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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Viðmiðunarfjárhæðir sem vísað er til í tilskipun 2014/23/ESB, 2014/24/ESB,  

2014/25/ESB og 2009/81/EB , í gjaldmiðlum EFTA-ríkjanna 

Viðmiðunarfjárhæðir í 

EUR 

Viðmiðunarfjárhæðir í 

NOK 

Viðmiðunarfjárhæðir í 

CHF 

Viðmiðunarfjárhæðir í 

ISK 

80 000 835 914 86 501 12 023 995 

140 000 1 462 850 151 377 21 041 991 

215 000 2 246 520 232 472 32 314 487 

431 000 4 503 489 466 025 64 779 274 

750 000 7 836 697 810 949 112 724 954 

1 000 000 10 448 930 1 081 265 150 299 939 

5 382 000 56 236 143 5 819 373 808 914 275 

 

2022/EES/21/01 
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Ráðstöfun ekki ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins 

Eftirlitsstofnun EFTA hefur komist að þeirri niðurstöðu að eftirgreind ráðstöfun feli ekki í sér ríkisaðstoð 

í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins: 

Dagsetning ákvörðunar 15. desember 2021 

Málsnúmer 87779 

Ákvörðun nr. 288/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) The Ocean Space Centre 

Lagastoð Norsku ríkisfjárlögin 2022 

Tegund aðstoðar Sérstök aðstoð 

Markmið Rannsóknir, þróunarstarf og nýsköpun 

Aðstoðarform Styrkur 

Fjárhagsáætlun Allt að 8154 milljón norskra króna (áætlað P85) 

Aðstoðarhlutfall 100% 

Gildistími 2022-2029 (áætlað) 

Atvinnugreinar P.85.4-Framhaldsmenntun 

M.72.1-Rannsóknir og þróunarstarf í náttúruvísindum 

og högun 

M.72.19-Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í 

náttúruvísindum og högun 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð The Ministry of Trade, Industry and Fisheries 

Postboks 8090 Dep 

0032 Oslo, Norway  

Ministry of Local Government and Modernisation 

Postboks 8112 Dep. 

0032 Oslo, Norway  

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

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

2022/EES/21/02 

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

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 14. desember 2021 

Málsnúmer 87845 

Ákvörðun nr. 290/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) COVID-19 - Framlenging og breytingar á norsku 

yfirkerfi fyrir lausafjáraðstoð við fyrirtæki í 

sveitarfélögum sem hafa orðið fyrir barðinu á COVID-

19 heimsfaraldrinum. 

Lagastoð Fjárlagatillögur stjórnvalda, Prop. 79 S (2020- 2021) 

samþykkt 23. febrúar 2021.  

Skilmálum og skilyrðum aðstoðarinnar er lýst í erindis-

bréfum til sveitarfélaganna, sem gefin eru út af 

ráðuneyti sveitarstjórnarmála og nýsköpunarráðuneyti.  

Mikilvægur hér er 6. kafli reglugerðarinnar um stjórn 

efnahagsmála fyrir landsyfirvöld sem viðurkennd er 

með konungstilskipun frá 12. desember 2003.  

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi  

Markmið Að tryggja megi fyrirtækjum sem skyndilega standa 

frammi fyrir lausafjárskorti vegna efnahagslegra áhrifa 

af völdum COVID-19 faraldursins og smitvarnar-

ráðstafanir sem gripið er til vegna faraldursins á héraðs- 

eða landsvísu, aðgang að lausafé. 

Aðstoðarform Beinir styrkir  

Fjárhagsáætlun Áætlað hámark er 4.55 milljarðar NOK  

Aðstoðarhlutfall Aðstoðarkerfið sér öllum sveitarfélögum/svæðum fyrir 

ramma sem notast skal við þegar veita skal fyrirtækjum 

á staðnum sem orðið hafa fyrir auknum kostnaði eða 

tapi, aðstoð.  Þörfin fyrir fjármagn getur því verið mis-

mikil. 

