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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10343 – DISCOVERY/WARNERMEDIA) 

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: 

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

– Rekstur, eignir og skuldbindingar sem saman mynda WarnerMedia-hluta AT&T Inc. („WarnerMedia“, 

Bandaríkjunum) 

Discovery öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir WarnerMedia. Samruninn á sér 

stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Discovery: alþjóðlegt fjölmiðlafyrirtæki sem útvegar efni, að mestu sannsögulegt efni, í ýmsum flokkum á borð við 

sagnfræði, íþróttir, mat og ferðalög, í þágu áhorfenda um allan heim í gegnum ýmsan dreifingarvettvang. 

– WarnerMedia: alþjóðlegt fjölmiðla- og afþreyingarfyrirtæki sem þróar, framleiðir og dreifir kvikmyndum, 

sjónvarpsefni og öðru efni um allan heim. 

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 484, 

2.12.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10343 – DISCOVERY/WARNERMEDIA 

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/76/01 

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

(mál M.10536 – TOTALENERGIES/THREE GORGES CORPORATION/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– TotalEnergies S.E. („TotalEnergies“, Frakklandi) 

– Three Gorges Corporation („3G“, Kína)  

– JV (Kína)  

TotalEnergies, öðlast, í gegnum Total (China) Investment Co., Ltd. („Total China“), ásamt 3G, í gegnum Three Gorges 

Capital Holdings Co. Ltd. og Three Gorges Electric Energy Co. Ltd., sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. og  

4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir sameiginlegu fyrirtæki (JV).  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– TotalEnergies: orkufyrirtæki með víðtæka starfsemi sem er skráð á markað og með aðsetur í París. Total China, 

dótturfélag alfarið í eigu TotalEnergies, er með starfsemi í ýmsum geirum í Kína, m.a. á sviði jarðolíu- og 

jarðgasleitar og framleiðslu, einnig á sviði endurnýjanlegra orkugjafa (t.d. sólarorka), sem og vinnslu og íðefni, 

o.s.frv.  

– 3G: kínverskt fyrirtæki alfarið í eigu kínverska ríkisins sem er með aðsetur í Wuhan, Kína. 3G fæst einkum við þróun, 

byggingu og rekstur vatnsaflsvirkjanaverkefna og annarra verkefna sem varða endurnýjanlega orku, s.s. vindorku, 

sólarorku og nýtingu vatnsauðlinda. 3G er endanlega í eigu og undir stjórn stjórnskipaðrar nefndar á vegum ríkisráðs 

Kína sem fer með umsýslu og eftirlit ríkiseigna.  

– JV (sameiginlegt fyrirtæki): verður með starfsemi í Wuhan, Hubei-héraði, Kína, og mun fjárfesta í, byggja og 

starfrækja lítið kerfi hleðslustöðva fyrir rafknúin ökutæki og annast þjónustu í tengslum við hleðslustöðvar sem þriðji 

aðili. Starfsemin mun fara fram í Wuhan og Yichang og mögulega í öðrum héruðum Kína í framtíðinni. 

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 480, 

29.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10536 – TOTALENERGIES/THREE GORGES CORPORATION/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. 

2021/EES/76/02 

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

(mál M.10549 – ARDIAN FRANCE/RG SAFETY) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Ardian Expansion Fund V S.L.P.; lýtur yfirráðum af hálfu Ardian France S.A. („Ardian France“, Frakklandi) 

– SAS Financière RG Safety („RG Safety“, Frakklandi) 

Ardian France nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir RG Safety í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Ardian France: framtakssjóður sem stýrir og veitir ráðgjöf í þágu fjárfestingarsjóða sem eiga hluti í ýmsum 

fyrirtækjum víðs vegar um heim, einkum á Ítalíu og í Frakklandi, og er um að ræða flugvallainnviði, hönnun 

færibandakerfa og viðhald, sem og viðhald á sviði loftferða. 

– RG Safety: alþjóðleg samstæða sem sérhæfir sig í dreifingu á persónuhlífum, öryggisvörum og hreinlætisvörum fyrir 

starfsfólk, bæði undir merkjum framleiðenda og undir eigin merki – um er að ræða starfsemi í ýmsum geirum og 

viðveru í Frakklandi, á Ítalíu, Spáni, í Belgíu, Slóvakíu, Þýskaland, Túnis og í Sviss.  

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 fyrirhuguð viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 483, 

1.12.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10549 – ARDIAN FRANCE/RG SAFETY 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Brussels 

  

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

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

2021/EES/76/03 

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

(mál M.10557 – CPP INVESTMENTS/VOTORANTIM/VOTENER) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CPP Investments (Kanada) 

– Votorantim S.A. („Votorantim“, Brasilíu) 

– Votener – Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. („Votener“, Brasilíu), dótturfyrirtæki Votorantim Geração 

de Energia S.A. („VGE“, Brasilíu); sem er sem stendur dótturfyrirtæki Votorantim. 

