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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA 

Nr. 051/22/COL 

frá 16. febrúar 2022 

um íslenskt byggðakort fyrir árin 2022–2027 (Ísland) 

1 Ágrip 

(1) Eftirlitsstofnun EFTA („ESA“) tilkynnir íslenskum stjórnvöldum þá niðurstöðu eftirlitsstofnunar-

innar, í kjölfar mats á íslensku byggðarkorti 2022–2027, að það sé í samræmi við meginreglurnar í 

leiðbeinandi reglunum um svæðisbundna ríkisaðstoð (1). 

(2) Ákvörðun þessi felur í sér mat Eftirlitsstofnunar EFTA á byggðakortinu samkvæmt 190. mgr. 

leiðbeinandi reglna um svæðisbundna ríkisaðstoð. Samþykkta byggðakortið er óaðskiljanlegur 

hluti leiðbeinandi reglna um svæðistengda ríkisaðstoð (2). Ekki felst nein ríkisaðstoð í kortinu 

sjálfu og það jafngildir ekki leyfi til að veita slíka aðstoð.  

(3) ESA byggir ákvörðun sína á eftirfarandi sjónarmiðum. 

2 Málsmeðferð 

(4) Hinn 1. desember 2021 samþykkti ESA nýjar leiðbeinandi reglur um byggðaaðstoð. Sett eru fram 

skilyrði í leiðbeinandi reglunum um byggðaaðstoð til þess að megi telja tilkynningarskylda 

byggðaaðstoð í samræmi við framkvæmd EES-samningsins (3). Þar eru einnig settar fram 

viðmiðanir til að sanngreina þau svæði sem fullnægja skilyrðunum um samrýmanleika á grundvelli 

a- og c-liðar 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins (4), svonefndu a- og c-svæðin.  

(5) Samkvæmt 150. mgr. leiðbeinandi reglna um byggðaaðstoð, verður að tilgreina á byggðarkorti 

svæðin sem EES-EFTA-ríkin hyggjast tilnefna sem „a“- eða „c“-svæði.  

(6) Í samræmi við 189. mgr. leiðbeinandi reglna um svæðisbundna ríkisaðstoð, skal sérhvert EES-

EFTA-ríki tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA eitt byggðakort sem gildir til 31. desember 2027. Íslensk 

stjórnvöld tilkynntu íslenskt byggðakort fyrir árin 2022–2027 hinn 27. janúar 2022 (5). 

3 Hlutgeng svæði tilnefnd af íslenskum stjórnvöldum  

(7) Tekin hefur verið upp sameiginleg flokkun hagskýrslusvæða (NUTS) innan ESB. Sú flokkun 

nefnist NUTS. NUTS flokkunarkerfið skiptist í þrjú þrep sem eru númeruð frá 1 - 3. NUTS  

1 samanstendur af stærstu einingunum en NUTS 3 samanstendur af þeim minnstu (6). 

(8) Eins og fram kemur í neðanmálsgrein 30 við leiðbeinandi reglur um svæðisbundna ríkisaðstoð, 

hafa hagskýrslusvæði sem svipar til NUTS-flokkunarinnar verið skilgreind í EFTA-ríkjunum. Til 

samræmis við það, á meðan leiðbeinandi reglur framkvæmdastjórnarinnar um byggðaaðstoð (7) 

vísa til NUTS-flokkunarinnar, nota leiðbeinandi reglur um svæðisbundna ríkisaðstoð hugtakið 

hagskýrslusvæði. Unnt er að nálgast NUTS-flokkunina og hagskýrslusvæðin í EFTA-ríkjunum á 

vefsetri Hagstofu Evrópubandalaganna (8).  

  

(1) Leiðbeinandi reglur um byggðaaðstoð voru samþykktar 1. desember 2021 með ákvörðun ESA nr. 269/20/COL, 

Stjtíð. ESB L 173, 30.6.2022, bls. 79 – 120 og EES-viðbætir nr. 41/2022, bls. 1. 

(2) 190. mgr. leiðbeinandi reglna um svæðisbundna ríkisaðstoð. 

(3) 2. mgr. leiðbeinandi reglna um svæðisbundna ríkisaðstoð. 

(4) Sama heimild. 

