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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/2/01

(mál M.9630 – CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara)
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004
Framkvæmdastjórninni barst 25. nóvember 2019 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við
við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 („samrunareglugerðarinnar“).
Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 17. desember 2019 að tilkynningin væri afturkölluð.

(1)

Stjtíð. ESB C 407, 3.12.2019, bls. 9.

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/2/02

(mál M.9643 – ENGIE/Versicherungskammer/Portfolio Companies)
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004
Framkvæmdastjórninni barst 20. nóvember 2019 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við
við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 („samrunareglugerðarinnar“).
Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 18. desember 2019 að tilkynningin væri afturkölluð.

(1)

Stjtíð ESB C 405, 2.12.2019, bls. 15.
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Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

16.1.2020

2020/EES/2/03

(mál M.9608 – ENGIE/CDC/CNR Solaire 10)
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004
Framkvæmdastjórninni barst 25. nóvember 2019 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við
við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 („samrunareglugerðarinnar“).
Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 17. desember 2019 að tilkynningin væri afturkölluð.

(1)

Stjtíð. ESB C 408, 4.12.2019, bls. 6.

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/2/04

(mál M.9607 – ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio)
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004
Framkvæmdastjórninni barst 22. nóvember 2019 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við
við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 („samrunareglugerðarinnar“).
Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 18. desember 2019 að tilkynningin væri afturkölluð.

(1)

Stjtíðs. ESB C 405, 2.12.2019, bls. 12.
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Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

Nr. 2/3

2020/EES/2/05

(mál M.9606 – ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI8 Portfolio)
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004
Framkvæmdastjórninni barst 22. nóvember 2019 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við
við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 („samrunareglugerðarinnar“).
Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 18. desember 2019 að tilkynningin væri afturkölluð.

(1)

Stjtíð. ESB C 403, 29.11.2019, bls. 72.

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/2/06

(mál M.9596 – ENGIE/Predica/Omnes/Langa)
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004
Framkvæmdastjórninni barst 22. nóvember 2019 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við
við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 („samrunareglugerðarinnar“).
Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 18. desember 2019 að tilkynningin væri afturkölluð.

(1)

Stjtíð. ESB C 403, 22.11.2019, bls. 70.
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Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja
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2020/EES/2/07

(mál M.9559 – Telefonica/Prosegur/Prosegur Alarmas España)
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004
Framkvæmdastjórninni barst 22. nóvember 2019 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við
við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 („samrunareglugerðarinnar“).
Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 20. desember 2019 að tilkynningin væri afturkölluð.

(1)

Stjtíð. ESB C 412, 9.12.2019, bls. 21.
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2020/EES/2/08

(mál M.9408 – Assa Abloy/Agta Record)
1.

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

Assa Abloy AB (publ) (Svíþjóð, „Assa Abloy“).

–

Agta Record ag (Switzerland, „Agta Record“).

Assa Abloy nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Agta Record.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Assa Abloy: framleiðsla og afhending á sjálfvirkum hurðum fyrir fótgangandi, iðnaðarhurðum, læsingum, skynjurum
og aðgangsstýringarkerfum og íhlutum, auk þjónustu eftir sölu vegna sjálfvirkra hurða fyrir fótgangandi sem og
iðnaðarhurða.

–

Agta Record: framleiðsla og afhending á hurðum fyrir fótgangandi og iðnaðarhurðum, auk þjónustu eftir sölu vegna
sjálfvirkra hurða fyrir fótgangandi sem og iðnaðarhurða.

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 hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 16,
17.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9408 – Assa Abloy/Agta Record
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/2/09

(mál M.9417 – Volvo Cars/AB Volvo/World of Volvo JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 19. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Volvo Cars Corporation („VCC“, Svíþjóð), sem er hluti af Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. (Kína).

–

AB Volvo (Svíþjóð).

–

World of Volvo (Svíþjóð).

VCC og AB Volvo ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
yfir World of Volvo.
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

VCC: framleiðsla á gæðabílum.

–

AB Volvo: framleiðsla á trukkum, rútum, skipsvélum og iðnaðarhreyflum og lausnum sem tengjast þessu.

–

World of Volvo: stofnun og starfræksla miðstöðvar vörumerkisupplifunar fyrir hið algenga Volvo-vörumerki í miðbæ
Gautaborgar.

