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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10391 – RTL GROUP/TALPA NETWORK) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. júní 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 RTL Group S.A. („RTL Group“), sem lýtur yfirráðum Bertelsmann SE & Co. KGaA, („Bertelsmann“) 

 Talpa Network B.V. („Talpa Network“), sem lýtur yfirráðum Mr. John de Mol 

RTL Group öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Talpa Network í heild. 

Samruninn á sér stað með samningi eða eftir hvaða öðrum leiðum sem er. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 RTL Group er fjölmiðlafyrirtæki staðsett í Lúxemborg sem rekur sjónvarpsstöðvar og útvarpsrásir í ýmsum 

aðildarríkjum ESB, þ.m.t. á Niðurlöndum. Það starfar á öllum þrepum virðiskeðju hljóð- og myndmiðlunar. Það lýtur 

yfirráðum Bertelsmann sem er þýskt fyrirtæki sem starfar við fjölmiðla-, þjónustu- og menntageirann.  

 Talpa Network er fjölmiðlafyrirtæki staðsett á Niðurlöndum með dótturfyrirtæki í sama landi sem senda út sjónvarps- 

og útvarpsstöðvar, starfrækja ýmis vefsetur og gefa út tímarit og leiki.  

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 241, 

24.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10391 – RTL GROUP/TALPA NETWORK 

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/39/01 

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

(mál M.10594 – SECURITAS/STANLEY SECURITY) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. júní 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Securitas AB („Securitas“, Svíþjóð) 

 Electronic Security Business of Stanley Black & Decker, Inc. („Stanley Security“, Bandaríkjunum) 

Securitas öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Stanley Security í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

Sami samruni hafði verið tilkynntur framkvæmdastjórninni 18. mars 2022 en tilkynningin síðan dregin til baka  

11. apríl 2022. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Securitas: veitir öryggisþjónustu í yfir 40 löndum. Annast margvíslega öryggisþjónustu, m.a. mannaða vörslu, 

flugvernd, rafrænt eftirlit, eftirlit með og svörun við viðvörunarkerfi, áhættustýringu fyrirtækja, eldvarnarþjónustu og 

aðra þjónustu, m.a. bílastæði og öryggis- og heilsuþjálfun. 

 Stanley Security: fyrirtæki sem veitir öryggisþjónustu og tilheyrir Stanley Group. Fyrirtækið starfar einkum í 

Bandaríkjunum og á EES-svæðinu og býður upp á öryggiskerfi fyrir rafrænt eftirlit og því tengda rafræna 

öryggisþjónstu sem felst í eftirliti með og svörun við viðvörunarkerfi um allan heim, ásamt öryggislausnum og tækni 

sem er sérsniðin að þörfum heilbrigðisgeirans í Bandaríkjum Norður-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.  

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 236, 

20.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10594 – SECURITAS/STANLEY SECURITY 

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/39/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10618 – WACKER NEUSON/PORR/UMDASCH GROUP/ 

SEQUELLO JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. júní 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Wacker Neuson SE („Wacker Neuson“, Þýskalandi), sem tilheyrir Wacker Neuson Group 

 PORR Equipment Services GmbH („PORR“, Austurríki), sem tilheyrir PORR Group 

 Umdasch Group Ventures GmbH („Umdasch“, Austurríki), sem tilheyrir Umdasch Group 

 SEQUELLO GmbH („SEQUELLO“ eða sameiginlega fyrirtækið, Austurríki), sem lýtur sem stendur sameiginlegum 

yfirráðum PORR og Umdasch 

Wacker Neuson, PORR og Umdasch öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir SEQUELLO. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Wacker Neuson: framleiðsla á vélbúnaði og búnaði til mannvirkjamanngerðar auk landbúnaðarvéla, viðhalds og 

viðgerða, sölu notaðra véla og leigu á vélbúnaði, ráðgjafarþjónustu á sviði steypuþjöppunar og að veita 

fjarvirkniþjónustu fyrir flotastjórnun. 

 PORR: PORR Group annast starfemi í byggingariðnaði sem tekur til allra hluta þess iðnaðar frá verkefnastjórnun, 

byggingarstarfsemi, verkfræðistarfsemi og lagningu vega til orku- og umhverfishögunar. 

 Umdasch: þróun og framkvæmd nýskapandi lausna á sviði allar virðiskeðjunnar af byggingum og neytendasöluferlum 

(smásölu). Umdasch Gropu annast einnig og framleiðir mót og vinnupalla í gegnum dótturfélag sitt, Doka. 

 for SEQUELLO: sameiginlegt fyrirtæki sem mun annast vöruferlisstjórnun í tengslum við byggingarframkvæmdir 

með það fyrir augum að gera pöntunarferli, afhendingu og reikningsskil í byggingarstarfsemi stafræna og skilvirka. 

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 241, 

24.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10618 – WACKER NEUSON/PORR/UMDASCH GROUP/SEQUELLO 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/39/03 

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

(mál M.10652 – MOL/LOTOS PALIWA) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. júní 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 MOL Hungarian Oil & Gas Public Limited Company („MOL“, Ungverjalandi) 

 LOTOS Paliwa sp. z o.o. („Lotots Paliwa“, Póllandi) 

MOL nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Lotos Paliwa í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 MOL og tengd fyrirtæki þess eru samþætt olíu- og gasfyrirtæki frá Mið-Austur-Evrópu sem starfa við olíu- og gasleit 

og framleiðslu, hreinsun, þjónustu á miðstigi auk neytendaþjónustu (smásölu á eldsneyti). Mol framleiðir einnig og 

selur efni unnin úr jarðolíu. 

 LOTOS Paliwa stýrir neti af bensínstöðvum víðs vegar í Póllandi undir vörumerkinu „Lotos“.  

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 236, 

20.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10652 – MOL/LOTOS PALIWA 

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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23.6.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 39/5 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10672  VISTA/ELLIOTT/CITRIX SYSTEMS/TIBCO) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. júní 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Vista Equity Partners („Vista“, Bandaríkjunum) 

 Elliott Investment Management L.P. („Elliott“, Bandaríkjunum)  

 Citrix Systems Inc. („Citrix“, Bandaríkjunum) 

 TIBCO Software Inc. („TIBCO“, Bandaríkjunum), sem lýtur yfirráðum Vista 

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

Citrix og TIBCO í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Vista er fjárfestingarfyrirtæki sem leggur áherslu á fyrirtækjahugbúnað, gögn og tæknivæddan rekstur. 

 Elliott er fjárfestingarfyrirtæki sem er virkt í mörgum atvinnugreinum. 

