4: Val á boltum í búnað sem 

heyrir undir tilskipun 97/23/EB um þrýstibúnað 

12.4.2023 

2. EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 13480-3:2017/A2:2020 

Iðnaðarlagnir úr málmi - Hluti 3: Hönnun og útreikningar 

12.10.2021 

3. EN 14222:2003 

Reykrörakatlar úr ryðfríu stáli 

12.4.2023 

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 361, 12.10.2021, bls. 53 

2021/EES/75/30 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1801/oj
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

framkvæmdarákvörðun (ESB) 2021/1813 frá 14. október 2021 um  

breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/436 að því er varðar  

samhæfða staðla fyrir stuðningsbúnað á jörðu fyrir flugför, krana, tæki til  

náms og aðrar vélar sem saminn er til stuðnings tilskipun Evrópuþingsins  

og ráðsins 2006/42/EB og um niðurfellingu á framkvæmdarákvörðun  

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/27 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 1837:2020 

Öryggi véla - Innbyggð lýsing í vélum 

2. EN ISO 11553-1:2020,  

EN ISO 11553-1:2020/A11:2020 

Öryggi véla - Vinnsluvélar með leysigeislabúnaði - Hluti 1: Almennar öryggiskröfur (ISO 11553-1:2020) 

3. EN 81-40:2020 

Öryggisreglur um smíði og ísetningu á lyftum – Sérstakar lyftur til fólks- og vöruflutninga – Hluti 40: 

Stigalyftur og lyftipallar á skábrautum fyrir hreyfihamlað fólk 

4. EN 1175:2020 

Öryggi vagna í iðnaði - Rafmagnskröfur 

5. EN 1459-5:2020 

Vinnuvélar til nota í torfærum - Öryggiskröfur og sannprófun - Hluti 5: Tengiskilfletir 

6. EN 1804-1:2020 

Vélar fyrir neðanjarðarnámur - Öryggiskröfur vegna vökvaknúinna þakstoða - Hluti 1: Stoðeiningar og 

almennar kröfur 

7. EN 1804-2:2020 

Vélar fyrir neðanjarðarnámur - Öryggiskröfur vegna vökvaknúinna þakstoða - Hluti 2: Aflstilltir fætur og 

stimplar 

8. EN 1804-3:2020 

Vélar fyrir neðanjarðarnámur - Öryggiskröfur vegna vökvaknúinna þakstoða - Hlui 3: Vökvaknúin og 

rafvökvaknúin stýrikerfi 

9. EN 1974:2020 

Vélar til matvælavinnslu - Sneiðingarvélar - Öryggis- og hreinlætiskröfur 

10. EN 12312-3:2017+ A1:2020 

Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför - Sértækar kröfur - Hluti 3: Ökutæki með færibönd 

11. EN 12312-7:2020 

Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför - Sértækar kröfur - Hluti 7: Búnaður til að færa flugför 

12. EN 12999:2020 

Kranar - Hleðslukranar 

13. EN 13586:2020 

Kranar - Aðgangur 

14. EN 15011:2020 

Kranar - Kranar á brýr og brúargálga 

15. EN 15571:2020 

Vélar og stöðvar til náms og vinnslu á náttúrlegum steini - Öryggi – Kröfur varðandi vélar til 

yfirborðsslípunar 

2021/EES/75/31 
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16. EN ISO 16092-2:2020 

Öryggi smíðavéla - Pressur - Hluti 2: Öryggiskröfur varðandi vélknúnar pressur (ISO 16092-2:2019) 

17. EN ISO 16092-4:2020 

Öryggi smíðavéla - Pressur - Hluti 4: Öryggiskröfur varðandi loftaflspressur (ISO 16092-4:2019) 

18. EN 16307-1:2020 

Industritrucker - Sikkerhetskrav og verifikasjon - Del 1: Tilleggskrav for motoriserte industritrucker, unntatt 

førerløse trucker, trucker med variabel rekkevidde og lastbærende trucker 

19. EN 16486:2014+A1:2020 

Vélar til að þjappa úrgangsefni eða endurvinnanleg efni - Þjöppur - Öryggiskröfur 

20. EN 16564:2020 

Vélar og stöðvar til náms og vinnslu á náttúrlegum steini - Öryggi – Kröfur varðandi sögunar-/fræsingarvélar 

af gálgagerð, þ.m.t. tegundir með tölulegri stýringu (NC/CNC) 

21. EN 16808:2020 

Jarðolíu-, jarðolíuefna- og jarðgasiðnaður - Öryggi véla - Handknúnar lyftur 

22. EN 16851:2017+A1:2020 

Kranar – Létt kranakerfi 

23. EN ISO 19085-10:2019,  

EN ISO 19085-10:2019/A11:2020 

Trésmíðavélar - Öryggi - Hluti 10: Sagir til nota á byggingarstað (verktakasagir) (ISO 19085-10:2018) 

24. EN ISO 20430:2020 

Plast- og gúmmívélar – Sprautusteypivélar - Öryggiskröfur (ISO 20430:2020) 

25. EN IEC 62841-2-6:2020,  

EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020 

Rafdrifin handverkfæri, færanleg verkfæri og vélar til nota við garðyrkju - Öryggi - Hluti 2-6: Sérstakar 

kröfur vegna hamra 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 1837:1999+A1:2009 

Öryggi véla - Innbyggð lýsing í vélum 

15.4.2023 

2. EN ISO 3743-2:2009 

Hljóðtækni - Ákvörðun á hljóðaflsstigi hljóðgjafa með notkun hljóðþrýstings - 

Verkfræðilegar mæliaðferðir fyrir litla hreyfanlega hljóðgjafa í ómsviði - Hluti 2: Aðferðir 

fyrir sérhönnuð prófunarrými með ómtíma samkvæmt ákveðinni forskrift (ISO 3743-

2:1994) 

