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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 23. nóvember 2021 

Málsnúmer 87760 

Ákvörðun nr. 263/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Lengdur gildistími og breytingar á aðstoðarkerfinu sök-

um Covid-19 í þágu mikilvægra þjóðarviðburða á sviði 

íþrótta og í þágu stofnana sem annast sjálfboðastarf. 

Lagastoð Reglugerð um tímabundið kerfi vegna mikilvægra 

þjóðarviðburða á sviði íþrótta og reglugerð um aðstoðar-

kerfi í þágu stofnana sem annast sjálfboðastarf. 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Aðstoðarkerfi í þágu mikilvægra þjóðarviðburða á sviði 

íþrótta: að tryggja að þjóðarviðburðir á sviði íþrótta geti 

átt sér stað.  

Aðstoðarkerfi í þágu stofnana sem annast sjálfboðastarf: 

að tryggja stofnunum sem annast sjálfboðaliðastarf 

lausafé og ýta með því undir starfsemi og hjálpa 

sjálfboðaliðastarfsemi í gegnum yfirstandandi  

COVID-19 faraldur. 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting Aðstoðarkerfi í þágu mikilvægra þjóðarviðburða á sviði 

íþrótta: 620 milljónir NOK. 

Aðstoðarkerfi í þágu stofnana sem annast sjálfboðastarf: 

1 155 milljónir NOK. 

Aðstoðarhlutfall Aðstoðarkerfi í þágu mikilvægra þjóðarviðburða á sviði 

íþrótta: 

Vegna viðburða sem fara fram samkvæmt áætlun nemur 

styrkur allt að 70%  

Vegna viðburða sem er aflýst getur styrkur numið allt að 

50% 

Aðstoðarkerfi í þágu stofnana sem annast sjálfboðastarf: 

Umsækjendur geta hlotið styrk sem nemur 70% af 

viðbótarkostnaði og/eða kostnaði sem tengist þróun 

og/eða breytingu á starfsemi.  

Hvað varðar viðburði eða aðra sérstaka starfsemi sem 

fer fram samkvæmt áætlun geta umsækjendur hlotið 

styrk sem nemur 70% af styrkhæfum kostnaði.  

Hvað varðar viðburði eða aðra sérstaka starfsemi sem er 

aflýst geta umsækjendur hlotið styrk sem nemur 50% af 

styrkhæfum kostnaði. 

Gildistími 30.6.2022 

Atvinnugreinar Aðstoðarkerfi í þágu mikilvægra þjóðarviðburða á sviði 

íþrótta: 

Sjálfboðaliðastarf: – skipuleggjendur íþróttaviðburða 

einvörðungu 

Aðstoðarkerfi í þágu stofnana sem annast sjálfboðastarf: 

Sjálfboðaliðastarf. 

2022/EES/14/01 
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Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Norwegian Gaming and Foundation Authority  

P.O. Box 800 

NO-6805 Førde  

Noregur 

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

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

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

Mál höfðað 28. janúar 2022 af Eftirlitsstofnun EFTA á hendur Íslandi 

(Mál E-3/22) 

Hinn 28. janúar 2022 höfðaði Eftirlitsstofnun EFTA mál fyrir EFTA-dómstólnum á hendur Íslandi; í 

fyrirsvari eru Ingibjörg-Ólöf Vilhjálmsdóttir, Ewa Gromnicka og Catherine Howdle, fyrir hönd 

Eftirlitsstofnunar EFTA, Avenue des Arts 19H, B-1000 Brussel, Belgíu. 

Eftirlitsstofnun EFTA krefst þess að EFTA dómstóllinn:  

Lýsi yfir að með því að koma ekki í veg fyrir: 

a) beina förgun sjálfdauðra dýra, úrgangs frá sláturhúsum og heimaslátrun úr flokki 3 á 

viðurkenndum urðunarstöðum á Íslandi án undangenginnar vinnslu, í bága við c-lið  

12. gr., c-lið 13. gr. og c-lið 14. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1069/2009 

frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og 

afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 1774/2002, með áorðnum breytingum og samkvæmt sértækri aðlögun að EES-

samningnum með aðlögun á tilteknum sviðum sem vísað er til í I. viðauka við samninginn,  

og 

b) urðun sjálfdauðra dýra og úrgangs frá heimaslátrun (þ.m.t. sérstök áhættuefni úr flokki 

1) án þess að skilyrði 19. gr. eða 20. gr. reglugerðar nr. 1069/2009 séu uppfyllt, í bága við 