(5) Tilkynningin er lögð inn sem skjal nr. 1265806. Tveir viðaukar hennar eru lagðir inn sem skjöl nr. 1265808 og 

1265810. 

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1059/2003 um að taka upp sameiginlega flokkun hagskýrslusvæða 

(NUTS) (Stjtíð. ESB L 154, 21.6.2003, bls. 1) með áorðnum breytingum samkvæmt framseldri reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1755 (Stjtíð. ESB L 270, 24.10.2019, bls. 1). 

(7) Leiðbeinandi reglur um byggðaaðstoð (Stjtíð. ESB C 153, 29.4.2021, bls. 1) 

(8) https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps. Þessi vefslóð var sett inn og síðast skoðuð 8.febrúar 2022. 
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(9) Allt Ísland fellur undir eitt hagskýrslusvæði á 2. þrepi 2 (Ísland). Á 3. þrepi skiptist Ísland í tvö 

hagskýrslusvæði. Þessi svæði eru höfuðborgarsvæðið og landsbyggðin (9). 

(10) Svæðin sem tilgreind eru á íslenska byggðakortinu 2022–2027 eru þau sem landsbyggðin, sem er 

svæði á 3. þrepi, samanstendur af (10). 

(11) Samkvæmt tölum frá 1. janúar 2018, er þéttleiki byggðar á Íslandi 3.48 íbúar á ferkílómetra. 

Landsbyggðin er talsvert strjálbýlli en höfuðborgarsvæðið. Þéttleiki byggðar á landsbyggðinni er 

1.27 og á höfuðborgarsvæðinu 225.87 íbúar á ferkílómetra samkvæmt íbúatölum frá  

1. janúar 2018 (11).  

(12) Landsbyggðin nær yfir 99 258 ferkílómetra. Samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Hagstofunni var 

íbúafjöldi svæðisins 132 263 þann 1. janúar 2021. Þetta jafngildir þéttleika byggðar sem er 1.33 

íbúar á ferkílómetra (12).  

(13) Myndræna framsetningin sem fylgir ákvörðun þessari í I. viðauka sýnir landsbyggðina. II. viðauki 

inniheldur ennfremur lista yfir þær minni einingar sem mynda þetta svæði á 3. þrepi (13).  

4 Mat  

(14) Umfang svæðisbundinnar aðstoðar sem er í boði 2022–2027 er sett fram fyrir hvert EES-EFTA-

ríki í I. viðauka við leiðbeinandi reglurnar um byggðaaðstoð. Allt Ísland er skilgreint sem 

fyrirframskilgreint c-svæði í I. viðauka. 

(15) Íslenskum stjórnvöldum er heimilt að nota þessa úthlutun til að tilgreina c-svæði á byggðakorti 

sínu. Reglur um slíka tilgreiningu er að finna í 168. og 169. mgr. leiðbeinandi reglna um svæðis-

bundna ríkisaðstoð. 

(16) Í samræmi við 168. mgr. leiðbeinandi reglna um svæðisbundna ríkisaðstoð er stjórnvöldum EES-

EFTA-ríkjanna heimilt að tilgreina sem c-svæði fyrirframskilgreindu c-svæðin. 196. mgr. leyfir að 

auki sveigjanlega nálgun þar sem önnur svæði eru talin með. Þar sem allt Ísland er skilgreint sem 

fyrirframskilgreint c-svæði í I. viðauka, gætu íslensk stjórnvöld hafa tilgreint allt Ísland sem  

c-svæði á byggðakorti sínu. 

(17) Eins og segir í (9) . mgr. hér að framan, fellur Ísland undir eitt hagskýrslusvæði á 2. þrepi 2 

(Ísland). Á 3. þrepi skiptist Ísland í tvö hagskýrslusvæði. Þessi svæði eru höfuðborgarsvæðið og 

landsbyggðin.  

(18) Við tilgreiningu hlutgengra svæða á íslenska byggðakortinu 2022–2027 hafa íslensk stjórnvöld 

talið landsbyggðina, sem er svæði á 3. þrepi, með og ákveðið að sleppa höfuðborgarsvæðinu, sem 

er svæði á 3. þrepi. Þar sem landsbyggðin, sem telst með og er svæði á 3. þrepi, fellur innan 

fyrirframskilgreindu c-svæðanna sem sett eru fram í I. viðauka við leiðbeinandi reglurnar um 

svæðisbundna ríkisaðstoð, kemst ESA að þeirri niðurstöðu að tilgreining landsbyggðarinnar sem  

c-svæði á íslenska byggðakortinu 2022–2027 samrýmist leiðbeinandi reglunum um svæðisbundna 

ríkisaðstoð.  