Gildistími Til 30. júní 2022 

Atvinnugreinar Atvinnugreinar eða fyrirtæki geta verið breytileg eftir 

ólíkum kerfum sveitarfélaga/landssvæða. Ráðstöfunin á 

ekki við um fyrirtæki sem eru að fullu fjármögnuð af 

opinberum yfirvöldum og á ekki heldur við um fyrir-

tæki í fjármálageiranum. 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Ráðuneyti sveitarstjórnarmála og nýsköpunarráðuneyti 

ber ábyrgð á ráðstöfuninni og er ábyrgt fyrir skilgrein-

ingu rammans sem sveitarfélögin og svæðin nota til að 

aðlaga og forgangsraða staðbundnum aðstoðarkerfum. 

Aðrar upplýsingar  

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

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

2022/EES/21/03 

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

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 16. desember 2021 

Málsnúmer 87895 

Ákvörðun nr. 294/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

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

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

um ríkisábyrgð á lánum til lítilla og meðalstórra fyrir-

tækja (Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020  

nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små 

og mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27-490) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að tryggja fyrirtækjum sem skyndilega standa frammi 

fyrir lausafjárskorti vegna COVID-19 faraldursins 

aðgang að lausafé 

Aðstoðarform Opinber ábyrgð 

Fjárveiting 50 milljarðar NOK (áætlunin eftir breytingu) 

Gildistími Til 30. júní 2022 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð GIEK, The Norwegian Export Credit Guarantee 

Agency  

Pb 1763 Vika, N-0122 Oslo, Norway 

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

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

2022/EES/21/04 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10218 – GAUSELMANN/GREENTUBE/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Gauselmann AG („Gauselmann“), Þýskalandi  

– Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH („Greentube“), lýtur yfirráðum Novomatic Group, (bæði: 

Austurríki) 

– Nýstofnað sameiginlegt félag (JV) 

Gauselmann og Greentube ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki (JV). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Gauselmann: þróun og sala á spilakössum, þróun á leikjum fyrir fjárhættuspil, fjárhættuspilum á netinu og 

íþróttaveðmálum sem og rekstur á spilasölum, starfar einkum í Þýskalandi og öðrum Evrópulöndum.  

– Greentube: hluti af Novomatic Group, býður upp á leiki fyrir fjárhættuspil, lausnir á sviði fjárhættuspila og tengda 

þjónustu á öllum sviðum fjárhættuspilaiðnaðarins. Starfar alls í 75 löndum en einkum í Austurríki.  

– Nýstofnað sameiginlegt félag (JV): að koma upp vefsetri fyrir fjárhættuspil á netinu.  

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 145, 

1.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10218 – GAUSELMANN/GREENTUBE/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. 

2022/EES/21/05 

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

(mál M.10522 – HAPAG-LLOYD/EUROGATE/EUROGATE CONTAINER  

TERMINAL WILHELMSHAVEN) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Hapag-Lloyd AG („HL“, Þýskalandi) 

– Eurogate GmbH &Co KGaA, KG („Eurogate“, Þýskalandi)  

– Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven GmbH & Co. KG („CTW“, Þýskalandi) og Rail Terminal 

Wilhelmshaven GmbH („RTW“, Þýskalandi), einu nafni „eignarandlagið“ eða „Target“  

HL og Eurogate ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

andlagi viðskiptanna (Target) í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– HL er móðurfélag samstæðu fyrirtækja sem starfa við siglingageirann og býður upp á flutningaþjónustu um allan 

heim fyrir gámavarning undir merkinu Hapag-Lloyd og ræður yfir flota af 250 gámaflutningaskipum. HL starfar 

einnig í minna mæli við að veita gámamiðstöðvarþjónustu í Norður-Evrópu og Afríku. HL er skráð í kauphöllum í 

Frankfurt og Hamborg.  

– Eurogate annast lestunar- og losunarþjónustu (gámamiðstöð) í Evrópu og Norður-Afríku. Í gegnum dótturfyrirtæki sín 

býður Eurogate einnig upp á ýmiss konar gámatengda þjónustu, m.a. vöruflutningaþjónustu, geymsluþjónustu fyrir 

gáma, gámaþjónustu og viðgerðir á gámum. Eurogate býður einnig upp á þjónustu í tengslum við samþætta 

flutningaþjónustu og vöruferlisstjórnun. Eurogate lýtur sameiginlegum yfirráðum Eurokai GmbH & Co., KGaA og 

BLG Logistics Group AG & Co. KG (BLG) (50%). Eurokai lýtur endanlega yfirráðum meðlima Eckelmann 

fjölskyldunnar en BLG er að meirihluta í eigu borgarinnar Bremen. 

