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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 13. júní 2022 

Málsnúmer 88798 

Ákvörðun nr. 144/22/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Covid-19 aðstoð við íslenska flugskóla 

Lagastoð Lagastoð aðstoðarinnar er minnisblað forsætis-

ráðherrans, mennta- og barnamálaráðherrans, fjármála- 

og efnahagsráðherrans og innviðaráðherrans fyrir 

ríkisstjórnina.  

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Markmið aðstoðarinnar er að tryggja flugakademíum 

aðgang að lausafé.  

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 240 milljónir króna (um 1,7 milljónir evra) 

Gildistími mars 2020 – júní 2022 

Atvinnugreinar Flugskólar (NACE 85.41) 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Mennta- og barnamálaráðuneytið 

Sölvhólsgata 4 

101 Reykjavík 

Ísland 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2022/EES/60/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 20. júní 2022 

Málsnúmer 88849 

Ákvörðun nr. 151/22/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Tímabundinn hættuástandsrammi: styrkjakerfi í þágu 

fyrirtækja sem hafa orðið fyrir tekjutapi 

Lagastoð Ákvörðun þingsins sem heimilar kerfið og 

fjárhagsáætlun þess sem fjallað er um í Innst. 270 S 

(2021-2022), Prop. 78 S (2021-2022), Innst. 450 S 

(2021-2022) og reglugerðir sem norska viðskipta-, 

iðnaðar- og sjávarútvegsráðuneytið gaf út handa 

Innovation Norway. 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið (1) Að styðja norsk fyrirtæki sem náðu verulegum hluta af 

veltu sinni frá viðskiptavinum í Rússlandi, Hvíta-

Rússlandi og/eða Úkraínu áður en hernaðaríhlutun 

Rússa gegn Úkraínu átti sér stað og refsiaðgerðum var 

komið á af hálfu Noregs, Evrópusambandsins og 

alþjóðlegra samstarfsaðila þeirra og sem verða fyrir 

tekjutapi vegna slíkra viðskiptavina, í því skyni að 

tryggja störf og gera þessum fyrirtækjum kleift að laga 

viðskipti sín að öðrum viðskiptavinum.  

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 55 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall Styrkirnir geta numið allt að 80-100% af skilgreindum 

aðstoðarhæfum útgjöldum.  

Gildistími 21. júní 2022 til 31. desember 2022 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Innovation Norway 

Post box 448, Sentrum, 0104 Oslo 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2022/EES/60/02 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2021-2022/inns-202122-270s.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2021-2022/inns-202122-270s.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8ec464ed072f4f459a3b0ad75e4637cd/no/pdfs/prp202120220078000dddpdfs.pdf
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2021-2022/inns-202122-450s/?all=true
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2021-2022/inns-202122-450s/?all=true
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10640 – SAFRAN/MBDA/COMPAGNIE INDUSTRIELLE  

DES LASERS CILAS) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. september 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Safran Electronics & Defense („SED“, Frakklandi), sem tilheyrir Safran S.A. („Safran“, Frakklandi), móðurfyrirtæki 

Safran samsteypunnar  

– MBDA France („MBDA“, Frakklandi), dótturfélag alfarið í eigu MBDA S.A.S (Frakklandi), sem sjálft lýtur óbeinum 

sameiginlegum yfirráðum Airbus SE (Niðurlöndum) (37.5%), BAE Systems plc (Bretlandi) (37.5%) og Leonardo 

S.p.A (Ítalíu) (25%)  

– Compagnie Industrielle des Lasers Cilas („Cilas“, Frakklandi), sem lýtur óbeint yfirráðum ArianeGroup Holding 

(Frakklandi) 

SED og MBDA öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cilas í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SED starfar á sviði sjóntækni, flugtækni, rafeindatækni og mikilvægs hugbúnaðar til nota fyrir almenning og til 

hernaðar á landi, á sjó, í lofti og í geimnum.  

– MBDA starfar á sviði varnarmála. Starfssvið þess nær til hönnunar, framleiðslu og markaðssetningar eldflauga og 

vopnakerfa. 

