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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10647 – HOYA/BOE VISION/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– HOYA Corporation („HOYA“, Japan) 

– Beijing BOE Vision Electronic Technology Co., Ltd. („BOE Vision“, Alþýðulýðveldinu, Kína); lýtur yfirráðum BOE 

Technology Group Co., Ltd. (Alþýðulýðveldinu, Kína) 

– HOYA BOE Microelectronics China Ltd., nýstofnað fyrirtæki sem er sameiginlegt félag („JV“, Alþýðulýðveldinu, 

Kína); lýtur sameiginlegum yfirráðum HOYA og BOE Vision 

HOYA og BOE Vision öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir hinu sameiginlega félagi (JV). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja og hins nýstofnaða sameiginlega félags er sem hér segir: 

– HOYA: rannsóknir og þróun, framleiðsla og sala á rafeindavörum, m.a. ljósnámsskífum sem notaðar eru í rásaprentun 

og glerskífum fyrir harða diska. 

– BOE Vision: framleiðsla og þróun á vökvakristalsskjám og tækni, tækniyfirfærsla, tækniráðgjöf og tækniþjónusta 

fyrir sjónvörp með kristalsskjá, sjónvörp og annan endabúnað og kerfi. 

– JV: framleiðsla og sala á ljónámsskífum sem notaðar eru við framleiðslu á flatskjám. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 157, 

11.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10647 – HOYA/BOE VISION/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 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/24/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10650 – EGERIA/ISOPLUS GROUP/BRUGG/ISOPLUS JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 1. apríl 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) og í kjölfar vísunar í samræmi við 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar. 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Egeria Group AG („Egeria“, Sviss) 

– Isoplus Fernwärmetechnik GmbH (Þýskalandi), Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH (Þýskalandi), 

ISOPLUS Managementgesellschaft mbH (Þýskalandi), Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft m.b.H. (Austurríki), 

Isoplus Távhővezetőgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (Ungverjalandi), einu nafni „Isoplus Group“ 

– BRUGG Rohrsysteme GmbH („BRUGG“, Þýskalandi) 

– ISOBRUGG Stahlmantelrohr GmbH („Isoplus JV“, Þýskalandi); sameiginlegt fyrirtæki sem lýtur yfirráðum af hálfu 

Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH („HFB“, Þýskalandi), og BRUGG 

Egeria öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Isoplus Group og 

sameiginlegum yfirráðum yfir Isoplus JV í heild, ásamt BRUGG. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Egeria: fjárfestingarfyrirtæki sem fæst við hluti í óskráðum fyrirtækjum, verslunar- og íbúðarhúsnæði og þátttöku í 

skráðum fyrirtækjum, með áherslu á Holland og þýskumælandi svæði. 

– Isoplus Group og Isoplus JV: framleiðsla og dreifing á foreinangruðum lagnakerfum, einkum fyrir hitaveitu og 

kælikerfi og í takmörkuðum mæli til iðnaðarnotkunar fyrir vökva (t.d. matvæli og efni), olíuleiðslur, líforku, 

landbúnað og netkerfisvöktun, með áherslu á Mið-Evrópu. 

– BRUGG: fæst við staðbundna hitun, hitaveitu, kælikerfi, kalt vatn, iðnaðarstarfsemi, áfyllingarstöðvar og 

tankaaðstöðu, allt frá ráðgjöf við lagningu til verkefnisstjórnunar og uppsetningar, með áherslu á Mið-Evrópu. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 157, 

11.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10650 – EGERIA/ISOPLUS GROUP/BRUGG/ISOPLUS JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 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/24/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10707 – MACQUARIE/BCI/REDEN HOLDING AND  

REDEN HOLDING 2020) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Macquarie Group Limited („Macquarie“, Bretlandi) 

– British Columbia Investment Management Corporation („BCI“, Kanada) 

– Reden Holding og Reden Holding 2020 (andlag viðskiptanna (Target), Frakklandi) 

Macquarie og BCI öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi 

viðskiptanna (Target), í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Macquarie: alþjóðlegur fjárfestingabanki og fjármálaþjónustuveitandi sem fæst við auðlindir, hrávöru, græna orku, 

hefðbundna orkugjafa, fjármálastofnanir, innviði og fasteignir. 

– BCI: umboðsaðili stjórnvalda í Bresku Kolumbíu í Kanada, sem fjárfestir fyrir hönd viðskiptavina í opinbera 

geiranum í Bresku Kolumbíu og á þátt í að fjármagna eftirlaun u.þ.b. 690.000 félagsmanna, auk trygginga- og 

bótasjóða sem tryggja 2,5 milljónir starfsmanna í Bresku Kolumbíu.  