12., 13. og 14. gr. reglugerðar nr. 1069/2009, 

hafi Ísland vanefnt skuldbindingar sínar: 

a) samkvæmt 3. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 1069/2009 til að halda úti opinberu eftirlitskerfi 

til að sannprófa að kröfur reglugerðar nr. 1069/2009 að því er varðar förgun aukaafurða 

úr dýrum séu uppfylltar af viðeigandi rekstaraðilum, 

b) samkvæmt b-lið 4. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 1069/2009, að sjá til þess að viðunandi kerfi 

sé til staðar á yfirráðasvæði sínu sem tryggir að aukaafurðum úr dýrum sé fargað í 

samræmi við reglugerð nr. 1069/2009, og  

c) samkvæmt 1. mgr. 32. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar nr. 142/2011 frá  

25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins um 

heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki 

eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er 

varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og 

dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun, með áorðnum breytingum og 

samkvæmt sértækri aðlögun að EES-samningnum með aðlögun á tilteknum sviðum sem 

vísað er til í I. viðauka við samninginn, að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að sannprófa 

að viðeigandi rekstraraðilar hlíti skyldum sínum varðandi förgun aukaafurða úr dýrum. 

Lagagrundvöllur, málsatvik og lagarök lögð fram til stuðnings: 

- Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) fer með þessari kæru fram á að dómstóllinn lýsi því yfir að 

Ísland hafi brotið gegn skuldbindingum sínum samkvæmt EES-rétti að því er varðar förgun 

aukaafurða úr dýrum, einkum sjálfdauðum dýrum, úrgangs frá sláturhúsum og heima-

slátrun. 

- Brotin sem mynda efni kærunnar komu í ljós í rannsóknarleiðangri ESA í september 2013. 

Þrátt fyrir að stjórnvöld á Íslandi hafi viðurkennt annmarkana, annan leiðangur ESA  

í júní 2018 og umfangsmikil bréfaskipti yfir rúmlega níu ára tímabil að því er varðar 

ásetning Íslands til að hlíta skuldbindingum sínum, hefur enn ekki verið bætt úr þessum 

brotum. 

- ESA fer fram á að dómstóllinn lýsi því yfir að með því að koma ekki í veg fyrir beina 

förgun sjálfdauðra dýra, úrgangs frá sláturhúsum og heimaslátrun úr flokki 3 á 

viðurkenndum urðunarstöðum án undangenginnar vinnslu, ásamt urðun sjálfdauðra dýra 

2022/EES/14/02 
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og úrgangs frá heimaslátrun (þ.m.t. sérstök áhættuefni úr flokki 1) án þess að lögbundin 

skilyrði fyrir slíkar förgunaraðferðir séu uppfyllt, hafi Ísland látið hjá líða að uppfylla 

skuldbindingar sínar sem leiða af reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011. 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10319 – GREINER/RECTICEL) 

Framkvæmdastjórninni barst 18. október 2021 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við við 

4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2)(„samrunareglugerðarinnar“). 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. nóvember 2021 að hefja málsmeðferð (3) skv. c-lið 1. mgr. 6. gr. 

samrunareglugerðarinnar. Hinn 28. febrúar 2022 skýrði tilkynnandi framkvæmdastjórninni frá því að 

tilkynningin væri afturkölluð og sýndi fram á að fallið hefði verið frá samrunanum. 

  

(1) Stjtíð. ESB C 432, 26.10.2021, bls. 7. 

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

(3) Stjtíð. ESB C 483, 1.12.2021, bls. 2. 

2022/EES/14/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10611 – GENERALI FRANCE/LA MÉDICALE) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. febrúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Generali France S.A. („Generali France“), tilheyrir Generali Group sem endanlega lýtur yfirráðum Assicurazioni 

Generali S.p.A. (Ítalíu) 

 La Médicale S.A. („La Medicale“, Frakklandi) sem lýtur yfirráðum Crédit Agricole S.A. („Credit Agricole“, 

Frakklandi)  

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

og yfir eignasafni dánarbóta og bóta vegna óafturkræfs sjálfræðismissis sem eru tryggðar hjá Predica Prévoyance Dialogue 

du Crédit Agricole S.A., dótturfyrirtækis Crédit Agricole S.A og markaðssett af La Médicale („tryggingaeignasafnið“).(2) 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Generali France er hluti af Generali Group, alþjóðlegri samstæðu fyrirtækja sem starfa við trygginga- og 

fjármálageirann um allan heim. Generali France dreifir og býður upp á líf- og skaðatryggingar. 

