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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Auglýsing Eftirlitsstofnunar EFTA um endurkröfuvexti sem reikna ber  

við endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti í EFTA-ríkjunum;  

vextirnir gilda frá 1. maí 2022 

Birt í samræmi við reglur um viðmiðunar- og afreiknivexti sem fram koma í VII. hluta leiðbeinandi  

reglna Eftirlitsstofnunar EFTA og 10. gr. ákvörðunar ESA nr. 195/04/COL frá 14. júlí 2004 (1)  

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við ákvæði kaflans um aðferð við útreikning viðmiðunar- og 

afreiknivaxta í leiðbeinandi reglum ESA um ríkisaðstoð, með áorðnum breytingum samkvæmt ákvörðun 

eftirlitsstofnunarinnar nr. 788/08/COL frá 17. desember 2008. Við útreikning gildandi viðmiðunarvaxta er 

viðeigandi álagi bætt við grunnvextina í samræmi við leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð.  

Grunnvextirnir eru ákvarðaðir sem hér segir: 

 Ísland Lichtenstein Noregur. 

01.05.2022 – 3,12  0,57 1,17 

 

  

(1) Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjórnartíðindi nr. 26, 25.5.2006, bls. 1. 

2022/EES/56/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10791 – DAIMLER TRUCK/NEXTERA/BFM/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. ágúst 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Daimler Truck AG („Daimler Truck“, Þýskalandi) 

 NextEra Energy Inc. („NextEra“, Bandaríkjunum) 

 BlackRock Financial Management, Inc. („BFM“), sem lýtur yfirráðum BlackRock, Inc. („BlackRock“, bæði í 
Bandaríkjunum)  

 Sameiginlegt félag (andlag viðskiptanna, „Target“, Bandaríkjunum) 

Daimler Truck, NextEra og BFM ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-
reglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna (Target) í heild. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Daimler Truck leggur áherslu á framleiðslu og sölu flutningabifreiða og rúta. 

 NextEra er eitt af stærstu raforku- og orkufyrirtækjum á sviði grunnvirkja í Norður-Ameríku og leiðtogi á sviði 
endurnýjanlegrar orku. 

 BFM annast uppbyggingu á verðbréfasöfnum, eignastýringu og fjárfestingaráðgjöf. BFM ræður yfir og stjórnar 
fjárfestingarákvörðunum GRP III, sjóðs sem starfar um allan heim og leggur áherslu á fjárfestingar í innviðum 
loftslagsmála á heimsvísu, einkum í endurnýjanlegri orku. BFM lýtur yfirráðum BlackRock, Inc., sem annast 
fjárfestingarstýringu á heimsvísu, áhættustýringu og ráðgjöf í þágu stofnanafjárfesta almennra fjárfesta um allan 
heim. 

 Andlag viðskiptanna (the Target) verður staðsett í Bandaríkjunum og mun í framtíðinni þróa, byggja, fjármagna, eiga 
og starfrækja hleðslustöðvar/geymslugrunnvirki sem eru aðgengileg fyrir almenning einkum fyrir þung rafknúin 
ökutæki fyrir langflutninga og svæðisbundna flutninga og starfa sem þjónustuaðili fyrir rafknúin ökutæki í 
Bandaríkjunum og Kanada. 

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 319, 
23.8.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10791 – DAIMLER TRUCK/NEXTERA/BFM/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/56/02 

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

(mál M.10819 – OMERS/APG/GROENDUS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 OMERS Infrastructure European Holdings 2 B.V. („OMERS Infrastructure“, Niðurlöndum), sem lýtur yfirráðum 

OMERS Administration Corporation („OMERS“, Kanada)  

 APG Asset Management N.V. („APG“, Niðurlöndum), sem lýtur yfirráðum Stichting Pensioenfonds ABP („ABP“, 

Niðurlöndum) 

 Groendus Groep B.V. („Groendus“, Niðurlöndum), sem lýtur yfirráðum NPM Capital N.V. (Niðurlöndum).  