– Andlag viðskiptanna (Target): annast þróun, fjármögnun, byggingu og starfrækslu ljósspennuorkuvera í Evrópu, 

einkum í Frakklandi, Grikklandi, á Ítalíu, í Portúgal og á Spáni, og í Rómönsku Ameríku. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. 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 160, 

13.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10707  MACQUARIE/BCI/REDEN HOLDING AND REDEN HOLDING 2020 

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 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/24/03 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 24/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 13.4.2022 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10716 – PLD/NBIM/TARGET ASSET BLEISWIJK) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. apríl 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Prologis, L.P. („PLD“, Bandaríkjunum) 

 Norges Bank Investment Management („NBIM“, Noregi) 

 Target Asset (Hollandi) 

PLD og NBIM öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi 

viðskiptanna (Target Asset), í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 PLD: er eigandi, starfrækir og þróar fasteignir, einkum til notkunar í iðnaði, í Norður- og Suður-Ameríku, Evrópu og 

Asíu.  

 NBIM: annast stofnanafjárfestingar fyrir norska olíusjóðinn fyrir hönd norska fjármálaráðuneytisins, með áherslu á 

alþjóðlegar fjárfestingar, m.a. fjárfestingar í fasteignum í Norður-Ameríku, Evrópu og Japan. 

 Andlag viðskiptanna (Target Asset) er fasteign staðsett í Bleiswijk, Hollandi, sem nýtt er sem vöruferils-

stjórnunaraðstaða.  

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 159, 

12.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10716 – PLD/NBIM/TARGET ASSET BLEISWIJK 

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 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.10531 – SANTANDER/MAPFRE/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. apríl 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 

32022M10531. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10582 – GAMALIFE/GOING CONCERN OF ZURICH  

INVESTMENTS LIFE SPA) 

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 

32022M10582. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/24/05 

2022/EES/24/06 

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.10586 – MGL/MSP/O’CONNOR/MCLAREN RACING) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. 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 

32022M10586. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10602 – SWISS LIFE INTERNATIONAL HOLDING/ELIPS LIFE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. apríl 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 

32022M10602. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/24/07 

2022/EES/24/08 

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.10610 – ARCHER DANIELS MIDLAND SINGAPORE/ 

CLYDE INVESTMENTS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. 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 

32022M10610. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10639 – MAX MARA/MITSUI/MCJ) 

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 

32022M10639. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/24/09 

2022/EES/24/10 

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
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10654 – KKR/ACCELL GROUP) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. 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 

32022M10654. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/24/11 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Leiðrétting á ríkisaðstoð – Spánn – Ríkisaðstoð SA. 36228 (2020/C) (ex 2015/NN-2) –  

Meint ríkisaðstoð við Fred Olsen á Puerto de las Nieves – Auglýst eftir athugasemdum  

í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins 

Í efnisyfirliti og á bls. 11 í EES-viðbæti nr. 22 frá 7.4.2022: 

í stað: 

„Ríkisaðstoð - Spánn - SA.36228 (2020/C) (ex 2015/NN-2) - Meint ríkisaðstoð við Fred Olsen á Puerto 

de las Nieves - Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins“ 

kemur: 

„Ríkisaðstoð - Spánn - Ríkisaðstoð SA. 36628 (2020/C) (ex 2015/NN-2) - Meint ríkisaðstoð við Fred 

Olsen á Puerto de las Nieves - Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins“. 

2022/EES/24/12 
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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 Spánn 

Flugleið Badajoz – Madrid 

Badajoz – Barcelona 

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 útboðsauglýsing þessi birtist 

í Stjtíð. ESB C 151, 6.4.2022, bls. 10 

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 

Sími: +34 915977505 

Bréfsími: +34 915978643 

Netfang: osp.dgac@mitma.es 

 

2022/EES/24/13 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.151.01.0010.01.ENG
mailto:osp.dgac@mitma.es
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Yfirlit um ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um leyfi til að setja á markað  

vegna notkunar og/eða notkunar efna sem talin eru upp í XIV. viðauka við  

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat,  

leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar REACH) 

(Birt skv. 9. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006) (1) 

Eftirfarandi ákvarðanir hafa verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins: 

Efni Tilvísun 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 

Markaðsleyfisnúmer Nánari 

upplýsingar 

4-Nónýlfenól, greinótt 

og línulegt, etoxýlerað 

(4-NPnEO) 

EB-nr.: -, CAS nr.:  

C(2022) 1789 25.3.2022 REACH/22/9/0 Stjtíð. ESB C 145, 

1.4.2022, bls. 6 

4-(1,1,3,3-

Tetrametýlbútyl)fenól, 

etoxýlerað 

(4-tert-OPnEO) 

EB-nr.: -, CAS nr.: - 

C(2022) 1518 17.3.2022 REACH/22/4/0 

REACH/22/4/1 

Stjtíð. ESB C 151, 

6.4.2022, bls. 4 

Ákvarðanirnar er að finna á eftirfarandi slóð á vefsetri framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins: 

Authorisation (europa.eu) https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_en 

  

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1. 