– Cilas þróar, framleiðir og markaðssetur fjölbreytt úrval af vörum og kerfum til varnarmála, helstu vísindalegar 

leysigeislaáætlanir og vísindalegan iðnaðartækjabúnað. 

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 360, 

20.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10640 – SAFRAN/MBDA/COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS 

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/60/03 

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

(mál M.10699 – SALMAR/NTS) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SalMar ASA („SalMar“, Noregi), sem lýtur endanlega yfirráðum Kvarv AS  

– NTS ASA („NTS“, Noregi) 

SalMar öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir NTS í heild. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökutilboði sem tilkynnt var 17. mars 2022. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SalMar er framleiðandi á laxi með eldi og vinnslu á Íslandi, í Noregi og Skotlandi en móðurfélagið Kvarv AS á fleiri 

dótturfélög sem starfa í eldisiðnaðinum.  

– NTS er, í gegnum dótturfélög sín SalmoNor AS, Norwegian Royal Salmon ASA og Frøy ASA, umsvifamikið í eldi 

og vinnslu á laxi í Noregi og á Íslandi sem og í öðrum greinum fiskeldis.  

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 364, 

23.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10699 – SALMAR/NTS 

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/60/04 

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

(mál M.10827 – SCINTIA/BEIERSDORF) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Scintia Vermögensverwaltungs GmbH („Scintia“, Þýskalandi) og hluthafinn sem endanlega hefur yfirráð sér í lagi, 

einstaklingur 

– Beiersdorf AG („Beiersdorf“, Þýskalandi), sem endanlega lýtur yfirráðum Scintia og hluthafans sem endanlega hefur 

yfirráð sér í lagi auk Trivium Vermögensverwaltungs GmbH og hluthafans sem endanlega hefur yfirráð sér í lagi, 

einstaklings 

Scintia og hluthafinn sem endanlega hefur yfirráð sér í lagi öðlast sameiginleg yfirráð í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Beiersdorf í heild. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Scintia er fjárfestingarfyrirtæki sem fellur undir þýsk lög. 

– Beiersdorf er alþjóðlegt fyrirtæki sem framleiðir og selur húð-, líkams- og hárvörur sem og sjálflímandi vörur.  

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 363, 

22.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10827 – SCINTIA/BEIERSDORF 

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/60/05 

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

(mál M.10845 – HG/WCAS/WARBURG PINCUS/NORSTELLA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– HgCapital LLP („Hg“, Bretlandi) 

– Welsh Carson Anderson & Stowe, LLC („WCAS“, Bandaríkjunum) 

– Warburg Pincus LLC („Warburg Pincus“, Bandaríkjunum) 

– Mahalo Group Holdings LLC („Norstella“, Bandaríkjunum), sem lýtur sameiginlegum yfirráðum Hg og WCAS 

– Caerus PIKCo S.à r.l. („Citeline“, Lúxemborg), sem lýtur yfirráðum Warburg Pincus 

Hg, WCAS og Warburg Pincus öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Norstella og Citeline („blönduðu samsteypunni“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum í blönduðu samsteypunni. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Hg er fjárfestir í hugbúnaðar- og þjónustufyrirtækjum með áherslu á Evrópu og Bandaríkin. 

– WCAS er framtakssjóður sem einblínir á fjárfestingar í heilbrigðisþjónustu og tækni. 

– Warburg Pincus er framtakssjóður. Eignasafnsfélög sjóðsins fást við ýmsar greinar, m.a. neytendamarkað, orku, 

fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu, iðnaðar- og viðskiptaþjónustu, tækni, fjölmiðlun og fjarskipti. 

– Norstella lýtur sameiginlegum yfirráðum Hg og WCAS. Norstella er hópur upplýsinga- og snjalllausna fyrir lyfja- og 

læknisfræðiiðnaðinn, auk fjármálastofnana og ráðgjafarfyrirtækja, sem samanstendur af Evaluate Ltd Managed 

Markets Insight & Technology, LLC, Panalgo LLC og The Dedham Group, LLC. Norstella aðstoðar viðskiptavini 

sína við heildarferli þróunar og markaðssetningar lyfja. 