 Citrix er hugbúnaðarfyrirtæki sem veitir stafrænar lausnir fyrir vinnustaði, almennar vinnulausnir, afhendingu 

smáforrita og öryggislausnir. 

 TIBCO er greindarhugbúnaðarfyrirtæki sem veitir innviði og greiningarhugbúnað. 

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 241, 

24.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10672  VISTA/ELLIOTT/CITRIX SYSTEMS/TIBCO 

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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Nr. 39/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.6.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10687 – D’IETEREN/PHE) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 D’Ieteren Group („DIG“) (Belgíu) 

 Parts Holding Europe SAS („PHE“) (Frakklandi), sem lýtur endanlega yfirráðum Bain Capital (Bandaríkjunum) 

DIG nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir PHE í heild, með kaupum á 

móðurfélagi PHE, Dakar Holdings S.C.A. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 DIG er fjölskyldu fjárfestingarfyrirtæki sem starfar við ýmsar atvinnugreinar, einkum: i) innflutning og endursölu á 

ökutækjum og varahlutum Volkswagen group (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche og 

Bugatti) í Belgíu (D’Ieteren Automotive), ii) starfrækir Wondercar umboðsaðila (yfirbyggingarverkstæði) í Belgíu; 

og iii) viðgerðir og endurnýjun á gleri bifreiða í ýmsum aðildarríkjum, m.a. í Belgíu og Frakklandi (í gegnum Belron 

og starfa undir ýmsum vörumerkjum m.a. Carglass®, Safelite® og Autoglass®). 

 PHE er fyrirtæki sem stofnað var í Frakklandi og starfar einkum við smásölu á varahlutum fyrir létt og þung ökutæki 

á óháða eftirmarkaðinum í ýmsum aðildarríkjum ESB, m.a. Belgíu og Frakklandi. Í Frakklandi starfar PHE einnig við 

viðgerðir og endurnýjun á gleri undir vörumerkjunum Mondial Pare-Brise og Glass Auto Service. Í bæði Belgíu og 

Frakklandi, annast PHE þjónustu og stuðningsþjónustu til sjálfstæðra verkstæða sem starfa undir einu af 

vörumerkjum PHE, t.d. 1,2,3 Autoservice, AD, Autoprimo, Staff Auto, Glass Auto Service í Frakklandi og 1,2,3 

AutoService, Requal og AD Expert í Belgíu.  

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 241, 

24.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10687 – D’IETEREN/PHE 

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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23.6.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 39/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10725  SK CAPITAL PARTNERS/POLYMER ADDITIVES HOLDINGS) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. júní 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Valor Acquisition Buyer Inc. (Bandaríkjunum), óbeint dótturfyrirtæki alfarið í eigu SK Capital Fund VI, sem stýrt er 

af SK Capital Investment VI, Ltd., sem sjálft lýtur yfirráðum dótturfyrirtækja SK Capital Partners, LP („SK Capital“, 

Bandaríkjunum) SK Capital lýtur endanlega yfirráðum tveggja meðstofnenda og samstarfsaðila, Mr. Barry Siadat og 

Mr. Jamshid Keynejad 

 Polymer Additives Holdings Inc. og dótturfélög þess („Valtris“, Bandaríkjunum) 

SK Capital nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Valtris í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 SK Capital er fjárfestingarfyrirtæki með starfsemi í Bandaríkjunum sem leggur áherslu á fjárfestingar í sérnotaefni, 

íðefni og lyf. 

 Valtris er fyrirtæki sem starfar í Bandaríkjunum við sölu á sérnotaíðefnum, sem einkum eru notuð sem aukefni við 

framleiðslu og vinnslu á plasti og sölu á efnaforefnum sem notuð eru við húðun, bragð- og ilmefni, persónulega 

umhirðu og lyf.  

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 236, 

20.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10725  SK CAPITAL PARTNERS/POLYMER ADDITIVES 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“). 
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Nr. 39/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.6.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10750 – KÄRCHER/WOCO/WAIRIFY) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 7. júní 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Alfred Kärcher SE & Co. KG („Kärcher“, Þýskalandi), sem lýtur endanlega yfirráðum fjölda einstaklinga 

 Woco Franz Josef Wolf Holding GmbH („Woco“, Þýskalandi), sem lýtur endanlega yfirráðum einstaklings 

 Wairify GmbH („Wairify“, Þýskalandi), sem lýtur yfirráðum Woco 

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

yfir Wairify. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Kärcher er alþjóðlegur framleiðandi og seljandi hreinsibúnaðar fyrir heimili og fyrirtæki. 

 Woco er samstæða fyrirtækja sem starfar um allan heim og samanstendur viðskiptastarfsemi hennar m.a. af 

bílaverkfræði og iðntæknigeirum. 

 Wairify er að þróa færanlegar loftsíur knúnar af rafgastækni.  

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 241, 

24.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10750 – KÄRCHER/WOCO/WAIRIFY 

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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23.6.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 39/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10751 – CVC FUNDS/LFP/MEDIACO) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. júní 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 CVC Capital Partners SICAV-FIS SA („CVC Funds“, Lúxemborg)  

 Ligue de Football Professionnel („LFP“, Frakklandi)  

 Filiale LFP 1 („MediaCo“, Frakklandi) 

CVC Fimds og LFP öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

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

verkefni. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 CVC Funds: net af framtakssjóðum og fjárfestingaráðgjafarfyrirtæki sem eiga eignarhluta í nokkrum fyrirtækjum í 

ýmissi starfsemi í Evrópu, Bandaríkjunum og á Asíu-Kyrrahafssvæðinu. 

 LFP: Frönsk íþróttafélög sem samanstanda af 45 frönskum knattspyrnufélögum atvinnumanna, sem samkvæmt 

frönskum lögum ber ábyrgð á skipulagi, stjórnun, reglugerð, kynningu og markaðssetningu tveggja atvinnudeilda 

karla í fótbolta í Frakklandi. 

 MediaCo: nýstofnað sameiginlegt félag sem stofnað var í því skyni að markaðsetja og stýra hagnýtingu tiltekinna 

viðskiptaréttinda franskrar atvinnuknattspyrnu, m.a. útsendingarrétti á knattspyrnu, styrktaraðilum, auglýsingarrétti og 

réttindum um veðmálagögn.  