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

yfir Groendus í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 OMERS Infrastructure er fjárfestingarvettvangur sem lýtur yfirráðum OMERS sem stýrir fjölbreyttu eignasafni um 

allan heim á opinberum mörkuðum, í framtaksverkefnum, innviðum og fasteignum.  

 APG lýtur yfirráðum ABP sem stýrir fjölbreyttu eignasafni um allan heim í innviðum og fasteignum.  

 Groendus veitir fyrirtækjum í Niðurlöndum þjónustu til að aðstoða þau við að skipta yfir í sjálfbæra orkunotkun. 

Sérstök þjónusta felur í sér leigu, sölu, uppsetningu og viðhald á mælum og sólarplötum, að veita ráðgjöf, mæla 

orkuflæði og veita endurnýjanlegri orku og EnergyMarketPlace (vettvangur sem auðveldar kaup og sölu á grænni 

orku beint frá framleiðendum).  

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 321, 

25.8.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10819 – OMERS/APG/GROENDUS 

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/56/03 

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

(mál M.10822 – ARDIAN/TA ASSOCIATES/ODEALIM GROUP) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Ardian France, SA („Ardian“, Frakklandi) 

 TA Associates Management, L.P. („TA Associates“, BNA) 

 Groupe Odealim („Odealim“, Frakklandi), sem eingöngu lýtur yfirráðum TA Associates  

Ardian og TA Associates ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Odealim. 

Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Ardian er einkafjárfestingafélag sem annast stýringu og/eða ráðgjöf um eignir í Evrópu, Norður-Ameríku og Asíu. 

 TA Associates er einkafjárfestingarfélag sem annast stýringu og/eða ráðgjöf fjárfestingarsjóða í fimm lykilgeirum, 

tækni, fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu, neytendavörum og viðskiptaþjónustu í Norður-Ameríku, Evrópu og 

Asíu. 

 Odealim starfar einungis i Frakklandi við tryggingamiðlun og fjármögnun í fasteigna- og byggingageiranum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 319, 

23.8.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10822 – ARDIAN/TA ASSOCIATES/ODEALIM GROUP 

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/Brussels 

BELGIUM  

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2022/EES/56/04 

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


25.8.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 56/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10833  FRANKLIN RESOURCES/BNY ALCENTRA  

GROUP HOLDINGS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

(EB) nr. 139/2004 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Franklin Resources, Inc. („Franklin Templeton“, Bandaríkjunum) 

 BNY Alcentra Group Holdings Inc. („Alcentra“, Bandaríkjunum), sem lýtur yfirráðum The Bank of New York 

Mellon Corporation (Bandaríkjunum) 

Franklin Templeton öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Alcentra í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Franklin Templeton eru samtök sem stýra fjárfestingum og annast fjárfestingarþjónustu og tengda þjónustu við 

smásala, stofnanafjárfesta og eignarmikla fjárfesta um allan heim í gegnum fjárfestingarafurðir sínar. 

 Alcentra er alþjóðlegt eignarstýringarfyrirtæki sem stýrir skuldum undir fjárfestingarflokknum, sem hefur sérhæft sig 

í forgangslánum, beinum lánveitingum, millilagslánum, hávaxtaskuldabréfum, erfiðum aðstæðum, sérvörðum 

skuldum og fjölstefnuvörum á alheimsvísu.  

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 (1). 

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 320, 

24.8.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10833  FRANKLIN RESOURCES/BNY ALCENTRA GROUP 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 C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 56/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.8.2022 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10844 – INFRAVIA/P4/FIBERFORCE) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 InfraVia V Invest S.à r.l. (Lúxemborg), fyrirtæki með sérstakan tilgang sem lýtur yfirráðum Infravia Capital Partners 

SAS (Infravia, Frakklandi)  

 P4 sp. zo. o (P4, Póllandi) 

 FiberForce sp z o.o. (Fiberforce, Póllandi) 

Infravia og P4 ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Fiberforce.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Infravia: fjárfestingarstjóri fyrir hönd InfraVia fjárfestingarsjóðanna, tileinkaður innviða- og tæknisviðum, þar á 

meðal samgöngum, umhverfi, orku og félagslegum innviðum. 