– Citeline (áður Informa Pharma Intelligence) lýtur yfirráðum Warburg Pincus. Það annast sérhæfðar markaðs-

upplýsingar, gögn og hugbúnað fyrir klínískar prófanir, lyfjaþróun og reglufylgni í lyfja-, ráðgjafar-, fjármála-, 

líftækni- og lækningatækniiðnaði. Það býður upp á úrval búnaðar og lausna fyrir viðskiptagreind til að styðja við 

stefnu viðskiptavina sinna frá upphafi ákvarðana um fjárfestingar í klínískum rannsóknum og þróun og 

viðskiptaáætlun og greiningu. 

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 364, 

23.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10845 – HG/WCAS/WARBURG PINCUS/NORSTELLA 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10847 – NBH/NLMK DANSTEEL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– NLMK Belgium Holdings SA („NBH“, Belgíu), sem lýtur sameiginlegum yfirráðum Société Wallonne de Gestion et 

des Participations SA („Sogepa“, Belgíu) og NLMK International B.V., sem aftur er endanlega undir yfirráðum 

Novolipetsk Steel PJSC („NLMK“, Rússlandi) 

– NLMK DanSteel A/S („NLMK DanSteel“, Danmörku), sem lýtur endanlega yfirráðum NLMK 

NBH öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir NLMK DanSteel í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– NBH og dótturfélög þess starfa við framleiðslu, sölu og dreifingu á hálfunnum og fullunnum flötum stálvörum, þar á 

meðal heitvölsuðum stálplötum (kvartplötum) í Evrópu. 

– NLMK DanSteel og dótturfélög þess starfa við framleiðslu á heitvölsuðum stálplötum (kvartplötum) og dreifingu á 

stálvörum í Evrópu.  

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

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 362, 

21.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10847 – NBH/NLMK DANSTEEL 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10878 – CVC/LGP/GREEN VERACITY ACQUISITION HOLDINGS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. september 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 S.A. („CVC“, Lúxemborg) 

– Leonard Green & Partners, L.P. („LGP“, Bandaríkjunum) 

– Green Veracity Acquisition Holdings, Inc. („Target“, Bandaríkjunum), sem lýtur yfirráðum LGP 

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

andlagi viðskiptanna (Target). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC og/eða dótturfélög þess stýra fjárfestingarsjóðum og ýmsum vettvangi sem fer með hagsmuni í fjölda félaga 

með starfsemi í ýmsum atvinnugreinum, einkum í Evrópu, Bandaríkjunum og á Asíu-Kyrrahafssvæðinu. 

– LGP fjárfestir einkum í félögum sem annast þjónustu m.a. við neytendur, viðskiptaþjónustu og heilbrigðisþjónustu, 

auk smásölu, dreifingar og iðnaðarstarfsemi. 

– Andlag viðskiptanna (Target) er móðurfyrirtæki Veritext, LLC sem veitir málflutningsþjónustu og stuðning við 

málarekstur 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 363, 

22.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10878 – CVC/LGP/GREEN VERACITY ACQUISITION 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“). 

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

(mál M.10885 – TRIVIUM/TCHIBO) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Trivium Vermögensverwaltungs GmbH („Trivium“, Þýskalandi) og hluthafans sem endanlega hefur yfirráð sér í lagi, 

einstaklings 

 TCHIBO Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH og TCHIBO GmbH, einu nafni TCHIBO Group („TCHIBO“, 

Þýskalandi), sem endanlega lýtur yfirráðum Trivium og hluthafans sem endanlega hefur yfirráð sér í lagi, 

einstaklings, auk Scintia Vermögensverwaltungs GmbH og hluthafans sem endanlega hefur yfirráð sér í lagi, 

einstaklings 

Trivium og hluthafinn sem endanlega hefur yfirráð sér í lagi öðlast sameiginleg yfirráð í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir TCHIBO í heild. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Trivium er fjárfestingarfyrirtæki sem fellur undir þýsk lög. 

