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EFTA-STOFNANIR 
EFTA-DÓMSTÓLLINN 

DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 10. nóvember 2021 

í máli E-17/20 

Zvonimir Cogelja gegn embætti landlæknis 

(Frjáls för fólks og frjáls þjónustustarfsemi – Tilskipun 2005/36/EB – Vitnisburður um formlega menntun 

og hæfi – Útgáfa vitnisburðar – Valdbært stjórnvald) 

Hinn 10. nóvember 2021 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-17/20, Zvonimir Cogelja gegn Embætti 

landlæknis – BEIÐNI Héraðsdóms Reykjavíkur samkvæmt 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um 

stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls varðandi túlkun á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB 

frá 7. september 2005 um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi, einkum 25. gr. hennar með hliðsjón 

af c-lið 1. mgr. 3. gr., 21. og 26. gr. tilskipunarinnar eins og hún var aðlöguð að EES-samningnum. 

Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen (framsögumaður) og Bernd 

Hammermann og hljóða dómsorð sem hér segir:  

Valdbært stjórnvald í EES ríki verður að geta metið og staðfest að kröfur um útgáfu 

vitnisburðar um formlega menntun og hæfi séu uppfylltar til þess að það stjórnvald geti 

gefið út vitnisburð um formlega menntun og hæfi til sérnáms í læknisfræði í samræmi 

við 25. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB frá 7. september 2005 um 

viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi. Þetta er hægt ef EES ríkið býður upp á 

sérnám í læknisfræði sem uppfyllir lágmarkskröfur tilskipunar 2005/36/EB á 

yfirráðasvæði sínu. Að öðrum kosti verður hið bæra stjórnvald að hafa komið á kerfi 

sem tryggir staðfestingu á því að kröfurnar sem kveðið er á um í 25. gr. tilskipunar 

2005/36/EB séu uppfylltar, til dæmis með því að hafa til staðar námskrá eða jafngildi 

hennar sem lýsir heildstæðri áætlun um nám og þjálfun. Sé svo ekki er stjórnvaldinu 

ekki heimilt að gefa út slíkan vitnisburð um formlega menntun og hæfi samkvæmt 

tilskipun 2005/36/EB. 

2022/EES/7/01 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 23. nóvember 2021 

í máli E-16/20 

Q o.fl. gegn norska ríkinu, í fyrirsvari er norska kærunefnd útlendingamála  

(Utlendingsnemnda - UNE) 

(Áframhaldandi búseturéttur – Stjúpbarn, EES-borgari – Afleiddur réttur foreldris sem er ríkisborgari 

þriðja ríkis og annast barnið – Misnotkun réttinda –Málamyndahjúskapur –Reglugerð  

(EB) No 492/2011 – tilskipun 2004/38/EB) 

Hinn 23. nóvember 2021 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-16/20, Q o.fl. gegn norska ríkinu, í 

fyrirsvari er kærunefnd útlendingamála (Utlendingsnemnda - UNE) - BEIÐNI Héraðsdóms Oslóar (Oslo 

tingrett) samkvæmt 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls 

varðandi túlkun á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/38/EB frá 29. apríl 2004 um rétt borgara 

Sambandsins og aðstandenda þeirra til frjálsrar farar og dvalar á yfirráðasvæði aðildarríkjanna, um 

breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1612/68 og niðurfellingu tilskipana 64/221/EBE, 68/360/EBE, 

72/194/EBE, 73/148/EBE, 75/34/EBE, 75/35/EBE, 90/364/EBE, 90/365/EBE og 93/96/EBE, einkum  

b-liður 1. mgr. 7. gr., 3. mgr. 12. gr. og 35. gr. hennar. Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, 

forseti, (framsögumaður), Per Christiansen og Bernd Hammermann og hljóða dómsorð sem hér segir: 

1. Barn EES-borgara, sem áður hefur unnið í öðru EES-ríki, og foreldri þess sem er 

ríkisborgari þriðja ríkis og annast barnið, eiga afleiddan búseturétt á grundvelli 10. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 492/2011 frá 5. apríl 2011 um frjálsa 

för launafólks innan Sambandsins. Skiptir þá engu hvort barnið er sameiginlegt barn 

EES-borgarans og maka eða einungis barn makans.  

2. Barn sem er einungis afkomandi maka EES-borgara, sem er ríkisborgari þriðja ríkis, og 

hefur fengið búseturétt á grundvelli 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 492/2011 vegna tengsla 

við EES-borgarann, heldur slíkum rétti þótt hann hafi sótt um skilnað frá foreldri 

barnsins. 