(19) Í samræmi við 65. neðanmálsgrein leiðbeinandi reglnanna um svæðisbundna ríkisaðstoð, eiga 

strjálbýl og mjög strjálbýl svæði að koma fram á byggðakortinu. „Mjög strjálbýl svæði“ eru 

skilgreind í 32. lið 19. mgr. sem hagskýrslusvæði á 2. þrepi þar sem íbúar eru færri en átta á 

hverjum km2 eða einstakir hlutar slíkra svæða sem stjórnvöld EES-EFTA-ríkisins sem um ræðir 

hafa tilgreint sem slík í samræmi við ákvæði 169. mgr. Landsbyggðin telst því vera mjög strjálbýlt 

svæði.  

  

(9) Skjal nr. 1265806, bls. 2. 

(10) Sama heimild. 

(11) Sama heimild. 

(12) Skjal nr. 1265806, bls. 3 og 4. 

(13) Viðaukarnir eru byggðir á skjölum nr. 1265808 og 1265810. 
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5 Aðstoðarhlutfall 

(20) Í samræmi við 151. mgr. leiðbeinandi reglnanna um svæðisbundna ríkisaðstoð skulu hæstu leyfileg 

aðstoðarhlutföll sem eiga að gilda á hlutgengu svæðunum á gildistíma samþykkta kortsins koma 

fram á byggðakortinu.  

(21) Hámarksaðstoðarhlutfall sem gildir um byggðaaðstoð til fjárfestingar. Fjallað er um hámarks-

aðstoðarhutföll slíkrar aðstoðar samkvæmt leiðbeinandi reglunum um svæðisbundna ríkisaðstoð í 

undirkafla 7.4 reglnanna.  

(22) Kveðið er á um að aðstoðarhlutfall fyrir stór fyrirtæki megi ekki fara yfir 20% á strjálbýlum 

svæðum í 1. lið 182. mgr. leiðbeinandi reglnanna um svæðisbundna ríkisaðstoð. Af 186. mgr. leiðir 

að hámarksaðstoðarhlutfall má auka um allt að 20 prósentustig að því er varðar lítil fyrirtæki og 

um allt að 10 prósentustig að því er varðar meðalstór fyrirtæki. Eins og fram kemur í 85. neðan-

málsgrein leiðbeinandi reglna um svæðisbundna ríkisaðstoð, mun hækkun aðstoðarhlutfalls fyrir 

lítil og meðalstór fyrirtæki ekki gilda um aðstoð sem veitt er vegna stórra fjárfestingarverkefna (14). 

(23) Íslensk stjórnvöld hafa tilkynnt um hámarksaðstoðarhlutfall fyrir stór fyrirtæki sem nemur 20%. 

Þetta hámarksaðstoðarhlutfall er hækkað um 20 prósentustig fyrir lítil fyrirtæki og 10 prósentustig 

fyrir meðalstór fyrirtæki. Þetta aukna aðstoðarhlutfall gildir hins vegar ekki um aðstoð sem er veitt 

vegna stórra fjárfestingarverkefna (15). 

(24) Takmörkin á aðstoðarhlutföllunum sem skilgreind eru af íslenskum stjórnvöldum og sem lýst er í 

(23). mgr. eru í samræmi við þau ákvæði sem lýst er í (22). mgr. Þau samrýmast því leiðbeinandi 

reglunum um svæðisbundna ríkisaðstoð.  

6 Gildistími og endurskoðun 

(25) Í samræmi við 189. mgr. leiðbeinandi reglnanna um svæðisbundna ríkisaðstoð hafa íslensk 

stjórnvöld tilkynnt um eitt byggðakort sem gildir til 31. desember 2027.  

(26) Af 194. mgr. leiðbeinandi reglnanna um svæðisbundna ríkisaðstoð leiðir að byggðakortin verða 

endurskoðuð árið 2023. ESA kemur upplýsingum um niðurstöður þeirrar endurskoðunar á 

framfæri eigi síðar en í júní 2023. 

