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EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA
Íslenskt byggðakort árið 2021
1

2

Ágrip
1)

Eftirlitsstofnun EFTA („ESA“) tilkynnir íslenskum stjórnvöldum þá niðurstöðu eftirlitsstofnunarinnar, í kjölfar mats á tilkynntri framlengingu á íslensku byggðakorti árið 2021, að
framlengingin samræmist leiðbeiningarreglum um byggðaaðstoð (1).

2)

Ekki felst ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins í byggðakortinu. Því ber ekki
að líta á staðfestingu ESA á byggðakortinu sem samþykki fyrir nýrri aðstoð af nokkru tagi.
Staðfesting byggðakortsins ásamt leiðbeinandi reglum um byggðaaðstoð ákvarðar rammann
fyrir veitingu svæðisbundinnar fjárfestingaraðstoðar. Að því leyti er byggðakortið óaðskiljanlegur hluti leiðbeinandi reglna um byggðaaðstoð (2).

3)

ESA byggir ákvörðun sína á eftirfarandi sjónarmiðum.

Málsmeðferð
4)

3

4

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Íslensk stjórnvöld tilkynntu 19. ágúst 2020 um framlengingu á gildandi byggðakorti um eitt ár,
til 31. desember 2021, í samræmi við 156. mgr. leiðbeiningarreglna um byggðaaðstoð (3).
Íslensk stjórnvöld lögðu fram viðbótarupplýsingar 25. ágúst 2020 (4).

Forsaga
5)

ESA samþykkti núverandi byggðakort fyrir tímabilið 2014-2020 með ákvörðun
nr. 170/14/COL, (5) („ákvörðunin um samþykki“). Samþykki ESA rennur út 31. desember 2020.

6)

ESA breytti leiðbeiningarreglum um byggðaaðstoð (6) 15. júlí 2020. Samkvæmt 156. mgr.
leiðbeiningarreglna um byggðaaðstoð ásamt breytingum var EES-EFTA-ríkjunum boðið að
tilkynna ætlun sína um að framlengja byggðakort sín um eitt ár fyrir 15. september 2020.

7)

Íslensk stjórnvöld tilkynntu framlengingu á gildistíma byggðakortsins til 31. desember 2021, í
samræmi við það.

8)

Innlendar umbætur hafa orðið til þess að sveitarfélög hafa sameinast í nokkrum tilvikum á
Íslandi frá því að ákvörðunin um samþykki var samþykkt. Að því er varðar þessa ákvörðun,
verður áfram litið á hvert einstakt sveitarfélag innan hins sameinaða sveitarfélags sem hluta af
sama svæði og 1. júlí 2014 (fyrsti dagur gildistíma byggðakortsins 2014-2020) þar til næsta
breyting verður gerð á byggðakortinu.

Mat
9)

(1)

2020/EES/86/01

Ítarlega lýsingu og mat á byggðakortinu er að finna í ákvörðuninni um samþykki. Var það
niðurstaða ESA í ákvörðuninni um samþykki að byggðakortið sé í samræmi við meginreglurnar
í leiðbeiningarreglum um byggðaaðstoð. Íslensk stjórnvöld hafa tilkynnt um framlengingu í
samræmi við lengdan gildistíma leiðbeiningarreglnanna um byggðaaðstoð, einkum breytinguna
í 156. mgr. Þar sem íslensk stjórnvöld hafa ekki tilkynnt um efnislegar breytingar aðrar en
lengdan gildistíma, stendur fyrra mat ESA á samræmi byggðakortsins óbreytt.

Stjtíð. ESB L 166, 5.6.2014, bls. 44, og EES-viðbætir nr. 33. 5.6.2014, bls. 1, breytt með ákvörðun ESA
nr. 302/14/COL, Stjtíð. ESB L 15, 22.1.2015, bls. 103, og ákvörðun ESA nr. 090/20/COL (ekki enn birt í Stjtíð.
ESB).
157. mgr. leiðbeiningarreglna um byggðaaðstoð eins og henni var breytt með ákvörðun ESA nr. 090/20/COL.
Skjal nr. 1148529.
Skjal nr. 1148913.
Stjtíð. ESB L 201, 10.7. 2014, bls. 33, og EES-viðbætir nr. 40, 10.7.2014, bls. 6.
Ákvörðun ESA nr. 090/20/COL.
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Niðurstaða
10) Samkvæmt þessu telur Eftirlitsstofnun EFTA að framlenging á íslensku byggðakorti fyrir árið
2021 samrýmist leiðbeiningarreglum um byggðaaðstoð. Byggðakortið mun áfram verða
óaðskiljanlegur hluti leiðbeiningarreglnanna um byggðaaðstoð til 31. desember 2021.
Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA
Bente Angell-Hansen

Frank J. Büchel

Högni Kristjánsson

Forseti

Stjórnarmaður

Stjórnarmaður

Stjórnarmaður sem fer með
málaflokkinn
Carsten Zatschler
Meðáritar sem deildarstjóri
lagaskrifstofu

17.12.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Norskt byggðakort árið 2021

1

2

4

1)

Eftirlitsstofnun EFTA („ESA“) tilkynnir Noregi þá niðurstöðu eftirlitsstofnunarinnar, í kjölfar
mats á tilkynntri framlengingu á norsku byggðakorti árið 2021, að framlengingin samræmist
leiðbeiningarreglum um byggðaaðstoð (1).