2022/EES/24/14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.145.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.145.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.151.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.151.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2006:396:TOC
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/498 frá 22. mars 2022  

um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2020/167 að því er varðar samhæfða  

staðla fyrir ofanflóðavita, gervihnattajarðstöðvar og kerfi, far-jarðstöðvar á landi, 

sjófarstöðvaþjónustu, IMT hólfskipt fjarskiptakerfi, föst útvarpskerfi, stafrænan 

sjónvarpssendibúnað á jörðu niðri, farsímasamband um borð í flugvélum, fjölgígabita 

fjarskiptabúnað, móttökutæki hljóðvarps, hljóðbylgjutíðnispanlykkjurekla,  

megineftirlitsratsjá og TETRA þráðlausan fjarskiptabúnað 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 301 908-14 V15.1.1 

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni; Hluti 14: Evolved 

Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) fastastöðvar (BS) Útgáfa 15 

2. EN 301 908-15 V15.1.1 

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni, Hluti 15: Evolved 

Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) magnarar 

3. EN 301 908-18 V15.1.1 

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni; Hluti 18: E-UTRA, 

UTRA og GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) farstöðvar (BS) Útgáfa 15 

4. EN 302 217-2 V3.3.1 

Föst útvarpskerfi; Eiginleikar og kröfur um fastsambandsbúnað og loftnet; Hluti 2: Stafræn kerfi sem starfa 

á tíðnisviðum frá 1 GHz til 86 GHz; Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

5. EN 302 480 V2.2.1 

Farsímasamband um borð í flugvélum (MCOBA) Samhæfður Evrópustaðall um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

6. EN 302 567 V2.2.1 

Fjölgígabita WAS/RLAN kerfi sem starfa á 60 GHz tíðnisviði; Samhæfður staðall um aðgengi að 

fjarskiptatíðni 

7. EN 303 345-3 V1.1.1 

Móttökutæki hljóðvarps; Hluti 3: FM hljóðvarpsþjónusta; Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

8. EN 303 345-4 V1.1.1 

Móttökutæki hljóðvarps; Hluti 4: DAB hljóðvarpsþjónusta; Samhæfður staðall um aðgengi að 

fjarskiptatíðni 

9. EN 303 348 V1.2.1 

Hljóðbylgjutíðnispanlykkjureklar allt að 45 amper á tíðnibilinu 10 Hz til 9 kHz; Samræmdur staðall um 

aðgengi að fjarskiptatíðni 

10. EN 303 372-2 V1.2.1 

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Búnaður til móttöku útsendinga frá gervihnöttum; Hluti 2: 

Innanhúseining; Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

11. EN 303 413 V1.2.1 

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Viðtæki til nota í hnattrænu gervihnattleiðsögukerfi (GNSS); 

Búnaður sem starfar á tíðnisviðunum 1.164 MHz til 1.300 MHz og 1.559 MHz til 1.610 MHz; Samhæfður 

staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

12. EN 303 758 V1.1.1 

TETRA þráðlaus fjarskiptabúnaður sem notar slitna hjúpmótun (envelope modulation) og starfar á 

rásarbandvíddunum 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz eða 150 kHz; Samræmdur staðall um aðgengi að 

fjarskiptatíðni 
  

2022/EES/24/15 
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II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 301 908-1 V15.1.1 

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni; Hluti 1: Inngangur 

og sameiginlegar kröfur Útgáfa 15 

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

fram í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB ef athugasemd 3 í gr. 5.3.2.1 í þessum staðli er beitt: 

2. EN 302 296 V2.2.1 

Stafrænn sjónvarpssendibúnaður á jörðu niðri; Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

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

fram í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB ef tengibúnaði er beitt í samræmi við prófunarfyrirkomulagið 

sem mælt er fyrir um í gr. 5.4.2.5 í þessum staðli: 

3. EN 303 364-2 V1.1.1 

Megineftirlitsratsjá (PSR); Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni; Hluti 2: Skynjarar í 

megineftirlitsratsjár sem starfa á tíðnisviðinu 2 700 MHz til 3 100 MHz (S band) 

Fyrirvari: Að því er varðar gr. 4.2.1.4 og 5.3.1.5 í þessum staðli, samræmi við þennan staðal felur ekki í sér 

fyrirframætlað samræmi við grunnkröfu sem sett er fram í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB við búnað 

sem notast ekki við WR284/WG10/R32 bylgjuleiðara til að flytja orku á milli sendis og loftnets. 