7 Niðurstaða 

(27) Á grundvelli framangreinds mats kemst ESA að þeirri niðurstöðu að íslenska byggðakortið fyrir 

árin 2022–2027 samrýmist meginreglunum í leiðbeinandi reglum um svæðisbundna ríkisaðstoð. 

Samþykkta byggðakortið er óaðskiljanlegur hluti leiðbeinandi reglna um svæðisbundna 

ríkisaðstoð. 

(28) I. og II. viðaukar við ákvörðun þessa eru óaðskiljanlegur hluti hennar. 

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA 

Virðingarfyllst, 

Arne Røksund 

forseti 

stjórnarmaður sem fer með málaflokkinn 

 Stefan Barriga 

stjórnarmaður 

Árni Páll Árnason 

stjórnarmaður 

 Melpo-Menie Joséphidès 

meðáritar sem deildarstjóri 

lagaskrifstofu 

I. viðauki – Myndræn framsetning (skjal nr. 1264756). 

II. viðauki – Listi yfir minni einingar (skjal nr. 1264768). 

      

  

  

(14) Hugtakið „stórt fjárfestingarverkefni“ er skilgreint í 18. lið 19. mgr. leiðbeinandi reglnanna um svæðisbundna 

ríkisaðstoð sem nýfjárfesting sem felur í sér aðstoðarhæf útgjöld umfram 50 milljónir evra. 

(15) Skjal nr. 1265806, bls. 3.  
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I. viðauki – Myndræn framsetning  
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Vedlegg II – Liste over mindre enheter 

Akrahreppur 5706 

Akraneskaupstaður 3000 

Akureyrarbær 6000 

Árneshreppur 4901 

Ásahreppur 8610 

Bláskógabyggð 8721 

Blönduósbær  5604 

Bolungarvíkurkaupstaður 4100 

Borgarbyggð 3609 

Dalabyggð 3811 

Dalvíkurbyggð 6400 

Eyja- og Miklaholtshreppur 3713 

Eyjafjarðarsveit 6513 

Fjallabyggð 6250 

Fjarðabyggð 7300 

Fljótsdalshreppur 7505 

Flóahreppur 8722 

Grindavíkurbær 2300 

Grímsnes- og Grafningshreppur 8719 

Grundarfjarðarbær 3709 

Grýtubakkahreppur 6602 

Helgafellssveit 3710 

Hrunamannahreppur 8710 

Húnavatnshreppur 5612 

Húnaþing vestra 5508 

Hvalfjarðarsveit 3511 

Hveragerðisbær 8716 

Hörgársveit 6515 

Ísafjarðarbær 4200 

Kaldrananeshreppur 4902 

Kjósarhreppur 1606 

Langanesbyggð 6709 

Múlaþing 7400 

Mýrdalshreppur 8508 

Norðurþing 6100 

Rangárþing eystra 8613 

Rangárþing ytra 8614 

Reykhólahreppur 4502 

Reykjanesbær 2000 

Skaftárhreppur 8509 

Skagabyggð 5611 

Skeiða- og Gnúpverjahreppur 8720 

Skorradalshreppur 3506 

Skútustaðahreppur 6607 

Snæfellsbær 3714 
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Strandabyggð 4911 

Stykkishólmsbær 3711 

Suðurnesjabær 2510 

Súðavíkurhreppur 4803 

Svalbarðshreppur 6706 

Svalbarðsstrandarhreppur 6601 

Sveitarfélagið Árborg 8200 

Sveitarfélagið Hornafjörður 8401 

Sveitarfélagið Skagafjörður 5200 

Sveitarfélagið Skagaströnd 5609 

Sveitarfélagið Vogar 2506 

Sveitarfélagið Ölfus 8717 

Tálknafjarðarhreppur 4604 

Tjörneshreppur 6611 

Vestmannaeyjabær 8000 

Vesturbyggð 4607 

Vopnafjarðarhreppur 7502 

Þingeyjarsveit 6612 
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AUGLÝSING FRÁ NOREGI 

SEM VARÐAR 

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 94/22/EB FRÁ 

30. MAÍ 1994 UM SKILYRÐI FYRIR VEITINGU OG NOTKUN LEYFA TIL AÐ LEITA 

AÐ, RANNSAKA OG VINNA KOLVATNSEFNI 

Auglýst eftir umsóknum um leyfi til olíuvinnslu á norska landgrunninu – úthlutun leyfa á 

fyrirframskilgreindum svæðum árið 2022 

Norska olíu- og orkumálaráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um leyfi til olíuvinnslu í samræmi við 

ákvæði a-liðar 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um skilyrði 

fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni. 