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 236, 

20.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10751 – CVC FUNDS/LFP/MEDIACO 

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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Nr. 39/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.6.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10754 – ONE ROCK CAPITAL PARTNERS/PREFERE RESINS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. júní 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 One Rock Capital Partners, LLC („ORC“, Bandaríkjunum) í gegnum dótturfyrirtæki 

 Prefere Resins Holding GmbH („Prefere Resins“, Þýskalandi) 

ORC nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Prefere Resins í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 ORC er framtakssjóður sem einblínir á ráðandi hlut í meðalstórum fyrirtækjum. ORC stýrir sjóðum sem fjárfesta í 

verðbréfasöfnum sem starfa við ýmsar atvinnugreinar, m.a. íðefnum og vinnslu, sérhæfðri framleiðslu og 

heilbrigðisþjónustu, framleiðslu og dreifingu á matvælum, viðskipta- og umhverfisþjónustu.  

 Prefere Resins einblínir einkum á þróun, framleiðslu og sölu á gerviresíni í Evrópu, Mið-Austurlöndum, Afríku og 

Ameríkuríkjum á ýmsum endnotendamörkuðum s.s. byggingarstarfsemi, einangrun, iðnaði, bíliðnaði, gólfefnum og 

húsgögnum. Í minna mæli framleiðir Prefere Resins einnig og selur (para)formaldehýð- og metanól-afleiður. 

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 241, 

24.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10754 – ONE ROCK CAPITAL PARTNERS/PREFERE RESINS 

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/39/10 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10755 – ADVENT/IRCA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 AI Tiramisù S.r.l. („Bidco“, Ítalíu), sem lýtur yfirráðum Advent International Corporation („Advent“,Bandaríkjunum) 

 IRCA S.p.A. („IRCA“, Ítalíu), sem lýtur yfirráðum The Carlyle Group (Bandaríkjunum) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Advent er alþjóðlegur fjárfestir í óskráðum hlutabréfum með aðsetur í Boston, BNA sem beinir sjónum að kaupum á 

eignarhlutum og stýringu fjárfestingarsjóða í ýmsum greinum, m.a. heilbrigðisþjónustu, iðnaðarstarfsemi, tækni, 

smásölu, neytendamarkaði og viðskipta- og fjármálaþjónustu. Eitt fyrirtækja í verðbréfasafni þess er Caldic, 

dreifingaraðili hagnýtra innihaldsefna og sérnotaíðefna sem starfar í Evrópu, Norður-Ameríku og á Asíu-

Kyrrahafssvæðinu. 

 IRCA er fyrirtæki með aðsetur á Ítalíu sem starfar við framleiðslu og sölu á hálfunnum innihaldsefnum fyrir 

súkkulaði, bakarí (bakkelsi og brauð) og ís. Það starfar einkum á Ítalíu og að takmörkuðu leyti á Evrópska 

efnahagssvæðinu og um allan heim. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

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 240, 

22.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10755 – ADVENT/IRCA 

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/39/11 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10789 – GOLDMAN SACHS/SOJITZ/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. júní 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, Bandaríkjunum)  

 Sojitz Corporation („Sojitz“, Japan)  

 nýstofnað fyrirtæki sem er sameiginlegt félag („Sameiginlega félagið (JV)“, Japan)  

Sojitz og Goldman Sachs ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir sameiginlega félaginu (JV).  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Goldman Sachs: fyrirtæki á sviði fjárfestingabankastarfsemi, verðbréfa og fjárfestingastýringar sem veitir þjónustu í 

tengslum við það um heim allan.  

 Sojitz: samsteypa fyrirtækja sem starfar á alþjóðlegum vettvangi á ýmsum sviðum viðskiptalífsins, einkum við sölu á 

vörum og þjónustu.  

 Sameiginlega félagið (JV): starfar í Japan við stýringu á fasteignum og eignastýringarþjónustu, þ.m.t. fjárfestingar-

ráðgjöf, greining á frammistöðu eignasafna, eignastýringarþjónusta og bakvinnsluþjónusta, s.s. undirbúningur 

skattaskjala og reikningsskila. 

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 238, 

21.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10789 – GOLDMAN SACHS/SOJITZ/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/39/12 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10623 – REPSOL/TELEFONICA/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. júní 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 

32022M10623. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. júní 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 

32022M10686. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/39/13 

2022/EES/39/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10705 – BLACKSTONE/CARLYLE/GOLDMAN SACHS/PRIMA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. júní 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 

32022M10705. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. júní 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 

32022M10724. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/39/15 

2022/EES/39/16 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10731 – APOLLO MANAGEMENT/PRIMAFRIO) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. júní 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 

32022M10731. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10743 – TOWERBROOK/GSF) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. júní 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 

32022M10743. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/39/17 
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 2. desember 2021 

um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins  

og 53. gr. EES-samningsins 

(MÁL AT.40135 – FOREX – STERLING LADS) 

(tilkynnt með skjalnúmeri C(2021) 8612 lokaútgáfa) 

Hinn 2. desember 2021 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur samkvæmt 101. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Framkvæmdastjórnin hefur 

nú, í samræmi við ákvæði 30. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), birt nöfn aðila og meginefni 

ákvörðunarinnar (Stjtíð. ESB C 185, 6.5.2022, bls. 60), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra 

hagsmuna fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. 

Sjá nánar Stjtíð. ESB C 185, 6.5.2022, bls. 60. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1. Reglugerðin með áorðnum breytingum skv. reglugerð nr. (EB) 411/2004  

(Stjtíð. L 68, 6.3.2004, bls. 1). 

2022/EES/39/19 
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti í tengslum  

við endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti sem  

gilda frá 1. júlí 2022  

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

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

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

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

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

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

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

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

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

Vextir sem hafa breyst eru feitletraðir. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 192, 11.5.2022, bls. 91 og EES-viðbæti nr. 35, 2.6.2022, bls. 13. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.7.2022 – 0,02  0,02  0,00  0,02  5,73  0,02  0,44  0,02  0,02  

1.6.2022 30.6.2022 -0,19  -0,19  0,00  -0,19  4,85  -0,19  0,24  -0,19  -0,19  

1.5.2022 31.5.2022 -0,35  -0,35  0,00  -0,35  4,85  -0,35  0,08  -0,35  -0,35  

1.4.2022 30.4.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  4,00  -0,49  0,00  -0,49  -0,49  

1.3.2022 31.3.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  4,00  -0,49  -0,03  -0,49  -0,49  

1.2.2022 28.2.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  3,29  -0,49  -0,03  -0,49  -0,49  

1.1.2022 31.1.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  2,49  -0,49  -0,01  -0,49  -0,49  

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.7.2022 – 0,02  0,02  0,02  0,26  6,24  0,02  0,02  0,02  0,02  

1.6.2022 30.6.2022 -0,19  -0,19  -0,19  0,26  6,24  -0,19  -0,19  -0,19  -0,19  

1.5.2022 31.5.2022 -0,35  -0,35  -0,35  0,26  5,40  -0,35  -0,35  -0,35  -0,35  

1.4.2022 30.4.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  4,66  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