2)

Ekki felst ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins í byggðakortinu. Því ber ekki
að líta á staðfestingu ESA á byggðakortinu sem samþykki fyrir nýrri aðstoð af nokkru tagi.
Staðfesting byggðakortsins ásamt leiðbeiningarreglum um byggðaaðstoð ákvarðar rammann
fyrir veitingu svæðisbundinnar fjárfestingaraðstoðar. Að því leyti er byggðakortið óaðskiljanlegur hluti leiðbeiningarreglna um byggðaaðstoð (2).

3)

ESA byggir ákvörðun sína á eftirfarandi sjónarmiðum.

Málsmeðferð

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Norsk stjórnvöld tilkynntu 20. júlí 2020 um framlengingu á gildandi byggðakorti um eitt ár, til
31. desember 2021, í samræmi við 156. mgr. leiðbeiningarreglna um byggðaaðstoð (3).

Forsaga
5)

ESA samþykkti núverandi byggðakort fyrir tímabilið 2014-2020 með ákvörðun nr. 91/14/COL,
(4) („ákvörðunin um samþykki“). Samþykki ESA rennur út 31. desember 2020.

6)

ESA breytti leiðbeiningarreglum um byggðaaðstoð (5) 15. júlí 2020. Samkvæmt 156. mgr.
leiðbeiningarreglna um byggðaaðstoð ásamt breytingum var EES-EFTA-ríkjunum boðið að
tilkynna ætlun sína um að framlengja byggðakort sín um eitt ár fyrir 15. september 2020.

7)

Norsk stjórnvöld tilkynntu framlengingu á gildistíma byggðakortsins til 31. desember 2021, í
samræmi við það.

8)

Innlendar umbætur hafa orðið til þess að sveitarfélög hafa sameinast í nokkrum tilvikum í
Noregi frá því að ákvörðunin um samþykki var samþykkt. Norsk stjórnvöld upplýstu ESA um
það fyrirfram áður en sameiningar áttu sér stað og lögðu til að áfram verði litið á mismunandi
hluta hinna sameinuðu sveitarfélaga sem hluta af sama svæði og 1. júlí 2014 (fyrsti dagur
gildistíma byggðakortsins 2014-2020) þar til næsta breyting verður gerð á byggðakortinu og
næsta áætlun verður gerð að því er varðar mismunandi almannatryggingagjöld eftir héruðum
(6). Þessi nálgun mun tryggja að byggðakortið verði eins og það sem ESA samþykkti í ákvörðun
um samþykki og að engin viðbótaraðstoð verði veitt. ESA gerði engar athugasemdir við framkvæmd þeirrar stefnu sem lögð var til (7).

Mat
9)

(1)

2020/EES/86/02

Ágrip

4)

3

Nr. 86/3

Ítarlega lýsingu og mat á byggðakortinu er að finna í ákvörðuninni um samþykki. Var það
niðurstaða ESA í ákvörðuninni um samþykki að byggðakortið sé í samræmi við meginreglurnar
í leiðbeiningarreglum um byggðaaðstoð. Norsk stjórnvöld hafa tilkynnt um framlengingu í
samræmi við lengdan gildistíma leiðbeiningarreglnanna um byggðaaðstoð, einkum breytinguna
í 156. mgr. Þar sem norsk stjórnvöld hafa ekki tilkynnt um efnislegar breytingar aðrar en
lengdan gildistíma, stendur fyrra mat ESA á samræmi byggðakortsins óbreytt.

Stjtíð. ESB L 166, 5.6.2014, bls. 44, og EES-viðbætir nr. 33. 5.6.2014, bls. 1, breytt með ákvörðun ESA
nr. 302/14/COL, Stjtíð. ESB L 15, 22.1.2015, bls. 103, og ákvörðun ESA nr. 090/20/COL (ekki enn birt í Stjtíð.
ESB).
157. mgr. leiðbeiningarreglna um byggðaaðstoð eins og henni var breytt með ákvörðun ESA nr. 090/20/COL.
Skjöl nr. 1145279 og 1145277.
Stjtíð. ESB L 172, 12.6.2014, bls. 52, og EES-viðbætir nr. 34, 12.6.2014, bls. 18.
Ákvörðun ESA nr. 090/20/COL.
Skjal nr. 750458.
Skjal nr. 750715.