Vinnsluleyfi verða aðeins veitt hlutafélögum sem eru skráð í Noregi eða öðru ríki sem er aðili að 

samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn), eða einstaklingum sem eiga lögheimili í 

ríki sem er aðili að EES-samningnum. 

Fyrirtæki, sem eru ekki þegar leyfishafar á norska landgrunninu geta fengið vinnsluleyfi ef þau uppfylla 

fyrirfram skilyrði fyrir slíkt leyfi á norska landgrunninu. 

Ráðuneytið mun gæta jafnræðis milli fyrirtækja óháð því hvort þau sækja um sjálfstætt eða sem hluti 

fyrirtækjahóps. Umsækjendur, sem leggja fram sjálfstæða umsókn, og umsækjendur, sem tilheyra hópi 

sem leggur fram sameiginlega umsókn, teljast allir umsækjendur um vinnsluleyfi. Ráðuneytið áskilur sér 

rétt til að setja saman leyfishópa á grundvelli hópumsókna og sjálfstæðra umsókna, m.a. að víkja 

umsækjendum úr umsóknarhópi og bæta við sjálfstæðum umsækjendum, og skipa slíkum hópum 

rekstraraðila. 

Þegar úthlutað er eignarhlut í vinnsluleyfi er hlutaðeigandi leyfishöfum skylt að gera með sér samning um 

olíuvinnslu, m. a. rekstrarsamning og bókhaldssamning. Ef vinnsluleyfi er skipt eftir jarðlögum er 

viðkomandi leyfishöfum einnig skylt að gera með sér sérstakan rekstrarsamning sem setur reglur um 

tengsl þeirra að þessu leyti. 

Við undirritun þessara samninga verður til sameiginlegt fyrirtæki leyfishafa og skal eignarhlutur hvers 

þeirra um sig jafnan vera í sama hlutfalli og hlutur þeirra í vinnsluleyfinu. 

Leyfisgögnin verða aðallega byggð á viðkomandi gögnum frá úthlutun á þegar afmörkuðum svæðum 

2021. Markmiðið er að kynna mögulegum umsækjendum helstu þætti allra breytinga á gildandi ramma 

áður en sótt er um. 

Viðmið við úthlutun vinnsluleyfa 

Svo stuðla megi að góðri auðlindanýtingu og skjótri og skilvirkri olíuleit og olíuvinnslu á norska 

landgrunninu, meðal annars með tilliti til samsetningar leyfishópa, verða eftirtalin viðmið lögð til 

grundvallar við úthlutun aðildar að vinnsluleyfum og við skipun rekstraraðila: 

a) Jarðfræðileg þekking umsækjanda á landsvæðinu sem um ræðir og hvernig leyfishafar hyggjast haga 

skilvirkri olíuleit. 

b) Tæknileg sérþekking umsækjanda á viðkomandi sviði og hvernig sú þekking getur með virkum hætti 

stuðlað að hagkvæmri olíuleit, og eftir atvikum olíuvinnslu, á landsvæðinu sem um ræðir. 

c) Reynsla umsækjanda af starfsemi á norska landgrunninu eða samsvarandi og viðeigandi reynsla 

annars staðar frá. 

d) Að umsækjandi hafi fjárhagslegt bolmagn til að stunda olíuleit, og eftir atvikum olíuvinnslu, á 

landsvæðinu sem um ræðir.  