1.3.2022 31.3.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  4,02  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

1.2.2022 28.2.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  3,17  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

1.1.2022 31.1.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  2,38  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

 

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

1.7.2022 – 0,02  0,02  0,02  5,81  0,02  5,10  0,50  0,02  0,02  1,19  

1.6.2022 30.6.2022 -0,19  -0,19  -0,19  4,88  -0,19  4,40  0,22  -0,19  -0,19  1,02  

1.5.2022 31.5.2022 -0,35  -0,35  -0,35  4,06  -0,35  3,38  0,08  -0,35  -0,35  0,86  

1.4.2022 30.4.2022 -0,49  -0,49  -0,49  3,42  -0,49  3,38  -0,01  -0,49  -0,49  0,66  

1.3.2022 31.3.2022 -0,49  -0,49  -0,49  2,85  -0,49  2,74  -0,04  -0,49  -0,49  0,66  

1.2.2022 28.2.2022 -0,49  -0,49  -0,49  2,04  -0,49  2,74  -0,05  -0,49  -0,49  0,66  

1.1.2022 31.1.2022 -0,49  -0,49  -0,49  1,21  -0,49  2,27  -0,03  -0,49  -0,49  0,51  

 

2022/EES/39/20 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2022:192:TOC
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti  

Evrópusambandsins 

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við 

Málsnúmer Aðildarríki Landssvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.62160 Belgía Belgía 

Mesure temporaire de réduction de 

la redevance pour le trafic 

ferroviaire commercial devoyageurs 

Stjtíð. ESB C 196, 

13.5 .2022, bls. 1 

SA.62498 Belgía Belgía 

Projet d’arrêté royal modifiant 

l’arrêté royal du 21 décembre 2013 

fixant les règles provisoires qui 

valent comme contrat de gestion 

d'Infrabel et de la SNCB — Mesure 

temporaire de réduction du coût de 

la redevance d’infrastructure pour le 

trafic ferroviaire de fret. 

Stjtíð. ESB C 196, 

13.5 .2022, bls. 2 

SA.64337 Írland Írland Risk Equalisation Scheme 2022 
Stjtíð. ESB C 196, 

13.5 .2022, bls. 2 

SA.101993 Malta Malta — 
Stjtíð. ESB C 196, 

13.5 .2022, bls. 3 

SA.102077 Frakkland Frakkland  
Stjtíð. ESB C 196, 

13.5 .2022, bls. 4 

SA.102420 Belgía — 

COVID-19: amendment to scheme 

SA.101133: ‘COVID-19 — bridge 

loans in the Flemish Region’ 

Stjtíð. ESB C 196, 

13.5 .2022, bls. 5 

SA.102496 Svíþjóð Svíþjóð 

COVID-19: Reintroduction of the 

Government guarantee programme 

for companies (SA.100381) 

Stjtíð. ESB C 196, 

13.5 .2022, bls. 5 

SA.102559 Írland Írland 
TCF: Licensed Haulage Emergency 

Support Scheme 

Stjtíð. ESB C 196, 

13.5 .2022, bls. 6 

SA.102615 Spánn Spánn 

TCF — Spain — Direct aid to self-

employed workers and private road 

transport companies affected by the 

increase in fuel prices 

Stjtíð. ESB C 196, 

13.5 .2022, bls. 7 

SA.49313 Ítalía — 
Alleged illegal state aid to ENS 

(Ente Nazionale Sordi) 

Stjtíð. ESB C 204, 

20.5 .2022, bls. 1 

SA.58482 Grikkland – 

Remuneration scheme of Hybrid 

Power Stations in NIIs of Greece 

until 2026 

Stjtíð. ESB C 204, 

20.5 .2022, bls. 2 

SA.61536 Ítalía — 

Compensation to the CAPS project 

for the provision of services to deaf-

mutes 

Stjtíð. ESB C 204, 

20.5 .2022, bls. 2 

SA.62394 Ítalía — 

COVID-19 Damage compensation 

to commercial rail passenger 

operators — II 

Stjtíð. ESB C 204, 

20.5 .2022, bls. 3 

SA.63709 Lúxemborg Lúxemborg 

Régime d’aides dans le contexte du 

système d’échange de quotas 

d’émission de gaz à effet de serre 

pour la période 2021-2030 au 

Luxembourg 

Stjtíð. ESB C 204, 

20.5 .2022, bls. 4 

SA.64360 Tékkland Tékkland 

Subsidy Framework for granting 

financial contribution for forest 

management 

Stjtíð. ESB C 204, 

20.5 .2022, bls. 5 

2022/EES/39/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.196.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landssvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.100236 Ítalía — 

Reintroduzione del regime di 

trasporto integrato nella Provincia di 

Trento (2022 — 2024) 

Stjtíð. ESB C 204, 

20.5 .2022, bls. 6 

SA.100658 Spánn Spánn 

SA100658 — TRTEL — Eco-

incentivo para el impulso del 

transporte marítimo de mercancías 

basado en el mérito ambiental y 

socioeconómico (MRR) 

Stjtíð. ESB C 204, 

20.5 .2022, bls. 6 

SA.100917 Tékkland — 

COVID-19: Prolongation of the 

schemes SA.57358, as already 

amended, SA.58018, as already 

amended, SA.58167, as already 

amended, SA.62471, SA.62477 and 

SA.62970 

Stjtíð. ESB C 204, 

20.5 .2022, bls. 7 

SA.101428 Ítalía — 
COVID-19: support for cabotage 

and other maritime services 

Stjtíð. ESB C 204, 

20.5 .2022, bls. 8 

SA.101957 Belgía 
Region 

Wallonne 

Walloon aid scheme for self-

employed and undertakings 

mandatorily closed or affected by 

COVID-19 restrictive measures in 

the first quarter of 2022 

Stjtíð. ESB C 204, 

20.5 .2022, bls. 9 

SA.101958 Belgía 
Region 

Wallonne 

Walloon aid scheme for self-

employed and undertakings 

mandatorily closed or affected by 

COVID-19 restrictive measures in 

the last quarter of 2021 

Stjtíð. ESB C 204, 

20.5 .2022, bls. 9 

SA.102005 Portúgal Acores 

COVID-19: Direct grants to micro, 

small and medium-sized enterprises 

in specific sectors established in the 

Outermost Region of the Azores 

(‘APOIAR.PT Açores’) — 

November 2021 to January 2022 

Stjtíð. ESB C 204, 

20.5 .2022, bls. 10 

SA.102137 Ítalía — 

COVID19: Additional tax 

concessions for the tourism and spa 

sector 

Stjtíð. ESB C 204, 

20.5 .2022, bls. 11 

SA.102164 Ítalía Piemonte 
Modifica del regime SA.50986 

(2018/N) 