Nr. 86/4

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5

17.12.2020

Niðurstaða
10) Samkvæmt þessu telur Eftirlitsstofnun EFTA að framlenging á norsku byggðakorti fyrir árið
2021 samrýmist leiðbeiningarreglum um byggðaaðstoð. Byggðakortið mun áfram verða
óaðskiljanlegur hluti leiðbeiningarreglnanna um byggðaaðstoð til 31. desember 2021.
Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA
Bente Angell-Hansen

Frank J. Büchel

Högni Kristjánsson

Forseti

Stjórnarmaður

Stjórnarmaður

Stjórnarmaður sem fer með
málaflokkinn
Carsten Zatschler
Meðáritar sem deildarstjóri
lagaskrifstofu
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Nr. 86/5

EFTA-DÓMSTÓLLINN
Beiðni Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht um ráðgefandi álit
EFTA-dómstólsins í máli ADCADA Immobilien AG PCC gegn Finanzmarktaufsicht

2020/EES/86/03

(Mál E-10/20)
EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht (áfrýjunarnefndar
fjármálaeftirlitsins) frá 29. júlí 2020, sem var skráð í málaskrá dómstólsins 5. ágúst 2020, með beiðni um
ráðgefandi álit í máli ADCADA Immobilien AG PCC gegn Finanzmarktaufsicht, að því er varðar
eftirfarandi spurningar:
1.

Hvaða forsendur ber að leggja til grundvallar við mat á því hvort nægilegar upplýsingar
hafi verið gefnar út um skilmála útboðs og þau verðbréf sem eru í boði, skv. d-lið 2. gr.
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem
birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum
markaði, svo fjárfesti sé kleift að taka ákvörðun um að kaupa eða skrá sig fyrir
viðkomandi verðbréfum?

2.

Hefur það verulega þýðingu við matið á því hvort almennt útboð sé fyrir hendi í skilningi
d-liðar 2. gr. reglugerðarinnar ef í auglýsingunni eru greinilegar leiðbeiningar með
textanum ‘HIER INFORMIEREN’ („FREKARI UPPLÝSINGAR HÉR“) eða
‘Unverbindlich informieren’ („Frekari upplýsingar án skuldbindingar“) og skilmálar
bréfanna í heild eru ekki tiltækir á netinu eða að öðru leyti tiltækir almennt?

3.

Hefur það verulega þýðingu að því er varðar b-lið 4. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar ef
tilboðsgjafi gerir viðeigandi ráðstafanir til þess að tryggja að skilmálum verðbréfanna í
heild sé miðlað til mögulegra kaupenda en bara ef þess er óskað, en á sama tíma sé þess
gætt að upplýsingum sé aðeins beint að 149 einstaklingum eða lögpersónum, sem ekki eru
fagfjárfestar, að hámarki, í hverju aðildarríki?

4.

Hefur það verulega þýðingu að því er varðar b-lið 4. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar ef
upplýsingum um útboðið er dreift í gegnum mismunandi fjölmiðla í aðildarríki? Ef svo er,
hver eru þá skilyrði þess að líta beri á útboðið sem auglýst er í mismunandi fjölmiðlum
sem samsteypta útboðslýsingu gagnvart almenningi fyrir sömu verðbréf og hver eru
skilyrði þess að um sé að ræða nýtt útboð? Er mögulegt að fara niður fyrir töluna 150
einstaklinga eða lögpersónur í aðildarríki með því að skipta upp útboðinu og auglýsa í
mismunandi fjölmiðlum?

Nr. 86/6
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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/86/04

(mál M.9956 – DTC/CEPCON/Hornsea One OFTO)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 9. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Diamond Transmission Corporation Limited („DTC“, Bretlandi); lýtur yfirráðum Mitsubishi Corporation
(„Mitsubishi“, Japan)

–

Chubu Electric Power Company Netherlands B.V. („CEPCON“, Niðurlöndum); lýtur yfirráðum Chubu Electric
Power Co., Inc. (Japan)

–

Hornsea One OFTO (Bretlandi)

DTC og CEPCON ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Hornsea One
OFTO í heild.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

DTC: eignarhaldsfélag sem samþættir fjárfestingarstarfsemi Mitsubishi í flutningskerfum. Mitsubishi er
verslunarfélag með starfsemi í tengslum við orku, málma, vélbúnað, íðefni, matvæli og almennar vörur.

–

CEPCON: eignarhald á verkefnum Chubu á erlendum vettvangi. Chubu: samstæða þjónustufyrirtækja með starfsemi
í tengslum við rafveitu og tengd fyrirtæki, afhendingu á gasi og miðlun varmageymsla, einnig staðbundin
orkufyrirtæki, ráðgjöf og fjárfestingar á erlendum vettvangi, fasteignaþjónusta og upplýsingatækniþjónusta.

–

Hornsea One OFTO: eignarhald og rekstur á miðlunarneti fyrir vindorkubú Hornsea One undan ströndum.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið
undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 437,
18.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9956 – DTC/CEPCON/Hornsea One OFTO
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

17.12.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

Nr. 86/7

2020/EES/86/05

(mál M.10021 – Netcompany/Copenhagen Airports/Smarter Airports JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 11. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Netcompany A/S („Netcompany“, Danmörku)

–

Københavns Lufthavne A/S („Copenhagen Airports“, Danmörku), sem lýtur sameiginlegum yfirráðum
Arbejdsmarkedets Tillægspension og Ontario Teachers’ Pension Plan Board

–

Smarter Airports A/S („Smarter Airports“, Danmörku)

Netcompany og Copenhagen Airports ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr.
samrunareglugerðarinnar, yfir Smarter Airports.
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Netcompany: annast upplýsingatækniþjónustu.

–

Copenhagen Airports: eignarhald og starfræksla flugstöðva á Kastrup og í Hróarskeldu í Danmörku.