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 hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 8,
13.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9417 – Volvo Cars/AB Volvo/World of Volvo 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/2/10

(mál M.9594 – CMA CGM/CIMC Neocontainer/JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 7. janúar 2020 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).

–

China International Marine Containers Neocontainer Logistics Limited („CIMC Neocontainer“, Kína).

CMA CGM og CIMC Neocontainer ná í sameiningu yfirráðum í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir sameiginlegu félagi („JV“).
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

CMA CGM: starfsemi á sviði gámaflutninga og farmflutningaþjónusta. CMA CGM er einnig með starfsemi í gegnum
dótturfélag sem það á í heild, CEVA Logistics, á markaðinum fyrir farmflutningaþjónustu og vöruferlis- og
aðfangakeðjustjórnun, og veitir slíka þjónustu til viðbótar í takmörkuðum mæli í gegnum annað dótturfélag sem það á
í heild, eða CMA CGM Inland Services.

–

CIMC Neocontainer: vöruferlisstjórnunarfyrirtæki í eigu CIMC Group, sem er alhliða þjónustuveitandi á sviði
vöruferlisstjórnunar og rekstrarþjónustu búnaðar.

–

JV: þjónusta á sviði gámageymslu, meðhöndlun gáma og viðgerðarþjónusta, sem einungis fer fram í höfninni Tianjin
í Kína.

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 hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 13,
15.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9594 – CMA CGM/CIMC Neocontainer/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 C, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/2/11

(mál M.9343 – Hyundai Heavy Industries Holdings/Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering)
Framkvæmdastjórnin ákvað 17. desember 2019 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa komist
að þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri markaðinum.
Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna og er með
fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við c-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem
þeir kunna að hafa fram að færa um hinn fyrirhugaða samruna.
Svo unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan 15 daga
frá því að tilkynning þessi birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins C 434, 27.12.2019, bls. 2. Þær má
senda með símbréfi (faxnr. +32 22964301), með tölvupósti á netfangið COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni M.9343 – Hyundai Heavy Industries Holdings/
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, og eftirfarandi 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/2/12

(mál M.9559 – Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España)
Framkvæmdastjórnin ákvað 27. nóvember 2019 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, 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
32019M9559. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/2/13

(mál M.9163 – DA Agravis Machinery/Konekesko Eesti/Konekesko Latvija/
Konekesko Lietuva/Konekesko Finnish Agromachinery Trade business)
Framkvæmdastjórnin ákvað 25. mars 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
32019M9163. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/2/14

(mál M.9390 – Brookfield Asset Management/Oaktree Capital Group)
Framkvæmdastjórnin ákvað 30. júlí 2019 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
32019M9390. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/2/15

(mál M.9583 – TPG/Hong Leong Group/Columbia Asia Healthcare)
Framkvæmdastjórnin ákvað 10. desember 2019 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
32019M9583. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/2/16

(mál M.9586 – SEGRO/PSPIB/7R Projekt 5)
Framkvæmdastjórnin ákvað 23. desember 2019 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
32019M9586. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/2/17

(mál M.9629 – Faurecia/SAS)
Framkvæmdastjórnin ákvað 6. janúar 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
32020M9629. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/2/18

(mál M.9645 – Platinum Equity Group/Cision)
Framkvæmdastjórnin ákvað 20. desember 2019 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
32019M9645. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/2/19

Málsnúmer SA.50707 (2018/FC) – Endurnýjun flota Air Nostrum
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum á Spáni, með bréfi dags. 28. október 2019, þá ákvörðun sína
að hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.
Frestur hagsmunaaðila til að koma á framfæri athugasemdum er einn mánuður frá því að ágrip þetta og
eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB C 429, 20.12.2019. Póstáritunin er eftirfarandi:
European Commission,
Directorate-General Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfasími +32 22961242
Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdum verður komið á framfæri við stjórnvöld á Spáni. Þeim, sem leggja fram athugasemdir, er
heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.
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2020/EES/2/20

Málsnúmer SA.38399 (2018/E) – fyrirtækjaskattur á hafnir á Ítalíu
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum á Ítalíu, með bréfi dags. 15. nóvember 2019, þá ákvörðun
sína að hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
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 7,
10.1.2020, bls. 11. Póstáritunin er:
European Commission,
Directorate-General Competition
State Aid Greffe
1049 Brussels/Brussel
Bréfasími +32 2 2961242
Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld á Ítalíu. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