Stjtíð. ESB 204, 

20.5.2022, bls. 12 

SA.102370 Spánn – 
ECON — Programa Solvencia 

COVID-19 Euskadi 

Stjtíð. ESB 204, 

20.5.2022, bls. 13 

SA.102522 Ítalía 
Friuli-Venezia 

Giulia 

TCF: Regime quadro per i settori 

agricolo, forestale e della pesca ed 

acquacoltura nel rispetto del Quadro 

temporaneo di crisi 

Stjtíð. ESB 204, 

20.5.2022, bls. 13 

SA.102542 Þýskaland — 

Regelung zur vorübergehenden 

Gewährung geringfügiger Beihilfen 

im Geltungsbereich der 

Bundesrepublik Deutschland auf der 

Grundlage des Befristeten 

Krisenrahmens (BKR) der 

Europäischen Kommission für 

staatliche Beihilfen zur Stützung der 

Wirtschaft infolge der Aggression 

Russlands gegen die Ukraine 

(‘BKR- Bundesregelung 

Kleinbeihilfen 2022’) 

Stjtíð. ESB 204, 

20.5.2022, bls. 14 

SA.58416 Finnland 
Pohjois-

Pohjanmaa 

Individual aid for advanced biofuel 

plant (NordFuel Oy, Finland) 

Stjtíð. ESB C 220, 

3.6 .2022, bls. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.204.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landssvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.60064 Grikkland – Greek RES scheme 2021-2025 
Stjtíð. ESB C 220, 

3.6 .2022, bls. 2 

SA.62131 Lúxemborg — 

Aid measure for the deployment of 

recharging infrastructure for electric 

vehicles 

Stjtíð. ESB C 220, 

3.6 .2022, bls. 2 

SA.62154 Finnland Keski-Suomi 

Individual aid for biomethanol plant 

(Veolia Services Suomi Oy, 

Finland) 

Stjtíð. ESB C 220, 

3.6 .2022, bls. 3 

SA.64524 Þýskaland — 

Befreiung von der Luftverkehrsteuer 

hinsichtlich Abflügen von 

Inselbewohnern und in anderen 

Fällen 

Stjtíð. ESB C 220, 

3.6 .2022, bls. 4 

SA.100557 Ítalía — RRF- Italian 5G plan 
Stjtíð. ESB C 220, 

3.6 .2022, bls. 4 

SA.102002 Litháen Litháen 

Incentive Financial Instrument 

‘Direct loans to business entities 

affected by third party actions’ 

Stjtíð. ESB C 220, 

3.6 .2022, bls. 5 

SA.102015 Slóvakía – 
Pomoc na vypracovanie 

lesohospodárskych plánov 

Stjtíð. ESB C 220, 

3.6 .2022, bls. 6 

SA.102136 Ítalía — 

COVID-19 and RRF: Direct grants 

and tax credits for tourism 

undertakings and tax credits for 

travel agencies and tour operators 

Stjtíð. ESB C 220, 

3.6 .2022, bls. 7 

SA.102230 Frakkland France 

Régime cadre notifié relatif aux 

aides à la recherche, au 

développement et à l’innovation 

(RDI) dans le cadre de la relance 

Stjtíð. ESB C 220, 

3.6 .2022, bls. 8 

SA.102463 Finnland – 

COVID19-Support for uncovered 

fixed costs under Temporary 

Framework 3.12. (Re-introduction 

of scheme SA.63205) 

Stjtíð. ESB C 220, 

3.6 .2022, bls. 9 

SA.102499 Írland – 

15th prolongation of the 

restructuring and stabilisation 

scheme for the Credit Union Sector 

Stjtíð. ESB C 220, 

3.6 .2022, bls. 9 

SA.102631 Þýskaland — 

TCF: Umbrella schemes for 

guarantees on loans and subsidised 

loans 

Stjtíð. ESB 220, 

3.6.2022, bls. 10 

SA.102724 Lúxemborg — 

TCF: Aid scheme in the form of 

guarantees for the Luxembourg’s 

economy following Russia’s 

aggression against Ukraine 

Stjtíð. ESB 220, 

3.6.2022, bls. 11 

SA.102749 Grikkland – 

Financial Support Scheme for Local, 

Regional and National Newspapers 

and Magazines, Regional Media 

Service Providers, Radio Stations 

and electronic media businesses, 

electronic newspapers, magazines, 

TV and radio stations 

Stjtíð. ESB 220, 

3.6.2022, bls. 11 

SA.102783 Frakkland – 

TCF: Dispositif exceptionnel de 

prise en charge de cotisations 

sociales en faveur des entreprises du 

secteur de l’agriculture, de la forêt et 

de l’aquaculture fortement affectées 

par les conséquences de l’agression 

de la Russie contre l’Ukraine 

Stjtíð. ESB 220, 

3.6.2022, bls. 12 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landssvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.102896 Ítalía Ítalía 

TCF: Regime Quadro riepilogativo 

delle misure a sostegno delle 

imprese attive nei settori agricolo, 

forestale, della pesca e acquacoltura 

nel rispetto del Quadro temporaneo 

di crisi 

Stjtíð. ESB 220, 

3.6.2022, bls. 13 

SA.62208 Slóvenía Slóvenía 
Promoting rail freight transport with 

the financing from the Climate Fund 

Stjtíð. ESB C 227, 

10.6 .2022, bls. 1 

SA.64092 Rúmenía – 
COVID 19 — Aid to airlines at 

Maramures International Airport 

Stjtíð. ESB C 227, 

10.6 .2022, bls. 2 

SA.100138 Spánn – 

RRF — Spain- RRF — Social 

connectivity vouchers for 

economically vulnerable categories 

of end-users 

Stjtíð. ESB C 227, 

10.6 .2022, bls. 2 

SA.100573 Slóvakía – 

Amendment to SA.59031 (2020/N): 

Aid in favor of maintaining and 

restoring forest potential in the 

military areas. 