– CTW á og starfrækir gámamiðstöðina við höfnina í Wilhelmshaven í Þýskalandi. RTW starfrækir lestarstöð við 

höfnina í Wilhelmshaven sem einkum þjónar þörfum CTW fyrir losun og lestun á farmi. Fyrir viðskiptin er andlag 

viðskiptanna (Target) undir sameiginlegum yfirráðum Eurogate og A. P. Møller - Maersk A/S (Danmörku). 

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 142, 

30.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10522 – HAPAG-LLOYD/EUROGATE/EUROGATE CONTAINER TERMINAL WILHELMSHAVEN 

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“). 

2022/EES/21/06 

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

(mál M.10630 – BLACKSTONE/VISTA/CAMPUSLOGIC HOLDINGS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– Vista Equity Partners Management, LLC („Vista“, Bandaríkjunum) 

– CampusLogic Holdings, Inc. („CampusLogic“, Bandaríkjunum) 

Blackstone og Vista ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

CampusLogic. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone: alþjóðlegt eignastýringar- og fjárfestingarfyrirtæki. 

– Vista: fjárfestingafyrirtæki sem stýrir fjölda félaga í verðbréfasafni sem leggur áherslu á eflingu og vöxt fyrirtækja 

sem fást við fyrirtækjahugbúnað og gagna- og tæknivæðingu. 

– CampusLogic: býður upp á hugbúnaðarlausnir fyrir fjárhagslegan árangur háskólanema til að stýra líftíma 

fjárhagsaðstoðar með stofnun. 

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 142, 

30.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10630 – BLACKSTONE/VISTA/CAMPUSLOGIC 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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10636 – COVÉA/PARTNERRE) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Covéa Coopérations („Covéa“, Frakklandi), lýtur yfirráðum Covéa SGAM (Frakklandi) 

– PartnerRe Ltd („PartnerRe“, Bermúda), lýtur yfirráðum Exor N.V. (Niðurlöndum) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Covéa er tryggingafélag á sviði gagnkvæmra trygginga sem hefur höfuðstöðvar í Frakklandi og annast bæði 

líftryggingar og skaðatryggingar og í minna mæli endurtryggingar, dreifingu tryggingarvara og eignastýringu. 

– PartnerRe er endurtryggingafélag með starfsemi um allan heim sem hefur höfuðstövar á Bermúda. 

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 139, 

29.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10636 – COVÉA/PARTNERRE  

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.10642 – CENTRAL/SIGNA/SELFRIDGES) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Harng Central Department Store Limited („Central“, Taílandi) 

– SIGNA Holding GmbH („SIGNA“, Austurríki)  

– SFP Holdings Limited, Selfridges Manchester Limited og SHEL Holdings Europe Limited (einu nafni „Selfridges“, 

Bretlandi), lýtur yfirráðum Selfridges Group Limited (Kanada) 

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

yfir Selfridges. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Central: starfar um allan heim á sviði fasteigna, smásölu, veitingastaða- og gistiþjónustu, einkum í Suðaustur-Asíu. 

Innan ESB starfar Central á sviði smásölu, undir merkinu „la Rinascente“ á Ítalíu, undir merkinu „The KaDeWe 

Group“ í Þýskalandi og undir merkinu „Illum“ í Danmörku. Það starfar einnig við þróun fasteigna í Þýskalandi, 

Danmörku og á Ítalíu.  

– SIGNA: starfar einkum á tveimur sviðum: við smásölu og fasteignir. Á sviði smásölu rekur fyrirtækið keðju 

smásöluverslana sem selja aðrar vörur en matvæli í Þýskalandi („GALERIA“) og í Belgíu („INNO“). Fyrirtækið á 

einnig sérhæfðar verslanir með íþróttavörur í raunheimum ásamt vefverslunum undir merkjunum „SportScheck“ og 

„SIGNA Sports United Group“. Fyrirtækið starfrækir einnig húsgagnaverslanir í Austurríki ásamt tveimur 

vefverslunum sem selja húsgögn („kika“ og „Leiner“). Fasteignatengd starfsemi SIGNA snýr einkum að kaupum, 

leigu, kaupleigu og umsýslu með land og byggingar, auk uppbyggingu verkefna. Fyrirtækið á fasteignir einkum í 

Austurríki, Þýskalandi, Sviss og á Norður-Ítalíu. Það starfrækir einnig lúxushótel í Austurríki og á Ítalíu.  