2022/EES/48/02 
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e) Ef umsækjandi er eða hefur verið aðili að vinnsluleyfi, er ráðuneytinu heimilt að taka tillit til hvers 

kyns óskilvirkni eða skorts á ábyrgð sem umsækjandi hefur orðið uppvís að sem leyfishafi. Einnig 

kann að verða litið til sjónarmiða um þjóðaröryggi ef ráðuneytið telur að slík sjónarmið hafi þýðingu. 

f) Meginreglan er sú að sameiginlegu fyrirtæki er veitt vinnsluleyfi ef að minnsta kosti einn leyfishafa 

hefur borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu sem rekstraraðili eða hefur reynslu af 

samsvarandi starfsemi utan norska landgrunnsins. 

g) Að meginreglu til er tveimur eða fleiri leyfishöfum veitt vinnsluleyfi ef að minnsta kosti einn þeirra 

hefur reynslu sem greint er frá í f-lið. 

h) Rekstraraðili, skipaður í tengslum við vinnsluleyfi í Barentshafi, verður að hafa borað að minnsta 

kosti eina holu á norska landgrunninu sem rekstraraðili eða hafa samsvarandi reynslu af starfsemi 

utan norska landgrunnsins. 

i) Rekstraraðili, skipaður í tengslum við vinnsluleyfi á djúpslóð, og að minnsta kosti einn leyfishafi til 

viðbótar, verður að hafa borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu sem rekstraraðili 

eða hafa samsvarandi reynslu af starfsemi utan norska landgrunnsins. Að minnsta kosti einn 

handhafa vinnsluleyfis verður að hafa borað á djúpslóð sem rekstraraðili. 

j) Rekstraraðili, skipaður í tengslum við vinnsluleyfi, þar sem könnunarborun fer fram undir miklum 

þrýstingi og/eða við háan hita (HPHT), og að minnsta kosti einn annar leyfishafi til viðbótar verður 

að hafa borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu sem rekstraraðili, eða hafa sam-

svarandi reynslu af starfsemi utan norska landgrunnsins. Einn handhafa vinnsluleyfisins að minnsta 

kosti verður að hafa borað holu undir miklum þrýstingi og/eða við háan hita sem rekstraraðili. 

Leitarsvæði sem eru laus til umsóknar 

Tekið verður við umsóknum um aðild að vinnsluleyfum fyrir leitarsvæði á afmarkaða svæðinu sem ekki 

hefur verið úthlutað áður, eins og sjá má á kortum sem Olíustofnunin hefur birt. Einnig er unnt að sækja 

um spildu á afmarkaða svæðinu sem fyrri leyfishafar hafa skilað eftir að auglýsingin var birt í samræmi 

við uppfærð kort á gagnvirkri Factmaps-síðu norsku Olíustofnunarinnar sem er að finna á vefsetri hennar. 

Sérhvert vinnsluleyfi getur tekið til eins eða fleiri leitarsvæða eða hluta af leitarsvæði eða -svæðum. 

Umsækjendur eru beðnir um að afmarka umsóknardrögin við svæði sem þeir hafa gert leitarkort af. 

Texta auglýsingarinnar í heild, ásamt nákvæmum kortum af lausum svæðum, er að finna á vefsíðu 

Olíustofnunar www.npd.no/apa2022. 

Senda ber umsóknir um leyfi til olíuvinnslu rafrænt, t.d. í gegnum L2S, til: 

Olje- og energidepartementet 

P.O. Postboks 8148 Dep. 

N-0033 OSLO 

NORGE 

Senda ber afrit rafrænt, t.d. í gegnum L2S, til Oljedirektoratet 

P.O. Box 600 

4003 STAVANGER 

NORGE   

http://www.npd.no/apa2022
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Umsóknarfrestur: 12 á hádegi, 12. september 2022. 

Fyrirhugað er að leyfum til olíuvinnslu á fyrirframskilgreindum svæðum á norska landgrunninu árið 2022 

verði úthlutað á fyrsta ársfjórðungi 2023. 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10680 – PERMIRA/SESTANT/KEDRION/BPL) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 8. júlí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Permira Holdings Limited („Permira“, Guernsey) 

– Sestant Internazionale S.p.A. („Sestant“, Ítalíu), lýtur yfirráðum fjölskyldumeðlimum Marcucci fjölskyldunnar 

– Kedrion S.p.A. („Kedrion“, Ítalíu), lýtur endanlega yfirráðum Sestant 

– Bio Products Laboratory Holdings Limited („BPL“, Bretlandi), lýtur yfirráðum Tiancheng International Investment 

Limited (Kína) 

Permira og Sestant ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Kedrion og BPL í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Permira er evrópskt fjármagnsfyrirtæki sem stundar framtaksfjárfestingar í fyrirtækjum sem starfa við ýmsar 

atvinnugreinar. 