3. Ef stjórnvöld EES-ríkis hafa staðfest að hjónaband EES-borgara og ríkisborgara þriðja 

ríkis sé málamyndahjúskapur geta stjórnvöld gripið til allra nauðsynlegra ráðstafana til 

að synja eða afturkalla réttindi sem hljótast af slíkri misnotkun. Gæta verður þó 

meðalhófs og réttra málsmeðferðarreglna.  

2022/EES/7/02 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10515 – ILIAD/UPC POLSKA) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. febrúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Iliad S.A. (Frakklandi), móðurfélag Iliad Group („Iliad“), lýtur yfirráðum hr. Xavier Niel 

 UPC Polska sp. z o.o. („UPC“, Póllandi), lýtur yfirráðum Liberty Global Inc. 

Iliad S.A. öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir UPC í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Iliad S.A.: annast fjarskiptaþjónustu í Frakklandi, á Ítalíu og í Póllandi. Iliad S.A. er móðurfélag Iliad sem endanlega 

lýtur yfirráðum hr. Xavier Niel. Önnur fyrirtæki er starfa í ýmsum greinum lúta endanlega yfirráðum hr. Xavier Niel. 

Hvað fjarskipti varðar er samstæða Xavier Niel með starfsemi á Írlandi, Möltu, Kýpur, Ítalíu, í Frakklandi og 

Póllandi. 

 UPC: annast fastlínuþjónustu, netaðgangsþjónustu, áskriftarsjónvarpsþjónustu sem og fyrirtækjatengingar og 

farsímaþjónustu í Póllandi. 

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 70, 

11.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10515 – ILIAD/UPC POLSKA 

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/7/03 

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

(mál M.10543 – BISCUIT HOLDING/CONTINENTAL BAKERIES HOLDING) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Biscuit Holding S.A.S. („Biscuit International“, Frakklandi), lýtur yfirráðum Platinum Equity 

 Continental Bakeries Holding B.V. („Continental Bakeries“, Niðurlöndum) 

Biscuit International öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Continental 

Bakeries í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Biscuit International framleiðir einkum kex undir eigin merkjum þó að það taki einnig þátt í framleiðslu fyrir 

vörumerki með öðrum framleiðendum. Biscuit International starfar einkum í Evrópu, með takmarkaða sölu í 

Bandaríkjunum, Afríku, á Asíu-Kyrrahafssvæðinu og í Rómönsku Ameríku. 

 Continental Bakeries framleiðir kex, brauðlíki og ristað brauð. Það einblínir á framleiðslu undir eigin merkjum en 

starfrækir þó einnig eigin vörumerki fyrir kex. Það starfar einkum í Evrópu, með takmarkaða sölu í Bandaríkjunum, 

Afríku og á Asíu-Kyrrahafssvæðinu. 

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 70, 

11.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10543 – BISCUIT HOLDING/CONTINENTAL BAKERIES HOLDING 

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/7/04 

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

(mál M.10570  ADVENT/PERMIRA/MCAFEE) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 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“, Bretlandi) 

 Advent International Corporation („Advent“, Bandaríkjunum) 

 McAfee Corp. („McAfee“, Bandaríkjunum) 

Permira og Advemt öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir McAfee. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Permira: veitir ýmsum fjárfestingasjóðum þjónustu á sviði fjárfestingaumsýslu. Permira stýrir ýmsum fjárfestinga-

félögum sem starfa innan ýmissa atvinnugreina og innan margvíslegrar lögsögu. 

 Advent: kaup á eignarhlutum og stýring fjárfestingarsjóða í ýmsum greinum, m.a. heilbrigðisþjónustu, iðnaðar-

starfsemi, tækni, smásölu, neytendamarkaði og viðskipta- og fjármálaþjónustu.  

 McAfee: býður neytendum upp á hátækni öryggislausnir. McAfee starfar við hönnun og þróun á öryggisvörum og  

-þjónustu sem einkum tryggja nettengdum tækjum vörn gegn skaðlegu efni.  

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 66, 

8.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10570  ADVENT/PERMIRA/MCAFEE 

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/7/05 

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

(mál M.10574  ADVENT/CALDIC) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Advent International Corporation og/eða dótturfyrirtæki þess („Advent“, Bandaríkjunum) 

 Caldic Holdco B.V. („Caldic“, Niðurlöndum) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

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

eignarhlutum og stýringu fjárfestingarsjóða í ýmsum greinum, m.a. iðnaðarstarfsemi, tækni, smásölu, heilbrigðis-

þjónustu, neytendamarkaði og viðskipta- og fjármálaþjónustu. 