 P4: eitt af fjórum farsímafyrirtækjum sem eru til staðar á pólskum smásölumarkaði fyrir farsíma. 

 Fiberforce: annast heildsöluaðgang að farsímaþjónustu í Póllandi í gegnum eigið aðgangsnet með HFC-tækni og með 

ljósleiðaratækni til heimila.  

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 321, 

25.8.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10844 – INFRAVIA/P4/FIBERFORCE 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

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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25.8.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 56/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10848 – PERMIRA/H&F/ZENDESK) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. ágúst 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) 

 Hellman & Friedman LLC („H&F“, Bandaríkjunum) 

 Zendesk, Inc. („Zendesk“, Bandaríkjunum) 

Permira og H&F öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Zendesk. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Permira er fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum hlutabréfum og annast fjárfestingarstýringarþjónustu fyrir fjár-

festingarsjóði. Permira stýrir ýmsum fjárfestingafélögum sem starfa innan ýmissa atvinnugreina og innan 

margvíslegrar lögsögu. 

 H&F er fyrirtæki á sviði framtaksfjárfestinga sem einbeitir sér að fjárfestingum í viðskiptasérleyfum og er 

samstarfsaðili stjórnenda í völdum atvinnugreinum, þar á meðal hugbúnaði og tækni, fjármálaþjónustu, heilsugæslu, á 

neytendamarkaði og í smásölu og annarri viðskiptaþjónustu. 

 Zendesk er hugbúnaðarfyrirtæki sem býður upp á hugbúnað sem þjónustulausn fyrir stjórnun viðskiptatengsla 

(„CRM“), hugbúnað sem er hannaður til að bæta viðskiptatengsl. 

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 321, 

25.8.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10848 – PERMIRA/H&F/ZENDESK 

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. 56/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.8.2022 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10850 – ASMENT DE TEMARA/VEOM/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Asment de Temara (héreftir „AdT“, Marokkó), sem lýtur yfirráðum Votorantim S.A. (héreftir „Votorantim“, Brasilíu) 

 Veolia Services à l’Environnement Maroc (héreftir „VEOM“, Marokkó), sem lýtur yfirráðum Veolia Environnement 

S.A. (héreftir „Veolia“, Frakklandi) 

 nýstofnað sameiginlegt fyrirtæki sem stofnað var fyrir samrunann (héreftir „the JV“, Marokkó)  

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

JV (hinu sameiginlega félagi). Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt 

félag. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 AdT starfar við framleiðslu á sementi, steinsteypu og steinefnum í Marokkó.  

 VEOM er eignarhaldsfélag sem samanstendur af dótturfélögum Veolia samsteypunnar í Marokkó sem annast 

orkuþjónustu, vatnsþjónustu (söfnun, dreifingu, hreinsun drykkjarvatns, söfnun, hreinsun og meðhöndlun frárennslis-

vatns o.s.frv.) og úrgangsmeðhöndlunarþjónustu (söfnun og meðhöndlun venjulegs og hættulegs úrgangs auk úrgangs 

sem lýtur sérstökum reglum). 

 Sameiginlega fyrirtækið (the JV) mun þróa og starfrækja forvinnslustöð fyrir hættulausan og hættulegan úrgang í 

Marokkó. 

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 321, 

25.8.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10850 – ASMENT DE TEMARA/VEOM/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/56/08 

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


25.8.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 56/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10856 – OAKTREE/CPP INVESTMENTS/PORTS AMERICA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Oaktree Transportation Infrastructure Capital Partners GP, L.P. („Oaktree Transportation“, Bandaríkjunum) 

 CPPIB PAG Canada Inc. („CPPIB“, Kanada) 

 Ports America Group, Inc. („Ports America“, Bandaríkjunum) 

Oaktree Transportation og CPPIB öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Ports America. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Oaktree Transportation: hluti af Oaktree Capital Group, alþjóðlegt og óhefðbundið fjárfestingarfyrirtæki. 

