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EFTA-STOFNANIR 
EFTA-DÓMSTÓLLINN 

Beiðni almannatryggingadómstóls Noregs (Trygderetten) um ráðgefandi álit  

EFTA-dómstólsins, frá 26. janúar 2022, í máli A gegn Vinnumála- og  

velferðarstofnun Noregs (Arbeids- og velferdsdirektoratet) 

(Mál E-2/22) 

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf almannatryggingadómstóls Noregs (Trygderetten) frá 26. janúar 2022, 

sem skráð var í málaskrá dómstólsins 27. janúar 2022, með beiðni um ráðgefandi álit í máli A gegn 

Vinnumála- og velferðarstofnun Noregs (Arbeids- og velferdsdirektoratet) að því er varðar eftirtalin 

atriði: 

1)  Fellur aðstoð eins og bráðabirgðaaðstoðin (overgangsstønad) - sjá 1. mgr. gr. 15-5 í 

lögum um almannatryggingar, með vísan til fyrsta málsliðar 2. mgr. - innan efnislegs 

gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 883/2004 samkvæmt: 

a.  1. mgr. 3. gr., einkum j-lið, eða 

b.  3. mgr. 3. gr., með vísan til 70. gr.? 

2)  Hefur það einhverja þýðingu fyrir matið í spurningu 1) að kröfur séu gerðar um 

atvinnu fyrir áframhaldandi rétt til aðstoðar þegar yngsta barnið nær eins árs aldri, 

sjá gr. 15-6 í lögunum um almannatryggingar? 

2022/EES/33/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10438 – MOL/OMV SLOVENIJA) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 MOL Hungarian Oil and Gas Plc. („MOL“, Ungverjalandi), móðurfélag MOL Group 

 OMV Slovenija, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o. („OMV Slovenija“, Slóveníu) 

MOL nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir OMV Slovenija, 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 MOL Group er lóðrétt samþætt olíu- og gassamsteypa og meginstarfsemi samsteypunnar er: i) leitun, vinnsla og 

hreinsun á jarðolíu, ii) dreifing á hreinsuðum olíuvörum bæði á heildsölu- og smásölustigi, iii) framleiðsla og sala á 

jarðolíuefnum, iv) leitun og vinnsla á jarðgasi, v) flutningur á jarðgasi í Ungverjalandi. MOL Group hefur 

höfuðstöðvar í Búdapest en starfsemi í yfir 30 löndum og u.þ.b. 25,000 starfsmenn um allan heim. 

 OMV Slovenija er slóvenskt almenningshlutafélag sem lýtur yfirráðum sér í lagi af hálfu OMV Group, sem er 

samþætt olíu-, gas- og íðefnafyrirtæki með aðsetur í Austurríki en sem starfar um allan heim. Starfsemi OMV 

Slovenija felst einkum í smásölu á vélaeldsneyti í gegnum net sitt af 119 eldsneytisstöðvum sem eru reknar af OMV 

eða í samstarfi við leiguaðila. 

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 210, 

25.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10438 – MOL/OMV SLOVENIJA 

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/33/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10623 – REPSOL/TELEFONICA/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Repsol Customer Centric, S.L. („Repsol CC“, Spáni), dótturfyrirtæki Repsol, S.A („Repsol“, Spáni)  

 Telefónica de España, S.A.U. („Telefónica“, Spáni), dótturfyrirtæki Telefónica S.A („TEF“, Spáni) 

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

samrunareglugerðarinnar, yfir sameiginlegu félagi („Joint Venture“). 

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

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

 Repsol: markaðssetning og flutningur á olíu og gasi, framleiðsla og markaðssetning malbiks, eldsneytis, sértækra 

vara, smurefnis, efna sem nota skal í ýmsum tilgangi, auk þróunar og stjórnunar þjónustustöðva og framleiðslu og 

sölu á orku og gasi.  