–

Smarter Airports: sér flugstöðvum þriðju aðila fyrir nýju flugstöðvarstjórnunarkerfi.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið
undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 437,
18.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.10021 – Netcompany/Copenhagen Airports/Smarter Airports 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: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/86/06

(mál M.10028 – Black Diamond Capital Management/Investindustrial Group/
Phenolic Specialty Resins Business of Hexion)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 4. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Black Diamond Capital Management LLC („Black Diamond“, Bandaríkjunum)

–

Fusion Investment S.a.r.l („FI“, Lúxemborg); lýtur yfirráðum Investindustrial S.A. („Investindustrial“, Lúxemborg)

–

Phenolic Specialty Resins Business of Hexion („Target,“ andlag viðskiptanna), sem tilheyrir Hexion Inc („Hexion“,
Bandaríkjunum)

Black Diamond og Investindustrial ná í sameiningu yfirráðum í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr.
samrunareglugerðarinnar yfir fenól-íðefnastarfsemi Hexion „Phenolic Specialty Resins Business,“ (Black Diamond og
Investindustrial einu nafni: „tilkynnendur“) („fyrirhuguð viðskipti“).
Samruninn á sér stað með kaupum á eignum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Black Diamond: fjárfestingaráðgjafarfyrirtæki sem leggur áherslu á fjögur svið fjárfestinga: i) sjóði með
meirihlutaeignum í félögum í fjárhagserfiðleikum/framtakssjóði, ii) vogunarsjóði, iii) minnihlutaeignir í félögum í
fjárhagserfiðleikum/lokaða sjóði með eignir í félögum í fjárhagserfðileikum, og iv) skuldavafninga.

–

Investindustrial: samstæða fjárfestingarfélaga sem lúta sjálfstæðri stjórn, eignarhaldsfélaga og ráðgjafarfélaga.
Sjálfstæð dótturfyrirtæki sjóða sem stýrt er af félögum Investindustrial fjárfesta einkum í meðalstórum félögum sem
starfa á sviðum á borð við neytendamarkað og afþreyingu, heilbrigðisþjónustu og þjónustu og iðnaðarframleiðslu.

–

Hexion: framleiðsla á hitaherðandi resínefnum eða hitaherðandi efnum, límandi resínefnum og byggingarlegum
resínefnum, sem og húðunarefnum. Andlag viðskiptanna (Target) framleiðir einkum fenól-sérnotaresín til notkunar
þar sem þörf er á miklu hitaþoli og styrk, s.s. í bremsuklossa á eftirmarkaði eða frumframleiðslu í flutningabifreiðar,
síur, íhluti fyrir flugvélar og resínefni til mótunar.

3.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið
undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 435,
16.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.10028 – Black Diamond Capital Management/Investindustrial Group/Phenolic Specialty Resins Business of Hexion
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
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2020/EES/86/07

(mál M.10030 – Ube Industries/Mitsubishi Materials Corporation/JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 11. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Ube Industries, Ltd. (Japan)

–

Mitsubishi Materials Corporation (Japan)

–

Sameiginlegt félag (Japan); lýtur yfirráðum Ube Industries, Ltd. og Mitsubishi Materials Corporation

Ube Industries, Ltd. og Mitsubishi Materials Corporation ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4.
mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hinu sameiginlega félagi (JV).
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Ube Industries, Ltd.: annast framleiðslu og sölu á íðefnum, byggingarefnum og vélbúnaði.

–

Mitsubishi Materials Corporation: annast framleiðslu og sölu á kopar og koparblönduvörum, rafrænum efnum og
íhlutum, sindruðum harðmálmi og sindruðum pörtum, og sementi og aðfenginni steypu, bræðslu og fullhreinsun og
sölu á kopar, gulli og silfri. Mitsubishi Materials er einnig með orkutengda starfsemi, sem og umhverfistengda
starfsemi og endurvinnslu.

–

Sameiginlegt félag (JV): mun annast framleiðslu, vinnslu, sölu, kaup, innflutning og útflutning á sementi og vörum
úr steinleir, mannvirkjagerð og byggingarefni. Starfsemi sameiginlegs félags mun einblína á Japan, AsíuKyrrahafssvæðið og Bandaríkin.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið
undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 437,
18.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.10030 – Ube Industries/Mitsubishi Materials Corporation/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: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/86/08

(mál M.10037 – Mitsui/Veolia/JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 8. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Mitsui & Co., Ltd. („Mitsui“, Japan)

–

Veolia Japan K.K. („Veolia“, Japan); lýtur yfirráðum Veolia Environnement (Frakklandi)

Mitsui og Veolia ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr.
sömu gerðar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki, eða Circular PET Co., Ltd. („Circular PET“, Japan)
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Mitsui: verslunar-, viðskiptastjórnunar- og verkefnastjórnunarfyrirtæki með höfuðstöðvar í Tókíó, Japan. Mitsui
starfar um allan heim og í ýmsum greinum, m.a. með: i) járn- og stálvörur, ii) steinefna- og málmauðlindir, iii)
grunnvirki, iv) ferlimál, v) grunnefni vi) frammistöðuíðefni, vii) orku, viii) fæðuauðlindir, ix( neytendaþjónustu, og x)
upplýsingatækni- og samskipti/fyrirtækjaþróun.

