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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

FRAMSELD ÁKVÖRÐUN 

EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA 

nr. 204/22/COL frá 16. nóvember 2022 

um breytingu á ákvörðun nr. 196/22/COL sem varðar neyðarráðstafanir í Noregi þar 

sem upp hafa komið tilvik um alvarlegt afbrigði fuglaflensu, í samræmi við c-lið  

1. mgr. 259. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og 21. gr., 39. gr. og 55. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2020/687 

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA HEFUR, 

með vísan til samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, einkum 2. mgr. 

1. gr. og 3. gr. bókunar 1 við samninginn, 

með vísan til gerðarinnar sem vísað er til í 13. lið hluta 1.1 í I. kafla I. viðauka við samninginn um 

Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 

frá 9. mars 2016 um smitandi dýrasjúkdóma og um breytingu og niðurfellingu á tilteknum gerðum á sviði 

dýraheilbrigðis („reglugerð (ESB) 2016/429“), (1)ásamt breytingum og sértækri aðlögun og aðlögunar-

ákvæðum á tilteknum sviðum sem vísað er til í I. viðauka við samninginn, einkum 1. mgr. 257. gr., 1.,  

2. og 3. mgr. 258. gr. og c-liðar 1. mgr. 259. gr. lagagerðarinnar,  

með vísan til gerðarinnar sem vísað er til í lið 13e í hluta 1.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn, 

framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/687 frá 17. desember 2019 um viðbót við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um forvarnir og varnir 

gegn tilteknum skráðum sjúkdómum („framseld reglugerð (ESB) 2020/687“), (2) ásamt breytingum og 

sértækri aðlögun að EES-samningnum og aðlögunarákvæðum á tilteknum sviðum sem vísað er til í  

I. viðauka við samninginn, einkum 21., 39. og 55. gr. gerðarinnar, 

með vísan til gerðarinnar sem vísað er til í lið 13a í hluta 1.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn, 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1882 frá 3. desember 2018 um beitingu 

tiltekinna reglna um forvarnir og varnir gegn sjúkdómum fyrir flokka skráðra sjúkdóma og um að koma á 

skrá yfir dýrategundir og hópa dýrategunda sem skapa töluverða áhættu á útbreiðslu þessara skráðu 

sjúkdóma („framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/1882“), (3) samkvæmt sértækri aðlögun að EES-

samningnum og aðlögunarákvæðum á tilteknum sviðum sem vísað er til í I. viðauka við samninginn, 

einkum 1. og 2. gr. og viðauka lagagerðarinnar,  

samkvæmt aðlögun að EES-samningnum í d-lið 4. tl. bókunar I við EES-samninginn.  

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

Alvarlegt afbrigði fuglaflensu („HPAI“) er smitandi veirusjúkdómur í fuglum og getur haft alvarleg áhrif 

á arðsemi alifuglaræktar og leitt til truflana á viðskiptum innan Evrópska efnahagssvæðisins („EES“). 

HPAI-veirur geta smitað farfugla sem aftur geta borið veiruna langar leiðir þegar þeir koma og fara á 

haustin og vorin. Því valda HPAI-veirur í villtum fuglum stöðugri hættu að því er varðar beina og óbeina 

dreifingu þessara veira í bú þar sem alifuglar eða búrfuglar eru haldnir. Ef alvarlegt afbrigði fuglaflensu 

kemur upp er hætta á því að smitefni sjúkdómsins geti borist yfir í önnur bú þar sem alifuglar eða 

búrfuglar eru haldnir.  

Reglugerð (ESB) 2016/429, framseld reglugerð (ESB) 2020/687 og framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2020/1882 komu til framkvæmda frá 21. apríl 2021.  

  

(1)  Tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 179/2020 frá 11. desember 2020. 

(2)  Tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/2021 frá 5. febrúar 2021. 

(3)  Tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 179/2020 frá 11. desember 2020. 

2022/EES/86/01 
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Með reglugerð (ESB) 2016/429 er settur nýr lagarammi um forvarnir og varnir gegn sjúkdómum sem geta 

borist í dýr eða menn. Vísað er til alvarlegs afbrigðis af fuglaflensu í i-lið a-liðar 1. mgr. 9. gr. reglugerðar 

(ESB) 2016/429 sem skráðs sjúkdóms sem fellur undir reglur um forvarnir og varnir gegn sjúkdómum 

sem þar er kveðið á um. Í viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/1882 er alvarlegt afbrigði 

fuglaflensu skráð sem sjúkdómur í A-, D- og E-flokki samkvæmt skilgreiningu í 1. gr. reglugerðarinnar. 