 Caldic starfar við virðisaukandi lífvísindi og sérnotaíðefni á heimsvísu fyrir viðskiptavini í lífvísinda- og 

iðnaðargeirunum. 

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 66, 

8.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10574  ADVENT/CALDIC 

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.10582 – GAMALIFE/GOING CONCERN OF ZURICH INVESTMENTS LIFE) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 GamaLife – Companhia de Seguros de Vida, S.A. („GamaLife“, Portúgal) 

 Rekstrareiningu Zurich Investments Life S.p.A. (andlag viðstkiptanna, „Target“, Ítalíu) 

Gamalife nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna, 

Target. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Gamalife er líftryggingafyrirtæki sem starfar einkum í Portúgal og er að fullu í eigu fjárfestingasjóða sem njóta 

ráðgjafar Apax Partners LLP („AP“, Bretlandi). 

 Target, andlag viðskiptanna, er að mestu leyti lokað safn líftryggingasamninga ásamt viðkomandi eignum, starfsemi, 

samningum, starfsmönnum, réttindum, skuldbindingum og skyldum. 

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 68, 

9.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10582 – GAMALIFE/GOING CONCERN OF ZURICH INVESTMENTS LIFE 

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.10589 – ADT/FORD NEXT/SNTNL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. febrúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 ADT LLC („ADT“, Bandaríkjunum), lýtur endanlega yfirráðum Apollo Group (Bandaríkjunum) 

 Ford Next LLC („Ford Next“, Bandaríkjunum), sem tilheyrir Ford Group (Bandaríkjunum) 

 SNTNL LLC („SNTNL“, Bandaríkjunum), lýtur yfirráðum Ford Next 

ADT og Ford Next öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir SNTNL. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 ADT annast öryggisþjónustu, sjálfvirkni, lausnir fyrir snjallheimili og býður upp á eftirlitsþjónustu fagaðila allan 

sólarhringinn. 

 Ford Next hýsir rekstur og framleiðslustarfsemi Ford Group á sjálfkeyrandi bílum, þ.m.t. samþætting þeirra á 

sjálfkeyrandi kerfum, rannsóknir á sjálfkeyrandi ökutækjum, hátæknihögun, þróun hljóðmiðlunar-flutnings-sem-

þjónustunets, reynsla notenda, viðskiptastefna og viðskiptaþróunarteymi. 

 SNTNL hyggst þróa, framleiða og selja tengjanleg snjallöryggiskerfi fyrir bifreiðar og tengda þjónustu s.s. eftirlit af 

þriðja aðila. 

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 68, 

9.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10589 – ADT/FORD NEXT/SNTNL 

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.10595 – CERBERUS/HBCE (FRENCH RETAIL BANKING)) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Cerberus Capital Management, L.P. („Cerberus“, Bandaríkjunum) 

 HSBC Continental Europe’s French retail banking business („HBCE’s French Retail Banking Business“, Frakklandi), 

hluti af HSBC Group lýtur yfirráðum HSBC Holdings plc.  

Cerberus nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir HBCE’s French Retail 

Banking Business í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Cerberus er fjárfestingarfélag sem stundar langtímafjárfestingar með margs konar verðbréf og eignir, m.a. en ekki 

einvörðungu viðbótarinneign, óskráð hlutabréf, fasteignamarkað og útlán á millimarkaði. 

 HBCE’s French Retail Banking Business býður smásöluviðskiptavinum sínum: daglega banka- og fjármálaþjónustu, 

lausnir við þörfum þeirra til lengri og skemmri tíma, tryggingalausnir, fjármála-, trygginga- og fjárfestingaráðgjöf 

ásamt eignastýringarþjónustu. 

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 68, 

9.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10595 – CERBERUS/HBCE (FRENCH RETAIL BANKING) 

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.10601 – WARBURG PINCUS/OXFORD PROPERTIES/HALE) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. janúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Warburg Pincus LLC („Warburg Pincus“, BNA) 

 Oxford Properties Asia Holdings I Pte. Ltd. („Oxford Properties“, Kanada) 

 Hale Capital Group Pty Ltd („Hale“, Ástralíu) 

Warburg Pincus og Oxford Properties ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Hale. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Warburg Pincus: Framtakssjóður sem starfar innan ýmissa atvinnugreina; orku, fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu, 

iðnaðar- og viðskiptaþjónustu, fasteigna og tækni. 