Stjtíð. ESB C 227, 

10.6 .2022, bls. 3 

SA.101963 Grikkland – 
COVID-19: Loan facility to support 

private investment (RRF) 

Stjtíð. ESB C 227, 

10.6 .2022, bls. 4 

SA.102105 Ítalía Ítalía 

COVID-19: Tax credit in favour of 

tourism undertakings for rental 

payments 

Stjtíð. ESB C 227, 

10.6 .2022, bls. 5 

SA.102557 Írland Írland 

COVID-19: Ireland — Support to 

Helicopter Emergency Medical 

Services (HEMS) 

Stjtíð. ESB C 227, 

10.6 .2022, bls. 5 

SA.102616 Spánn Spánn 

TRTEL — Ayudas directas a 

empresas ferroviarias privadas 

afectadas por la subida de los 

precios de los carburantes (TCF) 

MT UKR 

Stjtíð. ESB C 227, 

10.6 .2022, bls. 6 

SA.102649 Slóvenía Slóvenía 

Re-introduction of the State Aid 

scheme SA.57782 (2020/N) — 

Slovenia — COVID-19: Support for 

SMEs and for COVID-19 related 

RDI and investment projects 

Stjtíð. ESB 227, 

10.6.2022, bls. 7 

SA.102758 Malta Malta 
TCF: MDB Subsidised Loans 

Scheme (‘SLS’) 

Stjtíð. ESB C 227, 

10.6 .2022, bls. 8 

SA.102779 Ítalía — 

COVID-19: Second amendment of 

the scheme SA.100597 COVID-19: 

Direct grants to SMEs engaging in 

international activities and 

operations for the digital and green 

transitions (RRF), as amended by 

SA.101321 

Stjtíð. ESB C 227, 

10.6 .2022, bls. 8 

SA.102911 Portúgal — 

Programa de Apoio à Liquidez 

designado por Programa 

APOIAR.PT Açores — Fev-Abr 

2022 

Stjtíð. ESB C 227, 

10.6 .2022, bls. 9 

SA.62099 Þýskaland — 
Second amendment of the  

COVID-19 airport scheme 

Stjtíð. ESB C 235, 

17.6 .2022, bls. 1 

SA.64434 Frakkland – 

Aide pour la création d’un terminal 

de transport combiné rail-route à 

Grans-Miramas 

Stjtíð. ESB C 235, 

17.6 .2022, bls. 2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.220.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.227.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
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Málsnúmer Aðildarríki Landssvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.100553 Ítalía Ítalía 
COVID-19: Compensation for large 

shipping companies 

Stjtíð. ESB C 235, 

17.6 .2022, bls. 2 

SA.100739 Frakkland – 

Amendment of the aid measure 

SA.59913: COVID-19 — 

Recapitalisation of Air France and 

the Air France — KLM Holding 

Stjtíð. ESB C 235, 

17.6 .2022, bls. 3 

SA.101182 Belgía 

Vlaams Gewest, 

Reg.Bruxelles-

Cap./Brussels 

Hfdst.Gew. 

Projectoproep digitale transformatie 
Stjtíð. ESB C 235, 

17.6 .2022, bls. 4 

SA.101498 Frakkland – 

Carte française des zones d'aide à 

finalité régionale pour la période 

2022-2027 — zones c 

Stjtíð. ESB C 235, 

17.6 .2022, bls. 5 

SA.101586 Ítalía — 

SA.101586 (2022/N) — 

Prolongation and increase of budget 

of start-up aid scheme to new routes 

from Ancona airport (SA.57002) 

Stjtíð. ESB C 235, 

17.6 .2022, bls. 5 

SA.102127 Grikkland – 
Prolongation of the SFBB voucher 

scheme in Greece 

Stjtíð. ESB C 235, 

17.6 .2022, bls. 6 

SA.102711 Spánn – TCF — National Guarantee Scheme 
Stjtíð. ESB C 235, 

17.6 .2022, bls. 7 

SA.102772 Litháen Litháen 
Individual guarantees for loans/ 

leasing 

Stjtíð. ESB C 235, 

17.6 .2022, bls. 8 

SA.102885 Kýpur Kýpur 

COVID-19: Σχέδιο στήριξης 

τυροκομείων λόγω των επιπτώσεων 

από τα περιοριστικά μέτρα που 

εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται 

στον τομέα της εστίασης λόγω της 

πανδημίας COVID-19 

Stjtíð. ESB C 235, 

17.6 .2022, bls. 8 

SA.102898 Rúmenía – 

COVID-19: Support for agri-food 

entities in the form of micro-grants 

and working capital grants 

Stjtíð. ESB C 235, 

17.6 .2022, bls. 9 

SA.102966 Ítalía — 

Incentive to employers that hire 

workers in extraordinary 

redundancy fund system 

Stjtíð. ESB 235, 

17.6.2022, bls. 10 

Gildan texta þessara ákvarðana, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á: https://ec.europa.eu/ 

competition/elojade/isef/index.cfm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.235.01.0001.01.ENG/
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

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

flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleiðir Pantelleria – Trapani (báðar leiðir) 

Pantelleria – Palermo (báðar leiðir) 

Pantelleria – Catania (báðar leiðir) 

Lampedusa – Palermo (báðar leiðir) 

Lampedusa – Catania (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Frá: degi eftir að 6 mánuðir hafa liðið frá því að 

útboðsauglýsing þessi birtist Stjtíð. ESB C 231, 

15.6.2022, bls. 20. 

Til 31.10.2025 

Frestur til að skila tilboðum 2 mánuðum frá því að útboðsauglýsing þessi birtist í 

Stjtíð. ESB C 231, 15.6.2022, bls. 20 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar: 

ENAC 

Air Transport and Licensing Development Department 

Viale Castro Pretorio, n. 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Sími: +39 0644596515 

Netfang: osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

 

2022/EES/39/22 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.231.01.0020.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.231.01.0020.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.231.01.0020.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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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 

Krómtríoxíð 

EB nr. 215-607-8, CAS  

nr. 1333-82-0 

Natríumdíkrómat 

EB nr. 234-190-3, CAS  

nr. 7789-12-0, 10588-01-9 

C(2022) 3678 9. júní 2022 REACH/22/24/0 

REACH/22/24/1 

Stjtíð. ESB C 

233, 16.6.2022, 

bls. 29 

Krómtríoxíð 

EB nr. 215-607-8, CAS 

nr. 1333-82-0 

C(2022) 3685 9. júní 2022 REACH/22/25/0 Stjtíð. ESB C 

233, 16.6.2022, 

bls. 30 

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/39/23 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.233.01.0029.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.233.01.0029.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.233.01.0029.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.233.01.0030.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.233.01.0030.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.233.01.0030.01.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) 2022/713 frá 4. maí 2022  

um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1956 að því er varðar samræmda  

staðla fyrir tæki til að hita vökva, hleðslutæki fyrir rafhlöður, gegnumstreymisvatnshitara, 

safnhitara, fjölnota sturtuklefa, til að meðhöndla húð með útfjólubláum eða innrauðum  

geislum og önnur rafföng sem notuð eru innan ákveðinna spennumarka 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 50689:2021 