4. EN 303 372-1 V1.2.1 

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Búnaður til móttöku útsendinga frá gervihnöttum; Hluti 1: 

Utanhúseining með móttöku á tíðnisviði 10,7 GHz til 12,75 GHz; Samhæfður staðall um aðgengi að 

fjarskiptatíðni 

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

fram í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB ef eftirfarandi setningu í gr. 4.3.5 í þessum staðli er beitt: 

„Þessi skilyrði eiga ekki við ef utanhúseiningin (ODU) er hönnuð fyrir sértækt gervitunglsfjarskiptanet sem 

nýtir sér báðar skautanir“. 

5. EN 303 981 V1.2.1 

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Fastar og hreyfanlegar víðbands jarðstöðvar sem senda í átt til 

gervihnatta sem ekki eru á sístöðubraut (WBES) á tíðnibilinu 11 GHz til 14 GHZ: Samhæfður staðall um 

aðgengi að fjarskiptatíðni 

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

fram í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB ef öðrum málslið í gr. 6.1.1 í þessum staðli er beitt: 

6. EN 303 980 V1.2.1 

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Fastar og hreyfanlegar jarðstöðvar sem senda í átt til gervihnatta 

sem ekki eru á sístöðubraut (NEST) á tíðnibilinu 11 GHz til 14 GHz; Samhæfður staðall um aðgengi að 

fjarskiptatíðni 

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

fram í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB ef öðrum málslið í gr. 6.1.1 í þessum staðli er beitt: 

7. EN 300 718-1 V2.2.1 

Ofanflóðavitar sem starfa á tíðninni 457 kHz; Sendingar-/móttökukerfi; Hluti 1: Samræmdur staðall um 

aðgengi að fjarskiptatíðni 

Fyrirvari 1: Samræmi við þennan staðal felur ekki í sér fyrirframætlað samræmi við grunnkröfu sem sett er 

fram í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB ef síðasta málslið í gr. 5.1.3.1 í þessum staðli er beitt: 

Fyrirvari 2: Þessi staðall felur ekki í sér fyrirframætlað samræmi að því er varðar falssvörunarbælingu. 
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8. EN 301 444 V2.2.1 

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Far-jarðstöðvar á landi (LMES) og sjófarstöðvaþjónusta (MMES) 

fyrir tíðnisviðin 1,5 til 1,6 GHz; Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

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

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

(a) annarri málsgrein gr. 5.2.1 í staðlinum, 

(b) gr. 5.2.2.3.1 í staðlinum, 

(c) fyrstu málsgrein gr. 5.2.3 í staðlinum, 

(d) fyrstu málsgrein gr. 5.2.4 í staðlinum, 

(e) fyrstu málsgrein gr. 5.2.5 í staðlinum. 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 302 217-2 V3.2.2 

Föst útvarpskerfi; Eiginleikar og kröfur um fastsambandsbúnað og loftnet; Hluti 2: 

Stafræn kerfi sem starfa á tíðnisviðum frá 1 GHz til 86 GHz; Samhæfður staðall um 

aðgengi að fjarskiptatíðni 

29.9.2023 

2. EN 302 296-2 V1.2.1 

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); Sendibúnaður til nota 

við stafræna sjónvarpssendingarþjónustu á jörðu niðri (T-DVB-T); Hluti 2: Samræmdur 

Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EC um fjarskiptabúnað 

og endabúnað til fjarskipt (R&amp;TTE Directive) 

29.9.2023 

3. EN 302 480 V2.1.2 

Farsímasamband um borð í flugvélum (MCOBA) Samræmdur Evrópustaðall um 

grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til 

fjarskipta 

29.9.2023 

4. EN 302 567 V1.2.1 

Þráðlaus breiðbandsaðgangsnet (BRAN); 60 GHz fjölgígabita WAS/RLAN kerfi; 

Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EC um 

fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta 

29.9.2023 

5. EN 301 444 V2.1.2 

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Samræmdur Evrópustaðall um far-jarðstöðvar á 

landi (LMES) fyrir tíðnisviðin 1,5 til 1,6 GHz um grunnkröfur skv. 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta 

29.9.2023 

6. EN 301 908-1 V13.1.1 

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni; 

Hluti 1: Inngangur og sameiginlegar kröfur 

29.9.2023 

7. EN 301 908-14 V13.1.1 

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni; 

Hluti 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) fastastöðvar (BS) 

29.9.2023 

8. EN 301 908-18 V13.1.1 

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni; 

Hluti 18: E-UTRA, UTRA og GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) farstöðvar 

(BS) 

29.9.2023 

9. EN 301 908-15 V11.1.2 

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í 

tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta, Hluti 15: 

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) magnarar 

29.9.2023 

Ákvörðunin í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 101, 29.3.2022, bls. 34 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/498/oj
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