– Selfridges: starfar aðallega við smásölu á vörum sem ekki eru matvæli, m.a. snyrtivörum, kvenfatnaði, herrafatnaði, 

barnafötum, skófatnaði, fylgihlutum og heimilisvörum. Smásöluviðskipti Selfridges eru starfrækt undir þremur 

merkjum: „Selfridges“, „De Bijenkorf“ and „Brown Thomas and Arnotts“ og eru verslanirnar staðsettar í Hollandi, 

Bretlandi og á Írlandi, stafrænn vettvangur sem þeim tengist og eignarhald fasteigna í Bretlandi og á Írlandi. 

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 139, 

29.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10642 – CENTRAL/SIGNA/SELFRIDGES 

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.10679 – TELEFÓNICA/PONTEGADEA/TELXIUS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 22. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Telefónica, S.A. („Telefónica“, Spáni) 

– Pontegadea Inversiones, S.L. („Pontegadea“, Spáni)  

– Telxius Telecom, S.A. („Telxius“, Spáni), lýtur sem stendur sameiginlegum yfirráðum Telefónica og Taurus Bidco 

S.à.r.l.. 

Telefónica og Pontegadea öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Telxius. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Telefónica: fjarskiptafyrirtæki sem starfar um allan heim og fæst við fastlínu- og farsímaþjónustu. Telefónica býður 

upp á farsíma-, landlínu- net- og sjónvarpsþjónustu undir merkjum Moviestar, O2 og Vivo. 

– Pontegadea: starfar einkum við vefjariðnað og fasteignafjárfestingar. 

– Telxius: starfrækir alþjóðlegt net ljósleiðarasæstrengja með háhraðaflutningsgetu, býður upp á beina nettengingu og 

ýmiss konar flutningsgetuþjónustu á neti sínu, m.a. beinar tengingar með sérhæfðri bandbreidd.  

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 142, 

30.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10679 – TELEFÓNICA/PONTEGADEA/TELXIUS 

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.10689 – OCP GROUP/KOCH INDUSTRIES/JORF FERTILIZER COMPANY) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– OCP S.A., („OCP“, Marokkó) 

– KAES Phosphate Holdings, LLC („KAES“, Bandaríkjunum), með óbeinum hætti í eigu Koch Ag & Energy 

Solutions, LLC („KAES Parent“, Bandaríkjunum), og lýtur endanlega yfirráðum Koch Industries, Inc. („KII“, 

Bandaríkjunum) 

– Jorf Fertilizer Company III, S.A. („JFC III“, Marokkó) dótturfélagið sem er alfarið í eigu OCP. 

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

JFC III. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– OCP ásamt dótturfélögum eru framleiðendur, birgjar og dreifingaraðilar áburðar sem inniheldur fosfat um allan heim 

(m.a. DAP, MAP, TSP, NP, NPK og NPS). OCP starfar einnig við vinnslu og sölu hráfosfats og umbreytingu þess í 

fosfórsýru sem að fyrirtækið bæði selur og vinnur til að framleiða áburð sem inniheldur fosfat.  

– KAES er óbeint dótturfyrirtæki KAES Parent sem lýtur endanlega yfirráðum KII, sem ræður yfir blönduðu eignasafni 

fyrirtækja sem fást við hreinsun og íðefni, vinnslu- og mengunarvarnabúnað og tæknibúnað, steinefni, áburð, 

viðskipti með hrávöru og þjónustu, fjölliður og trefjar, gler, skógar- og neytendavörur, rafeindatengi, prentun og 

pökkun, fyrirtækjahugbúnað og fjárfestingar. Starfsemi KII við áburðar- og brennisteinsgeirana fer fram í gegnum 

KAES Parent. 

– JFC III er dótturfyrirtæki OCP sem starfrækir framleiðslueiningu í Jorf Lasfar verksmiðjunni og þar framleiðir það 

fosfórsýru og áburð sem inniheldur fosfat - DAP, MAP, NPK, NPS og NP.  