 TCHIBO býður upp á kaffi, kaffilausnir og aðrar neysluvörur. 

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 363, 

22.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10885 – TRIVIUM/TCHIBO 

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.10651 – FAERCH/PACCOR) 

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 

32022M10651. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. 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 

32022M10714. 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.10808 – BROOKFIELD/HOMESERVE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. september 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 

32022M10808. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10867 – GIP/AZURE/OMERS/VTG) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. september 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 

32022M10867. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/1401 frá 12. ágúst 2022  

um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1698 að því er varðar Evrópustaðla  

fyrir tiltekna hluti til nota við barnaumönnun, húsgögn fyrir börn, fimleikabúnað,  

kveikjara og upplýsinga- og samskiptatæknibúnað 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 716-1:2017+AC:2019 

Húsgögn - Barnarúm og barnaferðarúm til heimilisnota - Hluti 1: Öryggiskröfur 

2. EN 914:2020 

Fimleikabúnaður – Tvíslár karla og samstæður tvísláa karla og kvenna - Kröfur og prófunaraðferðir, þ.m.t. 

vegna öryggis 

3. EN 1130:2019,  

EN 1130:2019/AC:2020 

Húsgögn - Ungbarnarúm og vöggur - Öryggiskröfur og prófunaraðferðir 

4. EN 1272:2017 

Hlutir til nota við barnaumönnun - Stólar sem festir eru á borð - Öryggiskröfur og prófunaraðferðir 

5. EN 1400:2013+A2:2018 

Barnavara og vara til nota við umönnun barna - Snuð fyrir börn og ungbörn - Öryggiskröfur og 

prófunaraðferðir 

6. EN 1466:2014,  

EN 1466:2014/AC:2015 

Barnavara og vara til nota við umönnun barna - burðarrúm og standur - Öryggiskröfur og prófunaraðferðir 

7. EN ISO 9994:2019 

Kveikjarar - Öryggisákvæði (ISO 9994:2018) 

8. EN 14988:2017+A1:2020 

Barnastólar - Kröfur og prófunaraðferðir 

9. EN 16120:2012+A2:2016 

Barnavara og vara til nota við umönnun barna - Seta fest á stól 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN IEC 62368-1:2020,  

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 

Hljóð/mynd-, upplýsinga- og samskiptatæknibúnaður - Hluti 1: Öryggiskröfu 

Tilkynning: birting þessi varðar einungis ákvæði 3.3.19 „Sound Exposure“ (Hljóðálag) og 10.6 „Safeguard 

against acoustic energy sources“ (Vörn gegn hljóðorkugjöfum) í EN IEC 62368-1:2020/A11:2020. 

  

2022/EES/60/14 
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III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 914:2008 

Fimleikabúnaður – Tvíslár karla og samstæður tvísláa karla og kvenna - Kröfur og 

prófunaraðferðir, þ.m.t. vegna öryggis 

16.8.2022 

2. EN 1130-1:1996 

Húsgögn - Ungbarnarúm og vöggur til heimilisnota - 1. hluti: Öryggiskröfur 

16.8.2022 

3. EN 1130-2:1996 

Húsgögn - Ungbarnarúm og vöggur til heimilisnota - 2. hluti: Prófunaraðferðir 

16.8.2022 

4. EN 1466:2014 

Barnavara og vara til nota við umönnun barna - burðarrúm og standur - Öryggiskröfur 

og prófunaraðferðir 

16.8.2022 

5. EN ISO 9994:2006 

Kveikjarar - Öryggisákvæði (ISO 9994:2005) 

16.8.2022 

6. EN 60065:2002,  

EN 60065:2002/A12:2011 

Hljóð- og myndbúnaður og ámóta rafeindabúnaður - Öryggiskröfur 

16.8.2022 

7. EN 60950-1:2006,  

EN 60950-1:2006/A12:2011 

Upplýsingatæknibúnaður - Öryggi - 1. hluti: Almennar kröfur 

16.8.2022 

Ákvörðunin birtist í heild, sjá Stjtíð. ESB L 213, 16.8.2022, bls. 59 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1401/oj
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