– Sestant er eignarhaldsfélag á fjármálasviði sem hefur umsjón með alþjóðlegum eignum Marcucci fjölskyldunnar. 

– Kedrion er móðurfyrirtæki líftæknifyrirtækis sem starfar um allan heim og sérhæfir sig í að safna blóðvökva manna 

og þróun, framleiðslu og sölu á vörum sem unnar eru úr blóðvökva og notaðar í lækningaskyni. 

– BPL starfrækir blóðvökvastöðvar víða um Bandaríkin og framleiðir ýmsar vörur sem unnar eru úr blóðvökva til að 

meðhöndla ónæmisbresti, blæðingasjúkdóma og smitsjúkdóma auk þess eru vörurnar notaðar við gjörgæslu.  

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 277, 

19.7.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10680 – PERMIRA/SESTANT/KEDRION/BPL 

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/48/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10718 – KINGSPAN/ONDURA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 14. júlí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:

– Kingspan Group Limited („Kingspan“, Sameinaða konungsríkinu) sem er undir yfirráðum Kingspan Group Plc

(Sameinaða konungsríkinu),

– Ondura SAS („Ondura“, Frakklandi) sem lýtur óbeint yfirráðum Naxicap Partners.

Kingspan nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Ondura í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Kingspan: fæst við framleiðslu á samlokueiningum, einangrun, lýsingar- og loftlausnum, vatns- og orkutækni og

gagna- og gólfefnatækni um heim allan.

– Ondura: fæst við framleiðslu og sölu á léttum þaklagna- og vatnsþéttingarlausnum fyrir risþök og svalaþök,

gagnsæjum og hálfgagnsæjum plastplötum, aukabúnaði og fylgibúnaði um heim allan.

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 281, 
22.7.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:

M.10718 – KINGSPAN/ONDURA

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/48/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10801 – INFRAFIBRE/DG FIBRE/DGN) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. júlí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Infrafibre Sàrl („Infrafibre“, Lúxemborg), alfarið undir yfirráðum Deutsche Bank AG (Þýskalandi), 

– DG Fibre Holding Limited („DG Fibre“, UK), undir yfirráðum Sun Life Financial Inc. (Kanada), 

– Deutsche GigaNetz GmbH („DGN“, Þýskalandi), undir yfirráðum DG Fibre (UK). 

Infrafibre og DG Fibre öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir DGN. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Infrafibre: fjárfestingarfélag í eigu evrópsks innviðasjóðs sem lýtur yfirráðum DWS Group GmbH & Co KGaA 

(„DWS Group“, Þýskalandi). DWS Group, sem er endanlega undir yfirráðum Deutsche Bank AG, er eignastýring-

arfélag með fjölbreytt fjárfestingasafn, þ.m.t. fjárfestingar í innviðaeignum í Evrópu. Deutsche Bank AG (Þýskalandi) 

veitir fjármálaþjónustu um heim allan. 

– DG Fibre: eignarhaldsfélag í eigu innviðasjóðs sem lýtur yfirráðum InfraRed Capital Partners Limited (UK) 

(„IRCP“). IRCP er fjárfestingarstýringarfyrirtæki sem starfar um heim allan og er endanlega undir yfirráðum Sun Life 

Financial Inc („Sun Life“, Kanada). Sun Life er fjármálafyrirtæki sem býður upp á vátrygginga-, auðstýringar- og 

eignastýringarlausnir fyrir viðskiptavini, jafnt einstaklinga sem fyrirtæki. 

– DGN: virkt og að fullu samþætt fjarskiptafyrirtæki sem býður upp á ljósleiðara heim í hús fyrir einkaaðila, fyrirtæki 

og gagnabera 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 hvað þetta atriði varðar.  

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 281, 

22.7.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10801 – INFRAFIBRE/DG FIBRE/DGN 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2)  Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10804 – KKR/CONTOURGLOBAL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. júlí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– KKR & Co. Inc. („KKR“, BNA), 

– ContourGlobal plc („ContourGlobal“, UK). 