CPP Investments og Votorantim öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Votener. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CPP Investments: samtök sem annast fjárfestingastýringar og fjárfesta með fjármunum úr sjóðum Canada Pension 

Plan sjóðsins. 

– Votorantim: starfsemi í ýmsum viðskiptaeiningum, m.a. með sement og steypu; fæst einnig við námugröft og 

málmvinnslu, einnig appelsínuþykkni, og starfar líka á mörkuðum fyrir sérnotaíðefni, sem og við raforkuframleiðslu 

og í fjármálageiranum. 

– Votener: heildsöluviðskipti með raforku í Brasilíu. 

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 482, 

30.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10557 – CPP INVESTMENTS/VOTORANTIM/VOTENER 

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/76/04 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10280 – ABP/SLANEY/LINDEN) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 2. júlí 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum samruna 

og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við b-lið 

1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til 

á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður 

að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10280. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10374 – BAIN CAPITAL/HITACHI METALS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. 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 

32021M10374. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/76/05 

2021/EES/76/06 

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.10393 – BROOKFIELD/MODULAIRE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. 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 

32021M10393. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10424 – FORESTAL ARAUCO/OTPPB/AGRICOLA NEUFUN JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. 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 

32021M10424. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/76/07 

2021/EES/76/08 

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.10430 – TOWERBROOK/BRUNEAU GROUP) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. 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 

32021M10430. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10461 – OTPP/BROOKFIELD/OMERS/SGN) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. 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 

32021M10461. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/76/09 

2021/EES/76/10 

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


Nr. 76/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.12.2021 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10468 – NREP/NOVO HOLDINGS/INDUSTRIENS  

PENSIONSFORSIKRING/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. 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 

32021M10468. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10474 – NESTE/RAVAGO/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. 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 

32021M10474. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/76/11 

2021/EES/76/12 

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.10498 – LIBERTY GLOBAL/INFRAVIA/LIBERTY  

NETWORKS GERMANY) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. 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 

32021M10498. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10501 – BOUYGUES/DESTIA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. 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 

32021M10501. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/76/13 

2021/EES/76/14 

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.10505 – CKA/CKI/UKPN) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. 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 

32021M10505. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/76/15 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hætta formlegri rannsókn vegna afturköllunar af hálfu  

aðildarríkis 

Ríkisaðstoð – Pólland 

(107. til 109. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins) 

Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 2. mgr. 108. sáttmálans – Afturköllun tilkynningar 

Ríkisaðstoð SA.51987 (2019/C) (áður 2018/N) – Pólland – Hitaveita – Tarnobrzeg, SA.52084 

(2019/C) (áður 2018/N) – Hitaveita – Ropczyce, SA.52238 (2019/C) (áður 2018/N) – Hitaveita – 

Lesko, SA.54236 (2019/C) (áður 2019/N) – Hitaveita – Dębica, og SA.55273 (2019/C) (áður 2019/N) 

– Hitaveita – Ustrzyki Dolne 

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hætta formlegri rannsókn, skv. 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins, sem hófst 25. október 2019 (1), að því er varðar ofangreinda ráðstöfun og 

færir til bókar að Pólland hafi afturkallað tilkynningar sínar 21. apríl 2020 og 11. júní 2021. 

  

(1)  Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar í málum SA.51987 (2019/C) (áður 2018/N) – Pólland – Hitaveita – 

Tarnobrzeg, SA.52084 (2019/C) (áður 2018/N) – Hitaveita – Ropczyce, SA.52238 (2019/C) (áður 2018/N) – 

Hitaveita – Lesko, SA.54236 (2019/C) (áður 2019/N) – Hitaveita – Dębica, og SA.55273 (2019/C) (áður 2019/N) 

– Hitaveita – Ustrzyki Dolne (Stjtíð. ESB C 411, 6.12.2019, bls. 6). 

2021/EES/76/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2019:411:TOC
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti vegna endurheimtu  

ríkisaðstoðar og viðmiðunar/afreiknivexti sem gilda frá 1. desember 2021  

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

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

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

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

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

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

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

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

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

Vextir sem hafa breyst eru feitletraðir. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 414, 13.10.2021, bls. 3, og EES-viðbæti nr. 67, 21.10.2021, bls. 19. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.12.2021 – -0,45 -0,45 0,00 -0,45 1,76  -0,45 0,00  -0,45 -0,45 

1.11.2021 30.11.2021 -0,45  -0,45  0,00  -0,45  1,28  -0,45  0,03  -0,45  -0,45  

1.10.2021 31.10.2021 -0,45  -0,45  0,00  -0,45  1,03  -0,45  0,03  -0,45  -0,45  

1.9.2021 30.9.2021 -0,45  -0,45  0,00  -0,45  0,82  -0,45  0,04  -0,45  -0,45  

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

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

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

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

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

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

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

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.12.2021 – -0,45 -0,45 -0,45 0,22 1,94  -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.11.2021 30.11.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,22  1,69  -0,45  -0,45  -0,45  -0,45  