Skv. 1. mgr. 259 gr. reglugerðar (ESB) nr. 2016/429 skal Eftirlitsstofnun EFTA („eftirlitsstofnunin“) 

endurskoða neyðarráðstafanir sem lögbær stjórnvöld í Noregi gera í samræmi við a-lið 1. mgr. 257. gr. 

eða 258. gr. sömu reglugerðar ef skráður sjúkdómur sem vísað er til í a-lið 1. mgr. 9. gr. kemur upp, þ.m.t. 

alvarlegt afbrigði fuglaflensu („norskar ráðstafanir“). Skv. c-lið 1. mgr. 259. gr. skal eftirlitsstofnunin 

samþykkja neyðarráðstafanir sem vísað er til í 1. mgr. 257. gr. sem samþykkja norsku ráðstafanirnar, ef 

hún telur það nauðsynlegt til þess að koma í veg fyrir óréttmætar truflanir á tilflutningi á dýrum og 

vörum.  

Framseld reglugerð (ESB) 2020/687 kemur til fyllingar reglum um varnir gegn sjúkdómum í A-, B- og  

C-flokki, sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 2016/429, þ.m.t. sjúkdómsvarnaráðstafanir vegna 

alvarlegs afbrigðis fuglaflensu. Ákvæði 21. gr. reglugerðarinnar kveður á um að fastsett séu verndar- og 

eftirlitssvæði ef upp kemur sjúkdómur í A-flokki, þ.m.t. alvarlegt afbrigði fuglaflensu. Þessari 

svæðaskiptingu er einkum beitt til þess að varðveita heilbrigði fugla annars staðar í Noregi með því að 

koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdómsvalda og tryggja að sjúkdómurinn greinist snemma.  

Eftirlitsstofnun EFTA samþykkti hinn 26. október 2022 ákvörðun 196/22/COL sem varðar neyðar-

ráðstafanir í Noregi þar sem hafa komið upp tilvik um alvarlegt afbrigði fuglaflensu. Noregur hafði 

tilkynnti staðfesta uppkomu alvarlegs afbrigðis fuglaflensu í varphænubúi með um það bil  

7.000 varphænur á yfirráðasvæði sínu hinn 22. október 2022. (4)  

Hinn 12. nóvember 2022 tilkynnti Noregur nýja staðfesta uppkomu alvarlegs afbrigðis fuglaflensu á 

yfirráðasvæði sínu í varphænubúi með um það bil 7.500 varphænur („önnur uppkoma alvarlegs afbrigðis 

fuglaflensu“). (5) Uppfærsla við tilkynninguna barst 15. nóvember 2022. (6) Lögbær stjórnvöld í Noregi 

hafa gert nauðsynlegar sjúkdómsvarnaráðstafanir í samræmi við framselda reglugerð (ESB) 2020/687, 

m.a. með því að fastsetja verndar- og eftirlitssvæði í kringum aðra uppkomu alvars afbrigðis fuglaflensu.  

Svo koma megi í veg fyrir óþarfa truflun á viðskiptum á EES-svæðinu er nauðsynlegt að lýsa stuttlega 

þeim verndar- og eftirlitssvæðum sem Noregur hefur fastsett í tengslum við báðar uppkomur alvarlegs 

afbrigðis fuglaflensu.  

Samkvæmt því eru verndar- og eftirlitssvæðin sem varða alvarlegt afbrigði fuglaflensu í Noregi, þar sem 

sjúkdómsvarnaráðstöfunum sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2020/687 er beitt, skráð í 

viðaukann við þessa ákvörðun um samþykki á norsku ráðstöfununum í samræmi við c-lið 1. mgr. 259. gr. 

reglugerðar (ESB) 2016/429 sem og tímalengd svæðaskiptingarinnar sem tilgreind er í viðaukanum.  

Eftirlitsstofnunin hefur endurskoðað þessar sjúkdómsvarnaráðstafanir í samvinnu við stjórnvöld í Noregi 

og hefur gengið úr skugga um að mörk verndar- og eftirlitssvæðanna sem lögbær stjórnvöld í Noregi hafa 

fastsett séu í nægilegri fjarlægð frá búum þar sem uppkoma alvarlegs afbrigðis fuglaflensu hefur verið 

staðfest.  

Því ber að breyta svæðunum sem talin eru upp sem eftirlits- og verndarsvæði í viðauka við ákvörðun 

Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 196/22/COL.  

Hinn 15. nóvember 2022 lagði eftirlitsstofnunin, með framseldri ákvörðun sinni nr. 203/22/COL (skjal  

nr. 1327635), drög að ákvörðun fyrir EFTA-nefndina um heilbrigði dýra og plantna í samræmi við 1. mgr. 

259. gr. og 2. mgr. 266. gr. reglugerðar 2016/429. Hinn 16. nóvember 2022 skilaði EFTA-nefndin 

jákvæðu áliti um drögin að ákvörðun. Drögin að ákvörðun eru því í samræmi við álit nefndarinnar.  