 TEF: fjarskipta- og farsímafyrirtæki sem starfar um allan heim undir heiti nokkurra vörumerkja, m.a. Movistar, 

Virgin Media O2 og Vivo, og á sviði fjarskiptaþjónustu um farsíma, landlínu, net og sjónvarp. 

 Sameiginlega félagið („Joint Venture“): framkvæmd ljósspennuverkefna á Spáni, sem samanstanda einkum af 

kaupum, upsetningu og viðhaldi á sólarrafhlöðum á jörð eða á þökum fyrir neytendur á heimilum og í fyrirtækjum og 

verkefnum sem því tengjast.  

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 208, 

24.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10623 – REPSOL/TELEFONICA/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/33/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10658 – NORSK HYDRO/ALUMETAL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Norsk Hydro ASA („Hydro“, Noregi) 

 Alumetal S.A. („Alumetal“, Póllandi) 

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

Samruninn á sér stað í gegnum yfirtökuboð. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Hydro er alveg samþætt álfyrirtæki með ýmiss konar starfsemi á sviði virðiskeðju áls, frá báxít- og súrálsvinnslu 

ásamt orkuframleiðslu til framleiðslu hrááls, þrýstimótaðra áleininga og endurunnins áls. Hydro framleiðir einkum 

málmsteypublendi sem aðallega eru gerð úr hrááli. 

 Alumetal framleiðir einkum álmálmsteypublendi sem eru aðallega gerð úr endurunnu áli. Alumetal framleiðir einnig 

forblendi sem eru notuð innan fyrirtækisins en einnig seld til þriðju aðila, m.a. Hydro.  

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 208, 

24.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10658 – NORSK HYDRO/ALUMETAL 

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/33/04 

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

(mál M.10686 – LOV GROUP/BETCLIC EVEREST GROUP) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Lov Group Invest („Lov Group“, Frakklandi). 

 Betclic Everest Group („BEG“, Frakklandi), sem stendur í eigu Lov Group og Société des Bains de Mer de Monaco 

(„SBM“, Mónakó) 

Lov Group öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir BEG í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Lov Group: fjárfestingarfyrirtæki sem starfar einkum við framleiðslu á hljóðmyndrænu efni, fjárhættuspil á netinu í 

gegnum dótturfyrirtæki sitt, BEG, sem lýtur sem stendur sameiginlegum yfirráðum, sem og við lúxushótel- og 

matvælageirann. 

 BEG: býður upp á íþróttaveðmál á netinu, spilavítaleiki, póker og kappreiðar. 

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 208, 

24.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10686 – LOV GROUP/BETCLIC EVEREST GROUP  

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/33/05 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10709 – PARTNERS GROUP/FORTERRO) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Partners Group AG („Partners Group“, Sviss) 

 Jeeves Information Systems AB („Forterro“, Svíþjóð) 

Partners Group öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Forterro í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Partners Group: framboð af margs konar fjárfestingarsjóðum og verðbréfasöfnum fyrir alþjóðlega stofnanafjárfesta 

sem sækjast eftir beinum aðgangi að einkaeignum. Sjóðirnir og söfnin eru sniðin að þörfum fjárfestanna.  

 Forterro: annast viðskiptahugbúnað og upplýsingatæknilausnir, með áherslu á hugbúnaðarlausnir fyrir viðskiptakerfi 

fyrir meðalstór framleiðslufyrirtæki. 

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 210, 

25.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10709 – PARTNERS GROUP/FORTERRO 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10714 – VGRD/ASSETS OF AUTO-HOLDING DRESDEN) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 VGRD GmbH („VGRD“, Þýskalandi), dótturfélag alfarið í eigu Volkswagen AG (VW AG) sem er hluti af VW 

Group 

 Tilteknar eignir Auto-Holding-Dresden (andlag viðskiptanna, „the Target“, Þýskalandi), sem tilheyrir Auto-Holding-

Dresden (Þýskalandi) 

VGRD nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna, 

Target. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 VGRD starfrækir bifreiðaverkstæði og bifreiðaumboð í Þýskalandi. Starfsemi VW Group, sem VGRD tilheyrir, felst í 

þróun, framleiðslu, markaðssetningu og sölu á farþegabifreiðum, léttum atvinnuökutækjum, trukkum, strætisvögnum, 

hópbifreiðum, undirvögnum fyrir strætisvagna, díselvélum og mótorhjólum, ásamt varahlutum og aukabúnaði. 