 La Médicale er sérhæft tryggingarfyrirtæki fyrir heilbrigðisstarfsfólk og starfar í Frakklandi og Mónakó. Það býður 

upp á skaðatryggingar og einblínir á ábyrgðartryggingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk. La Médicale býður upp á ýmsar 

aðrar tryggingar, s.s. tryggingar gegn líkamstjóni, ökutækjatryggingar, eignatryggingar, ábyrgðartryggingar og 

réttartryggingar. La Médicale markaðssetur sem stendur tryggingaeignasafnið og tryggingaeignasafnið verður einnig 

hluti af yfirtöku Generali France.  

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 (3). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 111, 

8.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10611 – GENERALI FRANCE/LA MÉDICALE 

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) Yfirtaka Generali France á La Médicale og tryggingaeignasafninu eru einn samruni samkvæmt 3. gr. samrunareglugerðarinnar.  

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

2022/EES/14/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10632 – WATERLAND/DUVENBECK) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Waterland Private Equity Investment B.V. („Waterland“, Niðurlöndum) 

 Duvenbeck Group („Duvenbeck“), sem stendur undir yfirráðum Thomas Duvenbeck Holding GmbH (bæði í 

Þýskalandi)  

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Waterland: sjálfstæð samstæða sem fjárfestir í óskráðum eignum með áherslu á útvistun og stafvæðingu, afþreyingu 

og munaðarvörur, sjálfbærni og hækkandi aldur þjóða. Aðalstarfsemi Waterland er í Evrópu, einkum í Benelux-

löndunum, Þýskalandi og Bretlandi.  

 Duvenbeck: annast vöruferlisstjórnun fyrir þriðja aðila, þ.m.t. hugmyndafræðilega og leiðandi vöruferlisstjórnun, 

vöruferlisstjórnun með útvistun, farmflutninga og einfalda samsetningu. Aðalstarfsemi Duvenbeck er í Þýskalandi, 

Austurríki, Póllandi, Tékklandi, Slóvakíu, Ungverjalandi, Rúmeníu og Spáni. 

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 114, 

10.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10632 – WATERLAND/DUVENBECK 

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.10637 – CERTAS/ENGIE SOLUTIONS/SSEC JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. febrúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Certas Energy France („Certas“, Frakklandi) lýtur yfirráðum DCC plc („DCC“, Írlandi) 

 Engie Energies Service - Engie Solutions („Engie Solutions“, Frakklandi), lýtur yfirráðum Engie SA („Engie“, 

Frakklandi) 

 SSEC (Frakklandi) 

Certas og Engie öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

SSEC. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Certas: rekstur þjónuststöðva á hraðbrautum og á vegakerfi Frakklands. Móðurfyrirtæki þess, DCC, starfar í fjórum 

einingum um allan heim í mismunandi iðnaðargreinum, m.a. tækni, heilsugæslu, jarðolíugasi, smásölu og olíu. 

 Engie Solutions: annast þjónustu í tengslum við orkustýringu í Frakklandi. Móðurfyrirtæki þess, Engie, starfar við 

þjónustu með gas, raforku og orkustýringu. 

 SSEC: nýlega stofnað sameiginlegt fyrirtæki (JV) sem mun starfa við uppsetningu og rekstur hleðslustöðva fyrir 

rafbíla í Frakklandi. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

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 111, 

8.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10637 – CERTAS/ENGIE SOLUTIONS/SSEC 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.10665 – WAVERLY/TPG/ASIA HEALTHCARE HOLDINGS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Waverly Pte. Ltd. („Waverly“, Singapúr), sem tilheyrir GIC Group 

 TPG Growth III SF PTE. Ltd. („TPG“, Bandaríkjunum) 

 Asia Healthcare Holdings Pte. Ltd. („AHH“, Singapúr), sem lýtur yfirráðum TPG 

Waverly og TPG ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir AHH. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Waverly: útnefnt fjárfestingarfélag GIC Group sem fjárfestir í ýmsum atvinnugreinum um allan heim. GIC Group 

stýrir fjölbreyttu eignasafni um allan heim í framtaksverkefnum, áhættufjárfestingum og innviðasjóðum, auk þess að 

stýra beinum fjárfestingum í einkafyrirtækjum. 

 TPG: fjárfestingafyrirtæki sem stýrir hópi sjóða sem fjárfesta í ýmiss konar fyrirtækjum í gegnum yfirtöku og 

endurskipulagningu fyrirtækja. 

 AHH: annast fjárfestingarvettvang sem leggur áherslu á sérhæfða heilbrigðisþjónustu á Indlandi. Starfsemi AHH 

skiptist í tvö kjarnasvið: i) Motherhood, keðju af sérhæfðum sjúkrahúsum sem veita hágæða mæðra- og 

ungbarnavernd ásamt frjósemisþjónustu um allt Indland; og ii) Nova IVF sem annast sérhæfða þjónustu á sviði 

glasafrjóvgunar og frjósemislausna á Indlandi.  