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 145, 

1.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10689 – OCP GROUP/KOCH INDUSTRIES/JORF FERTILIZER COMPANY 

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.10360 – ASSICURAZIONI GENERALI/SOCIETÀ  

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. 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 

32021M10360. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10459 – CVC/STOCK SPIRITS GROUP) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. 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 

32021M10459. 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.10499 – STATE STREET/BBH (INVESTOR)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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 

32022M10499. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10512 – LEAR CORPORATION/INTERIOR COMFORT  

SYSTEMS BUSINESS OF KONGSBERG AUTOMOTIVE GROUP) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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 

32022M10512. 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.10597 – SMS/ALTOR FUND MANAGER/KAEFER HOLDING/ 

KAEFER ISOLIERTECHNIK) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. mars 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 

32022M10597. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við  

5. mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008  

um sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Spánn 

Flugleið Almería–Sevilla 

Gildistími samnings 2 ár frá upphafi starfseminnar, að viðbættum tveimur 

árum (2) ef framlenging er nauðsynleg. 

Frestur til að skila tilboðum Ekki fyrr en tveimur mánuðum frá því að útboðs-

auglýsing þessi birtist í Stjtíð. ESB C 130, 7.7.2021, 

bls. 17 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

28071 Madrid 

España 

Netfang: osp.dgac@mitma.es 

 

2022/EES/21/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.130.01.0017.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.130.01.0017.01.ENG
osp.dgac@mitma.es


Nr. 21/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.3.2022 

 

 

Tilkynning frá stjórnvöldum á Ítalíu um beitingu 2. mgr. 19. gr. reglugerðar 1008/2008  

um reglur um hvernig umferð er dreift milli flugvallanna  

Milano Malpensa og Milano Linate 

Framkvæmdastjórninni barst 22. febrúar 2022 tilkynning frá stjórnvöldum á Ítalíu, samkvæmt  

3. mgr. 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um 

rekstur flugþjónustu í Bandalaginu (1), um drög að tilskipun um breytingu á núgildandi reglu um dreifingu 

flugumferðar (2) milli flugvallanna Milano Malpensa og Milano Linate. Þegar hin fyrirhugaða regla hefur 

verið samþykkt og hún tekið gildi verður flugumferð milli ofangreindra flugvalla dreift með eftirfarandi 

hætti: 

„1. Flugrekendur mega starfrækja beint áætlunarflug með litlum flugvélum á leiðum á milli Milano 

Linate flugvallar og annarra flugvalla í Evrópusambandinu eða flugvalla sem tilheyra ríki sem gert hefur 

lóðréttan samning við Evrópusambandið varðandi áætlunarflug og sem er innan 1 500 km radíusar  

- mælt samkvæmt stórbaugsaðferðinni - frá Milano Linate flugvelli og innan marka skilgreindrar 

rekstrargetu Milano Linate flugvallarins. Einungis eftirfarandi flugrekendur mega starfa á slíkum 

flugleiðum: 

(a) flugrekendur sem skilgreindir eru sem Bandalagsflugfélög samkvæmt 10. og 11. mgr. 2. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 frá 24. september 2008 og sem 

uppfylla kröfurnar sem lögbærar flugmálastjórnir setja, í samræmi við þá reglugerð. 

(b) flugrekendur útnefndir af landi til að starfrækja flugþjónustu á grundvelli lóðrétts samnings 

sem það land hefur gert við Evrópusambandið, að því tilskildu að flugleiðin varði flugvöll 

innan 1 500 km radíusar - mælt samkvæmt stórbaugsaðferðinni - frá Milano Linate flugvelli. 

2. Til að tryggja að ákvæðum 1. mgr. sé fullnægt, skal einungis leyfa dreifingu og sölu á miðum og 

flutning farþega í áætlunarflugi frá og til Milano Linate flugvallar að því er varðar aðra flugvelli sem 

staðsettir eru innan þeirra landfræðilegu marka sem skilgreind eru í 1. mgr.“ 

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir ef einhverjar eru áður en  

20 dagar eru liðnir frá birtingu orðsendingar þessarar (Stjtíð. ESB C 134, 25.3.2022, bls. 28), á 

eftirfarandi póstfang: 

Directorate-General for Mobility and Transport (Unit E1 aviation policy) European Commission  

MOVE-TRAFFIC-DISTRIBUTION-RULES@ec.europa.eu 

  

(1) Stjtíð. ESB L 293, 31.10.2008, bls. 3. 

(2) Tilskipun nr. 15 samgöngu- og leiðsöguráðherra frá 3. mars 2000 
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