–

Veolia: fæst við þjónustu á sviði umhverfisstjórnunar. Um er að ræða lausnir fyrir vatnsstjórnun, meðhöndlun úrgangs
og orkustýringu. Veolia er dótturfélag að fullu í eigu Veolia Environnement, sem er skráð í kauphöllina í París og
starfar um allan heim. Veolia Environnement er með höfuðstöðvar í París, Frakklandi.

–

Circular PET: mun annast framleiðslu á endurunnu pólýetýlen tereptalati úr úrgangi af flöskum úr pólýetýlen
tereptalati í Japan.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið
undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 435,
16.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.10037 – Mitsui/Veolia/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:+32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/86/09

(mál M.10038 – Allied Universal Topco/G4S)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 9. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Allied Universal Topco LLC („Allied Universal“, Bandaríkjunum); lýtur yfirráðum Warburg Pincus LLC
(Bandaríkjunum) og Caisse de Dépôt et Placement du Québec („CDPQ“, Kanada)

–

G4S plc („G4S“, Bretlandi)

Allied Universal nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir G4S í heild.
Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökutilboði sem tilkynnt var 8. desember 2020.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

G4S: alþjóðlegt samþætt öryggisfyrirtæki sem annast breitt úrval öryggisþjónustu um allan heim, m.a. vörslu,
samþættar öryggislausnir, gæslu og varðhald, útlendingaeftirlit og löggæslu, ásamt breiðu úrvali af annarri þjónustu
s.s. heilbrigðisþjónustu, krísustjórnun, umsjón með búnaði, starfsmannaleigu og lausnir sem varða reiðufé.

–

Allied Universal: fyrirtæki sem annast öryggisþjónustu og umsjón með búnaði fyrirtækja: i) samþættar öryggislausnir
sem felast í mannaðri vörslu og öryggistækni, i) þrif og viðhaldsþjónusta, iii) áhætturáðgjöf og ráðgjafarþjónusta, og
iv) tímabundin og varanleg vinnumiðlun í þágu viðskiptavina í ýmsum atvinnugreinum. Fyrirtækið er einkum með
starfsemi í Bandaríkjunum, og í minna mæli í öðrum löndum, m.a. Bretlandi. Um er að ræða sameiginlegt fyrirtæki
með fulla starfsemi, sem lýtur sameiginlegum yfirráðum Warburg Pincus, framtakssjóðs sem starfar um allan heim,
og CDPQ, sem er stofnanafjárfestir.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið
undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 436,
17.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.10038 – Allied Universal Topco/G4S
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/86/10

(mál M.9449 – VAG/Varta (Consumer battery, chargers and portable power
and lighting business))
Framkvæmdastjórnin ákvað 3. desember 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004, sbr. 2. mgr. sömu greinar (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
32019M9449. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/86/11

(mál M.9560 – Gränges/Impexmetal)
Framkvæmdastjórnin ákvað 23. september 2020 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
32020M9560. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/86/12

(mál M.9735 – Amex/GBT)
Framkvæmdastjórnin ákvað 9. mars 2020 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
32020M9735. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/86/13

(mál M.9835 – Bertelsmann/Schweizerische Post/Cinfoni)
Framkvæmdastjórnin ákvað 11. nóvember 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á þýsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9835. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/86/14

(mál M.9962 – Mylan/Aspen’s EU Thrombosis business)
Framkvæmdastjórnin ákvað 15. október 2020 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
32020M9962. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/86/15

(mál M.9963 – Iliad/Play Communications)
Framkvæmdastjórnin ákvað 26. október 2020 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
32020M9963. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/86/16

(mál M.9964 – Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/
Vattenfall Bitstream Infrastructure)
Framkvæmdastjórnin ákvað 7. desember 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á þýsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9964. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/86/17

(mál M.10007 – Telefónica/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Movistar Money Colombia JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 2. desember 2020 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 spænsku 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
32020M10007. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/86/18

(mál M.10019 – AP1/AP3/AP4/Telia Carrier Entities)
Framkvæmdastjórnin ákvað 4. desember 2020 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
32020M10019. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/86/19

(mál M.10022 – Premier Oil/Chrysaor Holdings)
Framkvæmdastjórnin ákvað 3. desember 2020 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
32020M10022. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/86/20

(mál M.10025 – SKN/Lother Group/NORDTEAM JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 3. desember 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á þýsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M10025. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/86/21

(mál M.10027 – Lone Star/McCarthy & Stone)
Framkvæmdastjórnin ákvað 7. desember 2020 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
32020M10027. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/86/22

(mál M.10031 – FSI/WTI/MEL)
Framkvæmdastjórnin ákvað 3. desember 2020 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
32020M10031. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/86/23

(mál M.10033 – Platinum Compass/OTPP/EDPL)
Framkvæmdastjórnin ákvað 4. desember 2020 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
32020M10033. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/86/24

(mál M.10036 – Tata Consultancy Services Netherlands/Postbank Systems)
Framkvæmdastjórnin ákvað 4. desember 2020 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
32020M10036. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/86/25