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 114, 

10.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10665 – WAVERLY/TPG/ASIA HEALTHCARE HOLDINGS 

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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10320 – APERAM/ELG HANIEL) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32021M10320. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10480 – GOLDMAN SACHS/NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. febrúar 2022 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 

32022M10480. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

(mál M.10567 – ACE/MOSADEX/PHARMALOT COMPOUNDING) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. febrúar 2022 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 hollensku 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 

32022M10567. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10592 – KKR/KÖRBER/KÖRBER SUPPLY CHAIN  

SOFTWARE MANAGEMENT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. febrúar 2022 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 

32022M10592. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/14/10 

2022/EES/14/11 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10595 – CERBERUS/HBCE (FRENCH RETAIL BANKING)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. febrúar 2022 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 

32022M10595. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10601 – WARBURG PINCUS/OXFORD PROPERTIES/HALE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. febrúar 2022 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 

32022M10601. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

(mál M.10608 – CMA CGM/CLS BUSINESS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. febrúar 2022 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 

32022M10608. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

  

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

2022/EES/14/14 
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

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

flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleið Olbia – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Tveggja ára tímabil sem hefst 1. október 2022 

Frestur til að skila tilboðum 62 dögum frá því að útboðsauglýsing þessi birtist 

(Stjtíð. ESB C 103, 3.3.2022, bls. 11). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og 

almannaþjónustukvaðirnar 

Nánari upplýsingar: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial 

Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, n. 41 

09123 Cagliari 

ITALY 

Bréfsími: +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Á netinu: http://www.regione.sardegna.it 

Netfang: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.103.01.0011.01.ENG
mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

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

rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleið Olbia – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Tveggja ára tímabil sem hefst 1. október 2022 

Frestur til að skila tilboðum 62 dögum frá því að útboðsauglýsing þessi birtist 

(Stjtíð. ESB C 103, 3.3.2022, bls. 10). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og 

almannaþjónustukvaðirnar 

Nánari upplýsingar: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial 

Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, n. 41 

09123 Cagliari 

ITALY 

Bréfsími: +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Á netinu: http://www.regione.sardegna.it 

Netfang: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.103.01.0010.01.ENG
mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

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

rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleið Cagliari – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Tveggja ára tímabil sem hefst 1. október 2022 

Frestur til að skila tilboðum 62 dögum frá því að útboðsauglýsing þessi birtist 

(Stjtíð. ESB C 103, 3.3.2022, bls. 9). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og 

almannaþjónustukvaðirnar 

Nánari upplýsingar: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial 

Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, n. 41 

09123 Cagliari 

ITALY 

Bréfsími: +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Á netinu: http://www.regione.sardegna.it 

Netfang: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.103.01.0009.01.ENG
mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

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

rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleið Cagliari – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Tveggja ára tímabil sem hefst 1. október 2022 

Frestur til að skila tilboðum 62 dögum frá því að útboðsauglýsing þessi birtist 

(Stjtíð. ESB C 103, 3.3.2022, bls. 8). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og almannaþjónustu-

kvaðirnar 

Nánari upplýsingar: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial 

Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, n. 41 

09123 Cagliari 

ITALY 

Bréfsími: +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Á netinu: http://www.regione.sardegna.it 

Netfang: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.103.01.0008.01.ENG
mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

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

rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleið Alghero – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Tveggja ára tímabil sem hefst 1. október 2022 

Frestur til að skila tilboðum 62 dögum frá því að útboðsauglýsing þessi birtist 

(Stjtíð. ESB C 103, 3.3.2022, bls. 7). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og almannaþjónustu-

kvaðirnar 

Nánari upplýsingar: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial 

Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, n. 41 

09123 Cagliari 

ITALY 

Bréfsími: +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Á netinu: http://www.regione.sardegna.it 

Netfang: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.103.01.0007.01.ENG
mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

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

rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleið Alghero – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Tveggja ára tímabil sem hefst 1. október 2022 

Frestur til að skila tilboðum 62 dögum frá því að útboðsauglýsing þessi birtist 

(Stjtíð. ESB C 103, 3.3.2022, bls. 6). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og almannaþjónustu-

kvaðirnar 

Nánari upplýsingar: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial 

Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, n. 41 

09123 Cagliari 

ITALY 

Bréfsími: +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Á netinu: http://www.regione.sardegna.it 

Netfang: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.103.01.0006.01.ENG
mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it
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