 Oxord Properties: eignarhald, þróun og stjórnun fasteigna. Oxford Properties tilheyrir fasteignaarmi OMERS 

Administration Corporation („OMERS“), sem stýrir lífeyriskerfi starfsmanna sveitarfélagsins Ontario í Kanada og er 

fjárvörsluaðili lífeyrissjóðanna. 

 Hale: stýring og þróun á eignasafni iðnaðarfasteignafjárfestinga á Asíu-Kyrrahafssvæðinu. 

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 69, 

10.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10601 – WARBURG PINCUS/OXFORD PROPERTIES/HALE 

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.10608 – CMA CGM/CLS BUSINESS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 CMA CGM S.A. („CMA CGM“, Frakklandi) 

 CLS Business, lýtur yfirráðum Ingram Micro Inc. („Ingram“, Bandaríkjunum) 

CMA CGM S.A. nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CLS Business í 

heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 CMA CGM býður upp á ýmsa þjónustu sem tengist sjóflutningum, m.a. úthafsflutninga og gámaþjónustu í höfnum. 

CMA CGM starfar einnig við farmflutningaþjónustu og vöruferlis- og aðfangakeðjustjórnun í gegnum dótturfyrirtæki 

sitt CEVA Logistics. 

 CLS Business samanstendur af aðfangakeðjustjórnunarþjónustu Ingram, sem Commerce & Lifestyle Services deild 

Ingram rekur eins og er. CLS Business býður upp á ýmsa þjónustu sem tengist aðfangakeðjustjórnun einkum í 

Norður-Ameríku og Evrópu og ber þar helst að nefna sendingar til viðskiptavina og frá viðskiptavinum aftur til 

framleiðenda.  

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 68, 

9.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10608 – CMA CGM/CLS BUSINESS 

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.10622 – GENSTAR CAPITAL/MDP/LIGHTSPEED) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. janúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Genstar Capital Partners, LLC („Genstar Capital“, Bandaríkjunum) 

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

 LS Topco Holdings, LLC („Lightspeed“, Bandaríkjunum) lýtur yfirráðum MDP 

Genstar Capital og MDP öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Lightspeed. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Genstar Capital: framtaksfjárfestingar sérhæfðar í meðalstórum fyrirtækjum á sviði fjármálaþjónustu, heilbrigðis-

þjónustu, iðnaðartækni og hugbúnaðar. 

 MDP: framtaksfjárfestingar sérhæfðar í meðalstórum og stórum fyrirtækjum sem starfa í fjölmörgum mismunandi 

atvinnugreinum.  

 Lightspeed: hugbúnaðarfyrirtæki sem starfa á sviði hugbúnaðarþjónustu við kennslu, hugbúnaðar fyrir farsíma, 

greininga og tilkynninga varðandi velferð sem fræðsluaðilar nota. 

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 63, 

7.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10622 – GENSTAR CAPITAL/MDP/LIGHTSPEED 

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.10385 – GENSTAR CAPITAL/TA ASSOCIATES/20-20/COMPUSOFT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. nóvember 2021 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 

32021M10385. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10472 – DEUTSCHE POST DHL GROUP/JF HILLEBRAND GROUP) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. janúar 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 

32022M10472. 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.10509 – MIRA/OTPP/PGGM/BCI/OMERS/AIMCO/PUGET) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 31. janúar 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 

32022M10509. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10539 – SOUTH32/KGHM/SIERRA GORDA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 31. janúar 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 

32022M10539. 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.10563 – ENGIE SPAIN/PREDICA/EOLIA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. janúar 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 

32022M10563. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

  

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

SA.37489 (2013/FC) – Meint ólögmæt ríkisaðstoð við Sferia S.A. - Póllandi 

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Póllandi, með bréfi dags. 21. september 2020, sem birt er á 

upprunalegu, gildu tungumáli á eftir ágripi í Stjtíð. ESB C 60, 4.2.2022, bls. 60, þá ákvörðun sína að hefja 

rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-

sambandsins. 

Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur 

tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist (í Stjtíð. ESB C 60, 

4.2.2022, bls. 60). Viðtakandi: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

Bréfsími: + 32 22961242 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Póllandi. Þeim, sem leggja fram 

athugasemdir, er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar. 
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