KKR mun ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir ContourGlobal plc. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKR: fjárfestingarfyrirtæki með starfsemi um heim allan sem býður upp á margvíslega eignastýringarþjónustu og 

fjármagnsmarkaðs- og vátryggingalausnir, 

– ContourGlobal: yfirtekur og þróar orkuframleiðslueignir á heildsölumarkaði og rekur 138 orkuver í 20 löndum, þ.m.t. 

í ESB-ríkjunum Austurríki, Búlgaríu, Frakklandi, Ítalíu, Rúmeníu, Slóvakíu og Spáni. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 280, 

21.7.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10804 – KKR/CONTOURGLOBAL 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2)  Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 48/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.7.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10805 – MDP/HPS/PREMFINA/IGO4) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. júlí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Madison Dearborn Partners, LLC („MDP“, Bandaríkjunum) 

– HPS Investment Partners, LLC („HPS“, Bandaríkjunum) 

– Premfina Limited („Premfina“, Bretlandi), sem lýtur yfirráðum MDP 

– i GO 4 Ltd. („iGO4“, Bretlandi), sem lýtur yfirráðum MDP 

MDP og HPS öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Premfina og iGO4. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– MDP er framtakssjóður með aðsetur í Bandaríkjunum sem fjárfestir í óskráðum fyrirtækjum og leggur einkum áherslu 

á eftirfarandi atvinnugreinar: grunnatvinnuvegi, hugbúnað fyrir fyrirtæki og hið opinbera, fjármála- og viðskipta-

þjónustu, heilbrigðisþjónustu, sem og fjarskipta- fjölmiðla- og tækniþjónustu. 

– HPS er fjárfestingarfyrirtæki sem hefur aðsetur í Bandaríkjunum og leggur áherslu á sambankaskuldsetning-

arfjármögnun og hávaxtaskuldabréf, sem og tryggðar forgangsskuldir sem samið er um sérstaklega og millilagslán, 

eignatengd lán og hluti í óskráðum fyrirtækjum. 

– Premfina útvegar iðgjaldsfjármögnun sem lánveitandi á skrá og hugbúnaðarlausnir fyrir hvítar merkimiða (e. white 

label) tryggingar til vátryggingamiðlara í Bretlandi. 

– iGO4 veitir neytendum í Bretlandi bílatryggingar og fjarskiptatryggingar.  

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 278, 

20.7.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10805 – MDP/HPS/PREMFINA/IGO4 

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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21.7.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 48/15 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10828 – CVC/NORDIC CAPITAL/CARY GROUP) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CVC Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“, Lúxemborg) 

– Nordic Capital XI Limited („Nordic Capital“, Jersey) 

– Cary Group Holding AB (publ) („Cary Group“, Svíþjóð) 

CVC og Nordic Capital öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cary Group 

í heild. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökutilboði sem tilkynnt var 29. júní 2022. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC: framtaksfjárfestingar.  

– Nordic Capital: samstæða framtakssjóða sem leggur áherslu á fjárfestingar í heilbrigðisþjónustu, tækni og 

greiðslumiðlun, fjármálaþjónustu og iðnaðar- og viðskiptaþjónustu og neytendavörum.  

– Cary Group: viðgerðir og endurnýjun á gleri bifreiða í Svíþjóð, Noregi, Finnlandi, Þýskalandi, Austurríki, Lúxem-

borg, Portúgal, Bretlandi og á Spáni. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 280, 

21.7.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10828 – CVC/NORDIC CAPITAL/CARY 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. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9603 – SNCF MOBILITES/THIF) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. mars 2022 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á 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 

32022M9603. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. júlí 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 

32022M10391. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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21.7.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 48/17 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10506 – PARKER/MEGGITT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. apríl 2022 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við 2. 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 

32022M10506. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10565 – VOLKSWAGEN/TRINITY/EUROPCAR) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32022M10565. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/48/11 

2022/EES/48/12 
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Nr. 48/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.7.2022 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. júlí 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 þýsku 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 

32022M10618. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10750 – KÄRCHER/WOCO/WAIRIFY) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. júlí 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 þýsku 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 

32022M10750. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/48/13 

2022/EES/48/14 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10755 – ADVENT/IRCA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. júlí 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 

32022M10755. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. júlí 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 

32022M10789. 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.10799 – REGGEBORGH/ELLAKTOR) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. júlí 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 

32022M10799. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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