1.10.2021 31.10.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,22  1,46  -0,45  -0,45  -0,45  -0,45  

1.9.2021 30.9.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,22  1,22  -0,45  -0,45  -0,45  -0,45  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

1.12.2021 – -0,45 -0,45 -0,45 0,53  -0,45 1,75 -0,02 -0,45 -0,45 0,36  

1.11.2021 30.11.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,24  -0,45  1,75  -0,02  -0,45  -0,45  0,22  

1.10.2021 31.10.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,18  -0,45  1,75  -0,01  -0,45  -0,45  0,17  

1.9.2021 30.9.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,15  -0,45  1,75  -0,01  -0,45  -0,45  0,17  

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

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

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

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

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

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

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

 

2021/EES/76/17 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2021:414:TOC
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1827 frá  

18. október 2021 um staðla fyrir póstþjónustu og aukin gæði þjónustu til  

stuðnings tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/67/EB 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 13724:2013, EN 13724:2013/AC:2016  

Póstþjónusta - Op á bréfakössum og bréfarifum - Kröfur og prófunaraðferðir 

2. EN 13850:2020  

Póstþjónusta - Þjónustugæði - Mæling á flutningstíma frá póstlagningu til móttöku fyrir stakar 

forgangspóstsendingar og A-póstsendingar 

3. EN 14012:2019  

Póstþjónusta - Þjónustugæði - Meginreglur um meðhöndlun kvartana 

4. EN 14508:2016  

Póstþjónusta - Þjónustugæði - Mæling á flutningstíma frá póstlagningu til móttöku fyrir stakar B-

póstsendingar og A-póstsendingar 

5. EN 14534:2016, EN 14534:2016/AC:2017  

Póstþjónusta – Þjónustugæði – Mæling á flutningstíma magnpóstsendinga frá póstlagningu til móttöku 

6. EN 14615:2017  

Póstþjónusta - Rafræn póstmerki - Notkun, öryggi og hönnun 

7. EN ISO 19160-4:2017  

Póstföng - Hluti 4: Þættir og sniðmát alþjóðlegra póstfanga (ISO 19160-4:2017) 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 13724:2013 

Póstþjónusta - Op á bréfakössum og bréfarifum - Kröfur og prófunaraðferðir 

8.11.2021 

2. EN 13850:2012 

Póstþjónusta - Þjónustugæði - Mæling á flutningstíma frá póstlagningu til móttöku 

fyrir stakar forgangspóstsendingar og A-póstsendingar 

8.11.2021 

3. EN 14012:2008 

Póstþjónusta - Þjónustugæði - Meginreglur um meðhöndlun kvartana 

8.11.2021 

4. EN 14142-1:2011 

Póstþjónusta - Gagnagrunnar með utanáskriftum - Hluti 1: Hlutar utanáskrifta 

8.11.2021 

5. EN 14508:2003+A1:2007 

Póstþjónusta - Þjónustugæði - Mæling á flutningstíma frá póstlagningu til móttöku 

fyrir stakar B-póstsendingar og A-póstsendingar 

8.11.2021 

6. EN 14534:2003+A1:2007 

Póstþjónusta - Ljóstækni til augnlækninga – Snertilinsur og efni til að hreinsa og 

geyma snertilinsur – Grunnkröfur 

8.11.2021 

2021/EES/76/18 
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7. EN 14615:2005 

Póstþjónusta - Rafræn póstmerki - Notkun, öryggi og hönnun 

8.11.2021 

Ákvörðunin í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 369, 19.10.2021, bls 16 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1827/oj
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1992 frá  

15. nóvember 2021 um samhæfða staðla fyrir leikföng sem samdir eru til  

stuðnings tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 71-2:2020 

Öryggi leikfanga - Hluti 2: Eldfimi 

2. EN 71-3:2019+ A1:2021 

Öryggi leikfanga - Hluti 3: Far tiltekinna frumefna 

3. EN 71-4:2020 

Öryggi leikfanga - Hluti 4: Samstæður fyrir efnafræðitilraunir og ámóta tilraunir 

4. EN 71-13:2021 

Öryggi leikfanga - Hluti 13: Lyktarskynsborðspil, snyrtivörusett og bragðskynsleikir 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 71-2:2011+ A1:2014 

Öryggi leikfanga - Hluti 2: Eldfimi 

17.5.2022 

2. EN 71-3:2019 

Öryggi leikfanga - Hluti 3: Far tiltekinna frumefna 

17.5.2022 

3. EN 71-4:2013 

Öryggi leikfanga - Hluti 4: Samstæður fyrir efnafræðitilraunir og ámóta tilraunir 

17.5.2022 

4. EN 71-13:2014 

Öryggi leikfanga - Hluti 13: Lyktarskynsborðspil, bragðskynsborðspil, snyrtivörusett 

og bragðskynsleikir 

17.5.2022 

Ákvörðunin í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 405, 16.11.2021, bls 14 

2021/EES/76/19 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1992/oj
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