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Textinn í viðauka þessarar ákvörðunar kemur hér með í staðinn fyrir viðaukann við ákvörðun  

nr. 196/22/COL.  

  

(4)  Skjal nr. 1322915. 

(5)  Skjal nr. 1327550. 

(6)  Skjal nr. 1328618. 
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2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn sem hún er undirrituð. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi skal gilda til síðustu dagsetningarinnar sem getið er í viðaukanum við þessa ákvörðun 

þegar sjúkdómsvarnaráðstafanir á einhverjum af verndar- og eftirlitssvæðunum falla úr gildi í samræmi 

við 39. gr. eða 55. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/687, eftir því sem við á. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi beinist að Noregi. 

5. gr. 

Enskur texti þessarar ákvörðunar hefur lagagildi. 

Gjört í Brussel,  

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA, samkvæmt framseldri ákvörðun nr. 130/20/COL, 

Árni Páll Árnason Melpo-Menie Joséphidès 

stjórnarmaður sem fer með málaflokkinn meðáritar sem deildarstjóri 

lagaskrifstofu 
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VIÐAUKI 

A-hluti 

Verndarsvæði í Noregi sem vísað er til í 1. og 2. gr. 

Svæðið tekur til: 
Gildistími í samræmi við 39. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2020/687 

Samþykkt með ákvörðun Eftirlitsstofnunar 

EFTA nr.: 

Þeirra hluta sveitarfélaganna Klepp, Sandnes og Sola í sýslunni Rogaland sem eru innan hrings með radíus sem nær 

þrjá kílómetra út frá miðju sem ákvörðuð er út frá GPS-hnitum N: 58.80459 E: 5.61203 
12.11.2022 196/22/COL 

Þeirra hluta sveitarfélagsins Sola í sýslunni Rogaland sem eru innan hrings með radíus sem nær þrjá kílómetra út frá 

miðju sem ákvörðuð er út frá GPS-hnitum N: 58.90047 E: 5.57987 
7.12.2022 204/22/COL 

B-hluti 

Eftirlitssvæði í Noregi sem vísað er til í 1. gr. og 3. gr. 

Svæðið tekur til: 
Gildistími í samræmi við 55. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2020/687 

Samþykkt með ákvörðun Eftirlitsstofnunar 

EFTA nr.  

Þeirra hluta sveitarfélaganna Klepp, Sandnes, Sola og Time í sýslunni Rogaland, handan svæðisins sem lýst er í 

verndarsvæðinu og innan hrings með radíus sem nær tíu kílómetra út frá miðju sem ákvörðuð er út frá GPS-hnitum  

N: 58.80459 E: 5.61203 

22.11.2022 196/22/COL 

Þeirra hluta sveitarfélaganna Klepp, Sandnes og Sola í sýslunni Rogaland sem eru innan hrings með radíus sem nær 

þrjá kílómetra út frá miðju sem ákvörðuð er út frá GPS-hnitum N: 58.80459 E: 5.61203 
Frá 12.11.2022 til 22.11.2022 196/22/COL 

Þeirra hluta sveitarfélaganna Randaberg, Stavanger, Klepp, Sandnes og Sola í sýslunni Rogaland, handan svæðisins 

sem lýst er í verndarsvæðinu og innan hrings með radíus sem nær tíu kílómetra út frá miðju sem ákvörðuð er út frá 

GPS-hnitum N: 58.90047 E: 5.57987 

16.12.2022 204/22/COL 

Þeirra hluta sveitarfélagsins Sola í sýslunni Rogaland sem eru innan hrings með radíus sem nær þrjá kílómetra út frá 

miðju sem ákvörðuð er út frá GPS-hnitum N: 58.90047 E: 5.57987 
Frá 8.12.2022 til 16.12.2022 204/22/COL 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10560 – SIKA/MBCC GROUP) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sika International AG („Sika“, Sviss), dótturfyrirtæki sem er 100% í eigu SIKA AG („Sika AG“, Sviss) 

– LSF11 Skyscraper Holdco S.à.r.l. („MBCC“, Lúxemborg), endanlegt móðurfélag MBCC Group 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

Sami samruni hafði verið tilkynntur framkvæmdastjórninni 7. júní 2022 en tilkynningin síðan dregin til baka 4. júlí 2022. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Sika: samstæða sem starfar um allan heim við þróun, framleiðslu og afhendingu á efnablöndum, múrblöndum, límefni 

og þéttiefni, deyfingar- og styrkingarefni, burðarstyrkingarkerfi, iðnaðargólfefni sem og þakefni og vatnsþéttandi 

kerfi sem notuð eru í bygginga- og framleiðsluiðnaði.  