(mál M.10056 – PSPIB/TTishman Speyer/Carré Saint Germain)
Framkvæmdastjórnin ákvað 3. desember 2020 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
32020M10056. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins
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Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við

Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

SA.56216
(2020/NN)

Króatía

Kontinentalna
Hrvatska

Rescue aid to Đuro Đaković

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 1

SA.57026
(2020/N)

Rúmenía

—

COVID-19 — Aid to Blue Air

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 2

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 2

SA.57997
(2020/N)

Spánn

—

HAC — AYUDA SA.38472 (2014/N)ESPAÑA, MAPA DE AYUDAS
REGIONALES 2014-2020 y SA.46099
(2016/N)-España, Modificación del
Mapa de ayudas regionales de España
(2014-2020) para el periodo 20172020.

SA.58074
(2020/N)

Þýskaland

Bayern

Richtlinie zur Förderung des Ausbaus
der Mobilfunkversorgung im Freistaat
Bayern (Mobilfunkrichtlinie — MFR)

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 3

SA.58164
(2020/N)

Ungverjaland

—

Amendment to the regional aid map for
Hungary (2014-2020) for the period
2017-2020

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 4

SA.58246
(2020/N)

Ítalía

—

Italia — Carta degli aiuti a finalità
regionale applicabile dal 1.1.2017 al
31.12.2020

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 5

SA.58255
(2020/N)

Pólland

Poland

Przedłużenie ‘Polskiego programu
pomocy na ratowanie i restrukturyzację
MŚP’

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 5

SA.58310
(2020/N)

Lúxemborg

—

CARTE DES AIDES A FINALITE
REGIONALE (2014-2020)

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 6
Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 7

SA.58371
(2020/N)

Litháen

—

Lietuvos Respublikos 2014-2020 m.
regioninės pagalbos žemėlapis
(Regional aid map for Lithuania 20142020)

SA.58389
(2020/N)

Pólland

—

Fifth prolongation of the resolution
scheme for cooperative banks and
small commercial banks

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 7

SA.58433
(2020/N)

Grikkland

—

Greek Regional Map 2014-2020
extended until 31.12.2021

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 8

SA.58437
(2020/N)

Pólland

—

Pomoc państwa nr SA.37485
(2013/N) — Polska Mapa pomocy
regionalnej na lata 2014-2020

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 9

SA.58441
(2020/N)

Rúmenía

—

România — Prelungirea hărții
ajutoarelor regionale 2014-2020

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 10

SA.58455
(2020/N)

Malta

—

Regional Aid Map — Malta

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 10

SA.58520
(2020/N)

Slóvenía

—

Karta regionalne državne pomoči za
obdobje 2014-2020.

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 11

SA.58521
(2020/N)

Írland

—

STATE AID SA.38509 (2014/N) —
IRELAND REGIONAL AID MAP
2014-2020

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 12

SA.58527
(2020/N)

Portúgal

—

Prorrogação do mapa português de
auxílios com finalidade regional 20142020

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 12

SA.58535
(2020/N)

Svíþjóð

—

Sveriges regionalstödskarta för 2014–
2020

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 13
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Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

SA.58565
(2020/N)

Lettland

SA.58661
(2020/N)
SA.58816
(2020/N)
SA.59069
(2020/N)

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

—

Latvija, Reģionālā atbalsta plāns
2014.-2020. Gadam

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 14

Austurríki

Oesterreich

COVID-19; Beihilfen nach Art. 107
Abs. 3 lit. b AEUV

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 14

Bretland

United Kingdom

UK Regional Aid Map Re-notification

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 15

Ellada

Amendment of the Repayable Advance
Scheme for enterpises affected by the
COVID-19 outbreak for the months
March until August 2020

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 16

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 17
Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 17

Grikkland

SA.59070
(2020/N)

Portúgal

—

COVID-19: Prolongation of SA.57035
(2020/N) – Support to R&D projects,
testing infrastructures and production
of COVID-19 related products

SA.59182
(2020/N)

Búlgaría

—

COVID-19: Aid to micro, small and
medium-sized coach companies

SA.59185
(2020/N)

Niðurlönd

SA.59228
(2020/N)

Þýskaland

SA.59278
(2020/N)

SA.59297
(2020/N)

Nr. 86/21

—

Steunmaatregel SA.39108 (2014/N) —
Nederland
Regionale-steunkaart 2014-2020
(verlenging)

Eistland

Belgía

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 18

—

Covid 19- federal compensation
scheme for child and youth
education/work

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 19

Estonia

COVID-19: Support for (1) industrial
research and experimental
development by companies affected by
the COVID-19 crisis, and (2) for
COVID-19 related R&D

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 20

—

Aide sous forme de prime à certaines
catégories d'employeurs pour le
paiement des montants dus à l'Office
national de sécurité sociale pour le
troisième trimestre 2020.