15.4.2023 

3. EN 81-40:2008 

Öryggisreglur um smíði og ísetningu á lyftum – Sérstakar lyftur til fólks- og vöruflutninga 

– Hluti 40: Stigalyftur og lyftipallar á skábrautum fyrir hreyfihamlað fólk 

15.4.2023 

4. EN 201:2009 

Vélar til vinnslu á gúmmíi og plasti - Sprautusteypivélar - Öryggiskröfur 

15.4.2023 
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5. EN 474-1:2006+ A5:2018 

Jarðvinnuvélar - Öryggi - Hluti 1: Almennar kröfur 

15.10.2021 

6. EN 1175-1:1998+ A1:2010 

Öryggi vagna í iðnaði - Rafmagnskröfur - 1. hluti: Almennar kröfur vegna 

rafgeymisknúinna vagna 

15.4.2023 

7. EN 1175-2:1998+ A1:2010 

Öryggi vagna í iðnaði - Rafmagnskröfur - 2. hluti: Almennar kröfur vegna vagna sem 

knúnir eru brunahreyfli 

15.4.2023 

8. EN 1175-3:1998+ A1:2010 

Öryggi vagna í iðnaði - Rafmagnskröfur - 3. hluti: Sérstakar kröfur vegna rafknúinna 

gírskiptinga í vögnum sem knúnir eru brunahreyfli 

15.4.2023 

9. EN 1804-1:2001+ A1:2010 

Vélar fyrir neðanjarðarnámur - Öryggiskröfur vegna vökvaknúinna þakstoða - 1. hluti: 

Stoðeiningar og almennar kröfur 

15.4.2023 

10. EN 1804-2:2001+ A1:2010 

Vélar fyrir neðanjarðarnámur - Öryggiskröfur vegna vökvaknúinna þakstoða - 2. hluti: 

Aflstilltir fætur og stimplar 

15.4.2023 

11. EN 1804-3:2006+ A1:2010 

Vélar fyrir neðanjarðarnámur – Öryggiskröfur vegna vökvaknúinna þakstoða – 3. hluti: 

Vökvaknúin stýrikerfi 

15.4.2023 

12. EN 1974:1998+A1:2009 

Vélar til matvælavinnslu - Sneiðingarvélar - Öryggis- og hreinlætiskröfur 

15.4.2023 

13. EN ISO 11553-1:2008 

Öryggi véla - Vinnsluvélar með leysigeislabúnaði - 1. hluti : Almennar öryggiskröfur (ISO 

11553-1:2005) 

15.4.2023 

14. EN 12312-3:2017 

Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför - Sértækar kröfur - Hluti 3: Ökutæki með færibönd 

15.4.2023 

15. EN 12312-7:2005+ A1:2009 

Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför - Sértækar kröfur - Hluti 7: Búnaður til að færa 

flugför 

15.4.2023 

16. EN 12999:2011+A2:2018 

Kranar - Hleðslukranar 

15.4.2023 

17. EN 13411-1:2002+ A1:2008 

Augu í stálvíra - Öryggi - Hluti 1: Festaraugu fyrir vírstroffur 

15.4.2023 

18. EN 13411-2:2001+ A1:2008 

Augu í stálvíra - Öryggi - Hluti 2: Splæst augu í vírtrossur 

15.4.2023 

19. EN 13411-3:2004+ A1:2008 

Augu í stálvíra - Öryggi - Hluti 3: Gegntak og gegntaksfestingar 

15.4.2023 

20. EN 13411-4:2011 

Augu í stálvíra - Öryggi - Hluti 4: Hólkun með bræddum málmi og kvoðu 

15.4.2023 

21. EN 13411-5:2003+ A1:2008 

Augu í stálvíra - Öryggi - Hluti 5: U-boltagrip á stálvíra 

15.4.2023 

22. EN 13411-6:2004+ A1:2008 

Augu í stálvíra - Öryggi - Hluti 6: Ósamhverf fleygtengi 

15.4.2023 
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23. EN 13411-7:2006+ A1:2008 

Augu í stálvíra - Öryggi - Hluti 7: Samhverf fleygtengi 

15.4.2023 

24. EN 13411-8:2011 

Augu í stálvíra - Öryggi - Hluti 8: Pressuhólkar og pressun 

15.4.2023 

25. EN 13586:2004+A1:2008 

Kranar - Aðgangur 

15.4.2023 

26. EN 15011:2011+A1:2014 

Kranar - Kranar á brýr og brúargálga 

15.4.2023 

27. EN 16307-1:2013+ A1:2015 

Vinnuvélar í iðnaði - Öryggiskröfur og sannprófun – Hluti 1: Viðbótarkröfur um 

sjálfknúnar vinnuvélar aðrar en vinnuvélar án ökumanna með breytilegt yfirgrip og 

flutningsvélar 

15.4.2023 

28. EN 16486:2014 

Vélar til að þjappa úrgangsefni eða endurvinnanleg efni - Þjöppur - Öryggiskröfur 

15.4.2023 

29. EN 16851:2017 

Kranar – Létt kranakerfi 

15.4.2023 

30. EN 60745-2-6:2010 

Vélknúin handverkfæri - Öryggi - Hluti 2-6: Sérstakar kröfur vegna hamra 

15.4.2023 

31. EN 60745-2-13:2009,  

EN 60745-2-13:2009/A1:2010 

Vélknúin handverkfæri - Öryggi - Hluti 2-13: Sérstakar kröfur vegna keðjusaga 

3.5.2023 

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 366,15.10.2021, bls. 109 
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