 Starfsemi eignarandlagsins (Target) samanstendur af sex VW umboðum í og í grennd við Dresden, Þýskalandi, sem 

fást einkum við smásöludreifingu á nýjum og notuðum farþegabifreiðum og léttum atvinnuökutækjum undir merkjum 

VW Group, frumframleiddum varahlutum undir merkjum VW, varahlutum sem ekki eru í flokknum upprunalegar 

vörur og tengdri þjónustu. 

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 206, 

23.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10714 – VGRD/ASSETS OF AUTO-HOLDING DRESDEN 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10724 – ITOCHU/UNDER ARMOUR/DOME) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 ITOCHU Corporation („Itochu“, Japan) 

 Under Armour Europe („Under Armour“, Niðurlöndum), dótturfyrirtæki sem er 100% í eigu Under Armour Inc. 

(„Under Armour Inc“, Bandaríkjunum) 

 Dome Corporation, („Dome“, Japan) 

Itochu og Under Armour öðlast í sameiningi yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Dome í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Itochu: fyrirtæki sem skráð er á markað og starfar við margvíslegar atvinnugreinar, m.a. við framleiðslu á 

textílvörum. 

 Under Armour: fyrirtæki sem skráð er á markað og starfar við þróun, markaðssetningu og dreifingu á fatnaði (íþrótta- 

og tómstundarfatnaði), skófatnaði og aukabúnaði sem tengist íþróttum.  

 Dome: hlutabréfafyrirtæki sem selur (í smásölu), dreifir og auglýsir íþróttafatnað og íþróttaskófatnað frá merkinu 

„Under Armour“ í Japan. 

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 210, 

25.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10724 – ITOCHU/UNDER ARMOUR/DOME 

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/33/08 

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


25.5.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 33/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10731 – APOLLO MANAGEMENT/PRIMAFRIO) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Apollo Infrastructure Opportunities Fund II, L.P. („Apollo“, Bandaríkjunum), sem lýtur yfirráðum Apollo 

Management L.P. (Bandaríkjunum) 

 Primafrío Corporación, S.A. (andlag viðskiptanna, „Target“, Spáni), sem lýtur sem stendur yfirráðum sér í lagi af 

hálfu Krone-Mur Servifrío, S.L. („Krone-Mur“, Spáni)  

Apollo og Krone-Mur ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna (Target). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Apollo er hópur fjárfestingarsjóða sem fjárfesta í fyrirtækjum með starfsemi á margvíslegum sviðum um allan heim. 

 Andlag viðskiptanna (Target) er flutningafyrirtæki sem staðsett er á Spáni og sem starfar við framflutningaþjónustu 

og vöruferlis- og aðfangakeðjustjórnun, einkum á Spáni og í Þýskalandi. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

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 208, 

24.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10731 – APOLLO MANAGEMENT/PRIMAFRIO 

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.10739 – FORD OTOSAN/FORD ROMANIA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. („Ford Otosan“, Tyrklandi) 

 Ford Romania S.A. („Ford Romania“, Rúmeníu) 

Ford Otosan nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Ford Romania. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Ford Otosan er með aðsetur í Tyrklandi og framleiðir og selur bifreiðar, sem er í jöfnum hlutföllum í eigu Ford Motor 

Company og Koç Holding. 

 Ford Romania mun, við lok viðskiptanna, einungis eiga og starfrækja samsetningarverksmiðju og bifreiðafram-

leiðsluverksmiðju í Craiova, Rúmeníu.  