 CPPIB: hluti af Canada Pension Plan Investment Board, fjárfestingastýringarfyrirtæki sem fjárfestir sjóðum, sem 

opinbera kanadíska lífeyriskerfið yfirfærir til þess. Fyrirtækið er með skrifstofur í Hong Kong, London, Lúxemborg, 

Mumbai, New York City, Sao Paulo, San Francisco og Sydney. Canada Pension Plan Investment Board fjárfestir 

einkum í skráðum fyrirtækjum, hlutabréfum í óskráðum fyrirtækjum, fasteignum, innviðum og fjárfestingum sem 

bera fasta vexti. 

 Ports America: rekstur farmstöðva í höfnum og lestunar- og losunarþjónustu með starfsemi vísvegar um strendur 

Bandaríkjanna. 

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 320, 

24.8.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10856 – OAKTREE/CPP INVESTMENTS/PORTS AMERICA 

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. 56/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.8.2022 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10867 – GIP/AZURE/OMERS/VTG) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Global Infrastructure Partners funds („GIP“, Bandaríkjunum), sem lýtur yfirráðum Global Infrastructure 

Management, LLC (Bandaríkjunum) 

 Azure Vista C 2020 S.à.r.l. („Azure“, Lúxemborg), sem tilheyrir og lýtur yfirráðum Abu Dhabi Investment Authority 

(„ADIA“, Abu Dhabi) 

 OMERS Administration Corporation („OAC“, Kanada)  

 VTG Aktiengesellschaft („VTG“, Þýskalandi) 

GIP, Azure/ADIA og OAC öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir VTG. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 GIP er sjálfstæður innviðasjóðastjóri sem starfar um allan heim og var stofnaður árið 2006. Sjóðir GIP fjárfesta um 

allan heim í hlutafé og hlutafjártengdum fjárfestingum í innviðum og innviðatengdum eignum á sviði flutninga, orku, 

vatns og annarrar opinberrar þjónustu.  

 Azure leggur áherslu á fjárfestingar í innviðum og á nokkrar minnihlutaeignir, einkum í Evrópu. 

 OAC stýrir lífeyriskerfi starfsmanna sveitarfélagsins Ontario fyrir virka starfsmenn, vegna frestaðra lífeyrisgreiðslna 

og fyrir starfsmenn sem komnir eru á eftirlaun hjá sveitarfélögum, í skólastjórnum, starfsmenn bókasafna, lögreglu-

stöðva og annarra staðbundinna stofnana í Ontario, Kanada.  

 VTG er alþjóðlegt vagnaleigu- og lestarflutningafyrirtæki sem skiptist í þrjú meginsvið: útleigu járnbrautavagna, 

lestarflutninga og tankgáma. VTG býður upp á flutningalausnir fyrir alhliða farm, þ.m.t. vökva, lofttegundir, stál, við, 

pappírsvörur, kol, stein, jarðveg, bifreiðar og bílavörur.  

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 319, 

23.8.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10867 – GIP/AZURE/OMERS/VTG 

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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25.8.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 56/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10871 – E.ON/FSI/WESTENERGIE BREITBAND) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 E.ON SE („E.ON“, Þýskalandi) 

 First Sentier Investors Holdings Pty Ltd („FSI“, Ástralíu), sem lýtur sem stendur yfirráðum Mitsubishi UFL Financial 

Group, Inc, („MUFG“, Japan) 

 Westenergie Breitband GmbH („Westenergie Breitband“, Þýskalandi), sem lýtur stendur yfirráðum E.ON. 

E.ON og MUFG öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Westenergie Breitband. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 E.ON er alþjóðlegt orku- og veitufyrirtæki. 