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 20

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 21

SA.59322
(2020/N)

Lúxemborg

—

COVID-19 — Aid scheme for
uncovered costs under the Temporary
Framework for State aid measures to
support the economy in the current
COVID-19 outbreak

SA.59332
(2020/N)

Finnland

—

COVID19: Modifications to SA.56995,
SA.57059, SA.57221, SA.57192

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 22

SA.59390
(2020/N)

Lúxemborg

—

Covid-19 — Luxembourg:
prolongation and second modification
of the existing aid scheme SA.57305

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 23

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 24

SA.59414
(2020/N)

Danmörk

—

Danish local wage compensation
scheme for undertakings in
municipalities heavily affected by
COVID-19 or with commuters unable
to work

SA.59428
(2020/N)

Lúxemborg

—

COVID-19: nouvelle aide de relance
en faveur de certaines entreprises

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 24

Búlgaría

Yugozapaden,
Yuzhen
Tsentralen,
Severozapaden,
Severen
Tsentralen,
Yugoiztochen,
Severoiztochen

Loan Portfolio Guarantee

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 25

SA.59449
(2020/N)
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Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

SA.59543
(2020/N)

Danmörk

SA.59570
(2020/N)
SA.59710
(2020/N)

17.12.2020

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

—

COVID 19 — Amendment to the
Danish wage compensation scheme for
undertakings prohibited from operating
(SA.58515)

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 26

Lúxemborg

—

COVID-19: Modifications to
SA.57338, SA.57304 and SA.56742

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 27

Austurríki

—

Covid-19 — Prolongation of SA.58360

Stjtíð. ESB C 430,
11.12.2020, bls. 27

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á: http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/index.cfm
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1779 frá
27. nóvember 2020 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1956

Nr. 86/23

2020/EES/86/27

I. VIÐAUKI
I. viðauka framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2019/1956 er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa ákvörðun
Nr.
1.

Tilvísun staðals
EN 60335-2-78:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi Hluti 2-78: Sérstakar kröfur vegna útigrilla IEC 60335-2-78:2002
EN 60335-2-78:2003/A1:2008
EN 60335-2-78:2003/A11:2020

2.

EN 60335-2-82:2003
Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-82: Sértækar kröfur fyrir þjónustuvélbúnað og
afþreyingarvélbúnað IEC 60335-2-82:2002
EN 60335-2-82:2003/A1:2008
EN 60335-2-82:2003/A2:2020

3.

EN 60335-2-105:2005
Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-105: Sérstakar kröfur fyrir fjölnota sturtuklefa IEC 603352-105:2004
EN 60335-2-105:2005/A11:2010
EN 60335-2-105:2005/A1:2008
EN 60335-2-105:2005/A2:2020

4.

EN 60570:2003
Rafmagnsbrautakerfi fyrir ljósker IEC 60570:2003 (Breytt)
EN 60570:2003/A1:2018
EN 60570:2003/A2:2020

5.

EN 60598-2-22:2014
Ljósker - Hluti 2-22: Sérstakar kröfur - Ljósker fyrir neyðarlýsingu IEC 60598-2-22:2014
EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05
EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09
EN 60598-2-22:2014/A1:2020
EN 60598-2-22:2014/AC:2015

6.

EN 60669-1:2018
Rofar fyrir raflagnir heimila og ámóta fastar lagnir - Hluti 1: Almennar kröfur IEC 60669-1:2017 (Breytt)
EN 60669-1:2018/AC:2018-11
EN 60669-1:2018/AC:2020-02

7.

EN 60947-2:2017
Lágspennu rof- og stýribúnaður - Hluti 2: Aflrofar IEC 60947-2:2016
EN 60947-2:2017/A1:2020

8.

EN IEC 60947-5-2:2020
Lágspennurof- og stýribúnaður - Hluti 5-2: Stýrirásabúnaður og rofhlutar - Nálægðarrofar IEC 60947-52:2019

9.

EN IEC 60974-1:2018
Rafsuðubúnaðar - Hluti 1: Aflgjafar fyrir málmsuðu IEC 60974-1:2017
EN IEC 60974-1:2018/A1:2019
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10.

17.12.2020

EN 61010-1:2010
Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 1: Almennar
kröfur IEC 61 IEC 61010-1:2010
EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04
EN 61010-1:2010/A1:2019

II. VIÐAUKI
II. viðauka framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2019/1956 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa ákvörðun

Nr.
1.

Tilvísun staðals
EN 60947-5-2:2007

Dags.
afturköllunar
30.5.2022

Lágspennurof- og stýribúnaður - Hluti 5-2: Stýrirásabúnaður og rofhlutar - Nálægðarrofar
IEC 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2:2007/A1:2012
2.

EN 60974-1:2012

30.5.2022

Rafsuðubúnaðar - Hluti 1: Aflgjafar fyrir málmsuðu IEC 60974-1:2012
3.

EN 61010-1:2010

30.5.2022

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu –
Hluti 1: Almennar kröfur
4.

EN 60570:2003,

30.5.2022

Rafmagnsbrautakerfi fyrir ljósker
EN 60570:2003/A1:2018
5.

EN 60335-2-105:2005,

30.5.2022

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-105: Sérstakar kröfur fyrir fjölnota
sturtuklefa
EN 60335-2-105:2005/A11:2010,
EN 60335-2-105:2005/A1:2008
6.

EN 60335-2-82:2003,

30.5.2022

Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi - Hluti 2-82: Sértækar kröfur fyrir
þjónustuvélbúnað og afþreyingarvélbúnað
EN 60335-2-82:2003/A1:2008
7.