Öryggi leysitækja - Sérstakar kröfur vegna leysitækja fyrir neytendur 

2. EN IEC 60320-1:2021 

Snúrutengi fyrir tæki til heimilisnota og ámóta nota - Hluti 1: Almennar kröfur 

3. EN 60335-2-15:2016,  

EN 60335-2-15:2016/A11:2018,  

EN 60335-2-15:2016/A12:2021,  

EN 60335-2-15:2016/A1:2021,  

EN 60335-2-15:2016/A2:2021 

Heimilisraftæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-15: Sérstakar kröfur vegna tækja til að hita vökva 

4. EN 60335-2-21:2021,  

EN 60335-2-21:2021/A1:2021 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-21: Sérstakar kröfur vegna safnhitara 

5. EN IEC 60335-2-25:2021,  

EN IEC 60335-2-25:2021/A11:2021 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-25: Sérstakar kröfur vegna örbylgjuofna 

6. EN 60335-2-27:2013,  

EN 60335-2-27:2013/A1:2020,  

EN 60335-2-27:2013/A2:2020,  

EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi – Hluti 2: Sérstakar kröfur vegna tækja til að meðhöndla húð með 

útfjólubláum eða innrauðum geislum 

7. EN 60335-2-29:2021,  

EN 60335-2-29:2021/A1:2021 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-29: Sérstakar kröfur vegna hleðslutækja fyrir rafhlöður 

8. EN 60335-2-35:2016,  

EN 60335-2-35:2016/A1:2019,  

EN 60335-2-35:2016/A2:2021 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-35: Sérstakar kröfur vegna gegnumstreymisvatnshitara 

9. EN IEC 60335-2-41:2021,  

EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Sérstakar kröfur vegna dælna 

2022/EES/39/24 
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10. EN 60335-2-54:2008,  

EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015,  

EN 60335-2-54:2008/A11:2012,  

EN 60335-2-54:2008/A1:2015,  

EN 60335-2-54:2008/A12:2021,  

EN 60335-2-54:2008/A2:2021 

Heimilistæki og ámóta raftækja - Öryggi - Hluti 2-54: Sérstakar kröfur vegna tækja sem hreinsa yfirborð 

með hjálp vökva eða gufu 

11. EN 60335-2-61:2003,  

EN 60335-2-61:2003/A1:2005,  

EN 60335-2-61:2003/A2:2008,  

EN 60335-2-61:2003/A11:2019,  

EN 60335-2-61:2003/A12:2021 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-61: Sérstakar kröfur vegna hitunartækja fyrir hitageymslur 

12. EN IEC 60335-2-84:2021,  

EN IEC 60335-2-84:2021/A11:2021 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-84: Sérstakar kröfur vegna salernistækja 

13. EN IEC 60335-2-96:2021,  

EN IEC 60335-2-96:2021/A11:2021 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-96: Sérstakar kröfur varðandi sveigjanlegar 

rafmagnshitaplötur til húshitunar 

14. EN IEC 60335-2-105:2021,  

EN IEC 60335-2-105:2021/A11:2021,  

EN IEC 60335-2-105:2021/A1:2021 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-105: Sérstakar kröfur fyrir fjölnota sturtuklefa 

15. EN IEC 60974-8:2021 

Rafsuðubúnaður - Hluti 8: Gasstjórnborð fyrir rafsuðu- og rafgasskurðarkerfi 

16. EN 61009-1:2012,  

EN 61009-1:2012/A1:2014,  

EN 61009-1:2012/A11:2015,  

EN 61009-1:2012/A2:2014,  

EN 61009-1:2012/A13:2021 

Mismunastraumsrofar með yfirstraumsvörn fyrir heimili og svipaða notkun - Hluti 1: Almennar reglur 

17. EN IEC 61010-2-011:2021,  

EN IEC 61010-2-011:2021/A11:2021 

Öryggiskröfur varðandi rafmagnsbúnað til mælinga, eftirlits og notkunar á rannsóknarstofu - Hluti 2-011: 

Sérstakar kröfur varðandi kælibúnað 

18. EN IEC 61010-2-032:2021,  

EN IEC 61010-2-032:2021/A11:2021 

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu - Hluti 2-032: 

Sérstakar kröfur vegna handstraumklemma til rafmagnsmælinga og -prófana 

19. EN IEC 61010-2-033:2021,  

EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021 

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu - Hluti 2-033: 

Sérstakar kröfur varðandi fjölmæla sem haldið er á og aðra mæla til heimilis- og atvinnunota sem unnt er að 

nota til þess að mæla veituspennu 

20. EN IEC 61010-2-040:2021 

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu - Hluti 2-040: 

Sérstakar kröfur um dauðhreinsitæki og þvotta-/sótthreinsunartæki til nota við meðferð lækningabúnaðar 

21. EN IEC 61010-2-091:2021,  

EN IEC 61010-2-091:2021/A11:2021 

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu - Hluti 2-091: 

Sérstakar kröfur um röntgentækjaklefa 
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22. EN IEC 61347-2-14:2018,  

EN IEC 61347-2-14:2018/A11:2021 

Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-14: Sérstakar kröfur um riðstraumsdrifinn og/eða jafnstraumsdrifinn 

rafrænan stýribúnað fyrir flúrspanperur 

23. EN IEC 61914:2021 

Kapalfestingar til nota í raflögnum 

24. EN IEC 62031:2020,  

EN IEC 62031:2020/A11:2021 

Ljósdíóðueiningar fyrir almenna lýsingu - Öryggisforskrift 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nei Tilvísun staðals 
Afturköllunar-

dagur 

1. EN 60320-1:2001,  

EN 60320-1:2001/A1:2007 

Snúrutengi fyrir tæki til heimilisnota og ámóta nota - 1. hluti: Almennar kröfur 

10.11.2023 

2. EN 60335-2-15:2016,  

EN 60335-2-15:2016/A11:2018 

Heimilisraftæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-15: Sérstakar kröfur vegna tækja til 

að hita vökva 

10.11.2023 

3. EN 60335-2-21:2021 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-21: Sérstakar kröfur vegna safnhitara 

10.11.2023 

4. EN 60335-2-25:2012,  

EN 60335-2-25:2012/A1:2015,  

EN 60335-2-25:2012/A2:2016 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-25: Sérstakar kröfur vegna 