 FSI er hluti af alþjóðlegu eignastýringarsamstöðunni First Sentier Investors Group sem lýtur endanlegum yfirráðum 

MUFG sem er eignastýringarfyrirtæki og annast bankaþjónustu. 

 Westenergie Breitband byggir og starfrækir ljósleiðarakerfi í Þýskalandi. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 320, 

24.8.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10871 – E.ON/FSI/WESTENERGIE BREITBAND 

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/56/11 

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


Nr. 56/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.8.2022 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10652 – MOL/LOTOS PALIWA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. 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 

32022M10652. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10718 – KINGSPAN/ONDURA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. ágúst 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 

32022M10718. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/56/12 

2022/EES/56/13 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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25.8.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 56/13 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10758 – EIM/BROOKFIELD/NIELSEN) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. 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 

32022M10758. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. ágúst 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 

32022M10801. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/56/14 

2022/EES/56/15 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Nr. 56/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.8.2022 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10835 – ALLIANZ/DALMORE/AMBER/TIDEWAY) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. ágúst 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 

32022M10835. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10836 – EQUINOR/SSE/TRITON POWER) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. ágúst 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 

32022M10836. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/56/16 

2022/EES/56/17 
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti í tengslum við  

endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti sem gilda  

frá 1. september 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 267, 12.7.2022, bls. 4 og EES-viðbæti nr. 52, 11.8.2022, bls. 34. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.9.2022 – 0.71 0,71 0,00 0,71 6,95 0,71 1,12 0,71 0,71 

1.8.2022 31.8.2022 0.38 0,38 0,00 0,38 5,73 0,38 0,81 0,38 0,38 

1.7.2022 31.7.2022 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 

1.9.2022 – 0.71 0,71 0,71 0,26 9,23 0,71 0,71 0,71 0,71 

1.8.2022 31.8.2022 0.38 0,38 0,38 0,26 7,67 0,38 0,38 0,38 0,38 

1.7.2022 31.7.2022 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 

1.9.2022 – 0.71 0,71 0,71 7,17 0,71 6,58 1,22 0,71 0,71 1,52 

1.8.2022 31.8.2022 0.38 0,38 0,38 5,81 0,38 5,10 0,82 0,38 0,38 1,19 

1.7.2022 31.7.2022 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/56/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
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Nr. 56/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.8.2022 

 

Birting skv. 3. mgr. 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins  

(EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu  

ákvarðana aðildarríkjanna um að veita, fella niður tímabundið eða afturkalla  

flugrekstrarleyfi 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur í samræmi við 10. gr. reglugerðar (EB) Evrópuþingsins og 

ráðsins nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu (endurútgefin) (1) birt 

ákvarðanir aðildarríkjanna um að veita, fella niður tímabundið eða afturkalla flugrekstrarleyfi sem teknar 

voru á tímabilinu 1. janúar 2021 til 31. desember 2021. Nánari upplýsingar um þessar ákvarðanir er að 

finna í Stjtíð. ESB C 314, 18.8.2022, bls. 4.  

  

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

2022/EES/56/19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.314.01.0004.01.ENG
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar  

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

flugrekstur í Bandalaginu 

Breytingar á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Frakkland 

Flugleið Castres - París (Orly) 

Upphaflegur gildistökudagur 

almannaþjónustukvaða 

6. maí 2002 

Gildistökudagur breytinga 1. júní 2023 

Unnt er að nálgast textann, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýs-

ingum og/eða skjölum sem varða 

almannaþjónustukvöðina 

Tilkynning frá 13. júlí 2022 um breytingu á almannaþjónustukvöðum 

vegna áætlunarflugs milli Castres og Parísar (Orly) 

NOR: TREA2216641A 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do 

Nánari upplýsingar veitir: 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

DTA/SDS1 

50 rue Henry Farman 

75 720 Paris CEDEX 15 

FRAKKLAND 

Sími: +33 158094321 

 

2022/EES/56/20 
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