– for MBCC: samstæða sem samanstendur af tveimur viðskiptaeiningum sem starfa um allan heim; i) „íblöndunar-

efnakerfi“ sem annast lausnir fyrir viðskiptavini á sviði steinsteypuframleiðslu, sements- og neðanjarðarbyggingar-

starfsemi, og ii) „byggingarkerfi“ sem annast lausnir til þess að verja og gera við byggingar og burðarvirki.  

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 484, 

20.12.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10560 – SIKA/MBCC GROUP 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2022/EES/86/02 

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


Nr. 86/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.12.2022 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10919 – APOLLO/ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Apollo Management, L.P. („Apollo“, Bandaríkjunum)  

– Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. („Atlas Air“, Bandaríkjunum) 

Apollo öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Atlas Air í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Apollo er alþjóðlegt eignastýringarfyrirtæki sem starfar við verðbréfasafnsfjárfestingar. 

– Atlas Air annast útvistaðan flugrekstur, einkum fyrir farmflug, og að takmörkuðu leyti fyrir farþegaflug. Fyrirtækið 

starfar í Afríku, Asíu, á Kyrrahafssvæðinu, í Evrópu, Miðausturlöndum, Norður-Ameríku og Suður-Ameríku.  

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

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 481, 

19.12.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10919 – APOLLO / ATLAS AIR WORLDWIDE 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. 

2022/EES/86/03 
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20.12.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 86/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10987 – BAIN CAPITAL/CAVERION) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bain Capital Investors, LLC („Bain Capital“, Bandaríkjunum) 

– Caverion Corporation („Caverion“, Finnlandi) 

Bain Capital nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Caverion í heild. 

Samruninn á sér stað í gegnum yfirtökuboð. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bain Capital: fjárfestingarfyrirtæki sem leggur áherslu á fjárfestingar, í gegnum margs konar sjóði, í óskráðum 

eignum í fyrirtækjum í margvíslegum geirum, m.a. upplýsingatækni, heilsugæslu, smásölu- og neytendavörum, 

fjarskiptum, fjármálaþjónustu og iðnaði/framleiðslu. 

– Caverion er almenningshlutafélag stofnað samkvæmt finnskum lögum. Caverion starfar við byggingu, uppsetningu og 

viðhald iðjuvera, einkum á sviði hitunar, raforku, orku, loftræstingar, kælingar, sjálfvirkni bygginga og bygginga-

öryggis. Að auki annast Caverion viðhaldsþjónustu fyrir iðnaðarframleiðsluferla, m.a. vatnsorku-, pappírs- og 

pappírskvoðuframleiðslu og efnavinnslu.  

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 481, 

19.12.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10987 – BAIN CAPITAL/CAVERION 

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/86/04 
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Nr. 86/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.12.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.11000 – KKR/SERENTICA MAURITIUS/SERENTICA  

RENEWABLES SINGAPORE JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– KKR & Co („KKR“, Bandaríkjunum). 

– Serentica Renewables Private Limited – Mauritius („Serentica Mauritius“, Máritíus), endanlegur eigandi Volcan 

Investments Limited, 

– Serentica Renewables Singapore Private Limited („Serentica Renewables Singapore“, Singapúr). 

KKR og Serentica Mauritius öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Serentica Renewables Singapore. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

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

fjármagnsmarkaðs- og vátryggingalausnir, 

– Serentica Mauritius er virkt í byggingu, þróun, eignarhaldi og rekstri verkefna á Indlandi á sviði endurnýjanlegrar 

orku.  

3. Serentica Renewables Singapore er stofnað til að byggja, þróa, eiga og reka, eingöngu á Indlandi, verkefni á sviði 

endurnýjanlegra orkugjafa, mannvirkja, orkuskipta og afkolunar. 

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

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

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

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

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

5. 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 487, 

22.12.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.11000 – KKR/SERENTICA MAURITIUS/SERENTICA RENEWABLES SINGAPORE JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2022/EES/86/05 
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20.12.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 86/9 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10349 – AMAZON/MGM) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. mars 2022 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

eingöngu til á 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 

32022M10349. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10619 – SNAM/ENI/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. október 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 

32022M10619. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/86/06 
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Nr. 86/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.12.2022 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10800 – AHLSELL/SANISTAL) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. nóvember 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 

32022M10800. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10897 – PREDICA/VAUBAN/TELEFONICA/BLUEVIA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. nóvember 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 

32022M10897. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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20.12.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 86/11 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10930 – POST/BGL/BCEE/BIL/BDL/i-HUB) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. desember 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 

32022M10930. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10931 – OPENTEXT/MICRO FOCUS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. desember 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 

32022M10931. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/86/10 

2022/EES/86/11 
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Nr. 86/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.12.2022 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10943 – ENEL/CVC CAPITAL PARTNERS/GRIDSPERTISE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. nóvember 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 

32022M10943. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10955 – KIRK/LFI/ATP/FERROSAN MEDICAL DEVICES) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. desember 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 

32022M10955. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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