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 210, 

25.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10739 – FORD OTOSAN/FORD ROMANIA 

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.10771 – PLD/NBIM/UNIPART GROUP CAR PARK) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. maí 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) 

 Unipart Group Car Park (eignarandlagið, „Target Asset“, Bretlandi) 

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 eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 PLD á, starfrækir og þróar fasteignir, einkum fyrir iðnaðarstarfsemi, í Ameríkuríkjum, Evrópu og Asíu.  

 NBIM veitir Government Pension Fund Global stofnfjárfestingarþjónustu fyrir hönd norska fjármálaráðuneytisins og 

leggur áherslu á fjárfestingar um allan heim, m.a. fasteignafjárfestingar í Norður-Ameríku, Evrópu og Japan. 

 Eignarandlagið (Target Asset) eru bílastæði sem staðsett eru í Nuneaton, Bretlandi.  

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 208, 

24.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10771 – PLD/NBIM/UNIPART GROUP CAR PARK 

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.10564 – APOLLO/MISSGUIDED) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. 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 

32022M10564. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10661 – BAIN CAPITAL/INETUM) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. maí 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 

32022M10661. 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.10682 – VALEO/VSEA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. maí 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 

32022M10682. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10688 – AXA/ATALANTE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. maí 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 frönsku 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 

32022M10688. 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.10710 – SELFINVEST/LLG/SELECTED CAR GROUP JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. maí 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 

32022M10710. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ríkisaðstoð – Þýskalandi 

SA.53625 (2021/C) – Úreldun Lignite í áföngum 

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. ESB-sáttmálans 

Framkvæmdastjórnin samþykkti hinn 27. janúar 2022 leiðbeinandi reglur ESB um ríkisaðstoð fyrir 

loftslag, umhverfisvernd og orku 2022 (“CEEAG”) (1). Samkvæmt 466. lið þessara leiðbeinandi reglna 

mun framkvæmdastjórnin beita leiðbeinandi reglunum um ríkisaðstoð fyrir loftslag, umhverfisvernd og 

orku (CEEAG) til að meta hvort tilkynningarskylda aðstoðin samræmist gildandi ákvæðum um aðstoð 

fyrir loftslag, umhverfisvernd og orku sem hefur verið veitt eða á að veita frá 27. janúar 2022.  

Hinn 2. mars 2021 hóf framkvæmdastjórnin rannsókn á máli SA.53625 í samræmi við 2. mgr. 108. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. (2) Í ljósi þess sem að framan greinir, hvetur fram-

kvæmdastjórnin hagsmunaaðila til að senda athugasemdir, m.a. um gildissvið og beitingu leiðbeinandi 

reglna ESB um ríkisaðstoð fyrir loftslag, umhverfisvernd og orku 2022 (CEEAG) og, ef við á, 

samrýmanleika við ákvæði sem sett eru fram í þessum leiðbeinandi reglum, þ.m.t. í 3. kafla og undirkafla 

4.12, í tengslum við ráðstöfunina sem framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja framangreinda, 

formlega rannsókn á. Viðkomandi aðildarríki og hagsmunaaðilar geta sent inn athugasemdir við 

ráðstöfunina áður en 20 virkir dagar eru liðnir frá birtingu þessarar auglýsingar í Stjtíð. ESB C 199, 

17.5.2022, bls. 9, á eftirfarandi póstfang: 

European Commission 

Directorate General for Competition 

State aid Registry  

1049 Bruxelles/Brussel 

Bréfasími: +32 22961242 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdum hagsmunaaðila verður komið á framfæri við viðkomandi aðildarríki í framangreindri, 

formlegri rannsókn. Þeim, sem leggja fram athugasemdir, er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar 

óskir vera rökstuddar. 

  

(1)  Stjtíð. ESB C 80, 18.2.2022, bls. 1.  

(2)  Stjtíð. ESB C 177, 7.5.2021, bls. 50. 
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