EN 60335-2-78:2003,
Heimilistæki og ámóta raftæki - Öryggi Hluti 2-78: Sérstakar kröfur vegna útigrilla
EN 60335-2-78:2003/A1:2008

Ákvörðunin var birt í Stjtíð. ESB L 399, 30.11.2020, bls. 6.

30.5.2022
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Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1808
frá 30. nóvember 2020

Nr. 86/25

2020/EES/86/28

I. VIÐAUKI
1) Eftirfarandi kemur í stað 37. raðar:
„37 EN ISO 12863:2010
Staðlaðar prófunaraðferðir til að meta kviknunareiginleika vindlinga (ISO 12863:2010)
EN ISO 12863:2010/AC:2011
EN ISO 12863:2010/A1:2016“
2) Eftirfarandi röðum 52a, 52b og 52c er bætt við:
„52a EN 16890:2017
Barnahúsgögn - Dýnur fyrir barna- og ungbarnarúm - Öryggiskröfur og prófunaraðferðir
52b EN 17022:2018
Hlutir til nota við barnaumönnun - Hjálpartæki við böðun - Öryggiskröfur og prófunaraðferðir
52c EN 17072:2018
Hlutir til nota við barnaumönnun - Baðker, standar og hjálpartæki við böðun sem ekki eru frístandandi - Öryggiskröfur
og prófunaraðferðir“
3) Eftirfarandi kemur í stað 57. raðar:
„57 EN ISO 20957-9:2016
Kyrrstæð líkamsræktartæki – Hluti 9: Stigvélar, sérstakar viðbótaröryggiskröfur og prófunaraðferðir (ISO 209579:2016) EN ISO 20957-9:2016/A1:2019“
Ákvörðunin var birt í Stjtíð. ESB L 402, 1.12.2020, bls. 140.
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Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2020/1835 frá 3. desember 2020

2020/EES/86/29

II. VIÐAUKI
Vísanir til samhæfðra staðla í II. viðauka, sem samdir eru til stuðnings lagagerðunum í I. viðauka, hafa verið birtar í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins
Nr.
1.

Tilvísun staðals
EN ISO 14064-1:2019
Gróðurhúsalofttegundir - Hluti 1: Kröfur með leiðbeiningum á stofnanastigi til mælingar og skýrslugjafar
um útblástur og úthreinsun á gróðurhúsalofttegundum (ISO 14064-1:2018)

2.

EN ISO 14064-2:2019
Gróðurhúsalofttegundir - Hluti 2: Kröfur með leiðbeiningum á verkefnisstigi til mælingar, vöktunar og
skýrslugjafar um minnkun losunar á gróðurhúsalofttegundum eða umbætur í úthreinsun þeirra (ISO 140642:2019)

3.

EN ISO 14064-3:2019
Gróðurhúsalofttegundir - Hluti 3: Kröfur með leiðbeiningum til fullgildingar og sannprófunar á
staðhæfingum um gróðurhúsalofttegundir (ISO 14064-3:2019)

4.

EN ISO 15195:2019
Lækningar á rannsóknarstofum - Kröfur um tilvísunarmælirannsóknarstofur vegna framsetningar
tilvísunarmæliaðferða (ISO 15195:2018)

5.

EN ISO/IEC 17029:2019
Samræmismat - Almennar meginreglur og kröfur fyrir fullgildingar- og sannprófunaraðila (ISO/IEC
17029:2019)

III. VIÐAUKI
Vísanir til samhæfðra staðla í III. viðauka eru afturkallaðar úr Stjórnartíðindum Evrópusambandsins frá þeirri
dagsetningu sem kemur fram í viðaukanum

Nr.
1.

Tilvísun staðals
EN ISO 14064-1:2012

Dags.
afturköllunar
1.7.2022

Gróðurhúsalofttegundir - Hluti 1: Kröfur með leiðbeiningum á stofnanastigi til mælingar
og skýrslugjafar um útblástur og úthreinsun á gróðurhúsalofttegundum (ISO 140641:2006)
2.

EN ISO 14064-2:2012

1.7.2022

Gróðurhúsalofttegundir - Hluti 2: Kröfur með leiðbeiningum á verkefnisstigi til mælingar,
vöktunar og skýrslugjafar um minnkun losunar á gróðurhúsalofttegundum eða umbætur í
úthreinsun þeirra (ISO 14064-2:2006)
3.

EN ISO 14064-3:2012

1.7.2022

Gróðurhúsalofttegundir - Hluti 3: Kröfur með leiðbeiningum til fullgildingar og
sannprófunar á staðhæfingum um gróðurhúsalofttegundir (ISO 14064-3:2006)
4.

EN ISO 15195:2003

1.7.2022

Lækningar á rannsóknarstofum - Kröfur um tilvísunarmælirannsóknarstofur (ISO
15195:2003)
5.

EN ISO/IEC 17025:2005
Almennar kröfur varðandi hæfni prófunar- og kvörðunarstofa (ISO/IEC 17025:2005)
EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

Ákvörðunin var birt í Stjtíð. ESB L 408, 4.12.2020, bls. 6.

1.7.2021