örbylgjuofna 

10.11.2023 

5. EN 60335-2-27:2013,  

EN 60335-2-27:2013/A1:2020,  

EN 60335-2-27:2013/A2:2020 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi – Hluti 2: Sérstakar kröfur vegna tækja til að 

meðhöndla húð með útfjólubláum eða innrauðum geislum 

10.11.2022 

6. EN 60335-2-29:2004,  

EN 60335-2-29:2004/A2:2010,  

EN 60335-2-29:2004/A11:2018 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-29: Sérstakar kröfur vegna 

hleðslutækja fyrir rafhlöður 

10.11.2023 

7. EN 60335-2-35:2016,  

EN 60335-2-35:2016/A1:2019 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-35: Sérstakar kröfur vegna 

gegnumstreymisvatnshitara 

10.11.2023 

8. EN 60335-2-41:2003,  

EN 60335-2-41:2003/A1:2004,  

EN 60335-2-41:2003/A2:2010 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Hluti 2-41: Sérstakar kröfur vegna dælna 

10.11.2023 
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9. EN 60335-2-54:2008,  

EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015,  

EN 60335-2-54:2008/A11:2012,  

EN 60335-2-54:2008/A1:2015 

Heimilistæki og ámóta raftækja - Öryggi - Hluti 2-54: Sérstakar kröfur vegna tækja sem 

hreinsa yfirborð með hjálp vökva eða gufu 

10.11.2023 

10. EN 60335-2-61:2003,  

EN 60335-2-61:2003/A1:2005,  

EN 60335-2-61:2003/A2:2008,  

EN 60335-2-61:2003/A11:2019 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-61: Sérstakar kröfur vegna 

hitunartækja fyrir hitageymslur 

10.11.2023 

11. EN 60335-2-84:2003,  

EN 60335-2-84:2003/A1:2008,  

EN 60335-2-84:2003/A2:2019 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-84: Sérstakar kröfur vegna salerna 

10.11.2023 

12. EN 60335-2-96:2002,  

EN 60335-2-96:2002/A1:2004,  

EN 60335-2-96:2002/A2:2009 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-96: Sérstakar kröfur varðandi 

sveigjanlegar rafmagnshitaplötur til húshitunar 

10.11.2023 

13. EN 60335-2-105:2005,  

EN 60335-2-105:2005/A11:2010,  

EN 60335-2-105:2005/A1:2008,  

EN 60335-2-105:2005/A2:2020 

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-105: Sérstakar kröfur fyrir fjölnota 

sturtuklefa 

10.11.2023 

14. EN 60974-8:2009 

Rafsuðubúnaður - Hluti 8: Gasstjórnborð fyrir rafsuðu- og rafgasskurðarkerfi 

10.11.2023 

15. EN 61009-1:2012,  

EN 61009-1:2012/A1:2014,  

EN 61009-1:2012/A11:2015,  

EN 61009-1:2012/A2:2014 

Mismunastraumsrofar með yfirstraumsvörn fyrir heimili og svipaða notkun - Hluti 1: 

Almennar reglur 

10.11.2023 

16. EN 61010-2-032:2012 

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu - 

Hluti 2-032: Sérstakar kröfur vegna handstraumklemma til rafmagnsmælinga og -

prófana 

10.11.2023 

17. EN 61010-2-033:2012 

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu - 

Hluti 2-033: Sérstakar kröfur varðandi fjölmæla sem haldið er á og aðra mæla til 

heimilis- og atvinnunota sem unnt er að nota til þess að mæla veituspennu 

10.11.2023 

18. EN 61010-2-040:2005 

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu - 

Hluti 2-040: Sérstakar kröfur um dauðhreinsitæki og þvotta-/sótthreinsunartæki til nota 

við meðferð lækningabúnaðar 

10.11.2023 

19. EN 61010-2-091:2012,  

EN 61010-2-091:2012/AC:2013 

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu - 

Hluti 2-091: Sérstakar kröfur um röntgentækjaklefa 

10.11.2023 

20. EN 61851-22:2002 

Tengibúnaður fyrir hleðslutæki rafknúinna farartækja - 22. hluti: 

Riðstraumshleðslustöðvar fyrir rafknúin farartæki 

10.11.2023 
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21. EN 61914:2016 

Kapalfestingar til nota í raflögnum 

10.11.2023 

22. EN 62031:2008,  

EN 62031:2008/A1:2013,  

EN 62031:2008/A2:2015 

Ljósdíóðueiningar fyrir almenna lýsingu - Öryggisforskrift 

10.11.2023 

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 133, 10.5.2022, bls. 17 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/713/oj
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/729 frá 11. maí 2022  

um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2021/1195 að því er varðar samhæfða  

staðla fyrir gæðastjórnunarkerfi og notkun áhættustýringar í tengslum  

við lækningatæki 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN ISO 13485:2016,  

EN ISO 13485:2016/A11:2021,  

EN ISO 13485:2016/AC:2018 

Lækningatæki - Gæðastjórnunarkerfi - Kröfur til þess að samræmast reglugerðum (ISO 13485:2016) 

2. EN ISO 14971:2019,  

EN ISO 14971:2019/A11:2021 

Lækningatæki - Notkun áhættustýringar í tengslum við lækningatæki (ISO 14971:2019) 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN ISO 13485:2016,  

EN ISO 13485:2016/A11:2021 

Lækningatæki - Gæðastjórnunarkerfi - Kröfur til þess að samræmast reglugerðum  

(ISO 13485:2016) 

7.1.2022 

Ákvörðunin birtist í heild, sjá Stjtíð. ESB L 135, 12.5.2022, bls 31 

2022/EES/39/25 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/729/oj
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/757 frá 11. maí 2022  

um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2021/1182 að því er varðar samhæfða  

staðla fyrir gæðastjórnunarkerfi, dauðhreinsun og notkun áhættustýringar í  

tengslum við lækningatæki 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 285:2015+A1:2021 

Dauðhreinsun - Gufudauðhreinsunartæki - Stór dauðhreinsunartæki 

2. EN ISO 13485:2016,  

EN ISO 13485:2016/A11:2021,  

EN ISO 13485:2016/AC:2018 

Lækningatæki - Gæðastjórnunarkerfi - Kröfur til þess að samræmast reglugerðum (ISO 13485:2016) 

3. EN ISO 14971:2019,  

EN ISO 14971:2019/A11:2021 

Lækningatæki - Notkun áhættustýringar í tengslum við lækningatæki (ISO 14971:2019) 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN ISO 13485:2016,  

EN ISO 13485:2016/A11:2021 

Lækningatæki - Gæðastjórnunarkerfi - Kröfur til þess að samræmast reglugerðum  

(ISO 13485:2016) 

5.1.2022 

Ákvörðunin birtist í heild, sjá Stjtíð. ESB L 138, 17.5.2022, bls. 27 

2022/EES/39/26 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/757/oj
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