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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9696 – ArcelorMittal Neel Tailored Blanks/TT Steel Service India/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. mars 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  ArcelorMittal Neel Tailored Blanks Private Limited („ANTB“, Lúxemborg/Indlandi), undir sameiginlegum yfirráðum 

ArcelorMittal Tailored Blanks Lorraine SAS á Indlandi (sem er endanlega undir yfirráðum ArcelorMittal 

Lúxemborg) og Neel Metal Products Limited, Indlandi. 

–  TT Steel Service India Private Limited („TTSSI“, Indlandi), sem tilheyrir Toyota Group. 

–  ArcelorMittal Neel TT Private Limited („ANTT“, Indlandi), sem er undir sameiginlegum yfirráðum ANTB og 

TTSSI. 

ANTB og TTSSI ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir ANTT. 

Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  ANTB: framleiðsla, dreifing, markaðssetning og sala á stálvörum, m.a. sérsniðnu, soðnu óunnu efni. Fyrirtækið 

afhendir stál til ýmiss konar notkunar, m.a. fyrir bifreiðar, byggingar, heimilistæki og umbúðir. 

–  TTSSI: rekstur stálþjónustumiðstöðvar. 

–  ANTT: framleiðsla og verslun með sérsniðið, soðið óunnið efni, eingöngu á Indlandi. 

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.  

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 113, 

6.4.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9696 – ArcelorMittal Neel Tailored Blanks/TT Steel Service India/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) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

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

2020/EES/22/01 

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

(mál M.9753 – Hexcel/Woodward) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. mars 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Hexcel Corporation („Hexcel“, Bandaríkjunum). 

–  Woodward, Inc. („Woodward“, Bandaríkjunum). 

Hexcel rennur að fullu saman við Woodward, í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Hexcel: þróun, framleiðsla og afhending á léttu, hágæðasmíðaefni, m.a. koltrefjum, sérnota styrktarefnum, forgegn-

dreyptum efnum (e. prepregs) og öðru trefjastyrktu afsteypumótaefni; einnig límefni og samsett styrktarefni sem eru 

notuð í flutningaflugi, geim- og varnariðnaði og öðrum iðnaðargreinum. 

–  Woodward: hönnun, framleiðsla, afhending og þjónusta vegna stýringarlausna í flugvélaiðnaði og öðrum iðnaðar-

greinum. 

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.  

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 115, 

7.4.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9753 – Hexcel/Woodward 

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“). 

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

2020/EES/22/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9763 – Bidvest Group/PHS Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. mars 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  The Bidvest Group Limited („Bidvest“, Suður-Afríku). 

–  PHS Bidco Limited (ásamt dótturfyrirtækjum „PHS Group“, Bretlandi). 

Bidvest nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir PHS Group. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Bidvest: umsjón og rekstur aðstöðu í Bretlandi og Írlandi.  

–  PHS Group: ýmis hreingerningarþjónusta og önnur sérhæfð viðskiptaþjónusta, m.a. varðandi snyrtingar, einnig fata- 

og þvottaþjónusta og búnaður og plöntuleiguþjónusta í Bretlandi, Írlandi og á Spáni.  

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.  

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 116, 

8.4.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9763 – Bidvest Group/PHS Group 

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“). 

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

2020/EES/22/03 

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

(mál M.9770 – Sun Life Financial/InfraRed Partners) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. mars 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Sun Life Financial Inc. („Sun Life“, Kanada). 

–  InfraRed Partners LLP („InfraRed“, Bretlandi). 

Sun Life nær alfarið yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir InfraRed. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Sun Life: fjármálaþjónustufyrirtæki sem annast trygginga-, auðstýringar- og eignastýringaþjónustu fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki, einkum í Kanada og Bandaríkjunum. 

–  InfraRed: fyrirtæki sem annast fjárfestingastýringu. Það stýrir sem stendur fjárfestingum að verðmæti 12 milljónir 

bandaríkjadala í ýmsum einkasjóðum og skráðum sjóðum, einkum fyrir stofnanafjárfesta víða um heim. 

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.   

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 116, 

8.4.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9770 – Sun Life Financial/InfraRed Partners 

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“). 

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

2020/EES/22/04 

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

(mál M.9783 – EQT/OMERS/DGF/Inexio) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. apríl 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  EQT Infrastructure IV (Lúxemborg), undir yfirráðum EQT Fund Management S.à.r.l („EFMS“, Lúxemborg). 

–  OMERS Infrastructure European Holdings 2 B.V. („OMERS Infrastructure“, Hollandi), undir yfirráðum OMERS 

Administration Corporation („OMERS“, Kanada).  

–  Fyrirtæki sem tilheyra Deutsche Glasfaser Group („DGF“, Þýskalandi), undir yfirráðum Goethe Acquisition GmbH 

(Þýskalandi). 

–  Inexio Beteiligungs GmbH & Co. KGaA og inexio Beteiligungs Geschaftsfuhrungs GmbH og dótturfyrirtæki 

(„Inexio“, Þýskalandi), bæði alfarið undir yfirráðum EQT Infrastructure IV. 

EFMS og OMERS ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir DGF og Inexio. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  EQT Infrastructure IV: fjárfestingasjóður sem er hluti af EQT, samstæðu framtakssjóða sem annast fjárfestingatækifæri í 

grunnvirkjum og grunnvirkjatengdum eignum og starfsemi, einkum í Evrópu og Norður-Ameríku. 

–  OMERS Infrastructure: evrópskur fjárfestingarvettvangur fyrir grunnvirkjafjárfestingar OMERS, sem ber ábyrgð á 

fjárfestingu og stýringu lífeyriskerfa fyrir virka starfsmenn, vegna frestaðra lífeyrisgreiðslna og fyrir starfsmenn sem 

komnir eru á eftirlaun hjá sveitarfélögum, skólastjórnir, starfsmenn bókasafna, lögreglustöðva og annarra staðbundinna 

stofnana í Ontario. 

–  DGF: veitir netaðgangsþjónustu vegna smásölu til neytenda (B2C) og rafrænna viðskipta milli fyrirtækja (B2B), til 

smásala og fyrirtækja í Þýskalandi, einkum Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz, auk þess að veita IPTV-

þjónustu. 

–  Inexio: veitir netaðgangsþjónustu í Þýskalandi, ljósleiðarakerfisþjónustu, skýjalausnaþjónustu og hýsingarþjónustu 

vegna smásölu til neytenda (B2C) og rafrænna viðskipta milli fyrirtækja (B2B), þar sem flestir viðskiptavinanna eru í 

Rheinland-Pfalz og Saarland. 

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.   

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 116, 

8.4.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9783 – EQT/OMERS/DGF/Inexio 

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“). 

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

2020/EES/22/05 

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

(mál M.9811 – Franklin Resources, Inc./Legg Mason, Inc.) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 1. apríl 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Franklin Resources, Inc. („Franklin Resources“, Bandaríkjunum). 

–  Legg Mason, Inc. („Legg Mason“, Bandaríkjunum). 

Franklin Resources nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Legg Mason. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Franklin Resources: fjárfestingastýringarþjónusta og tengd þjónusta við smásala, stofnanafjárfesta og eignamikla 

fjárfesta.  

–  Legg Mason: fjárfestingastýringarþjónusta og tengd þjónusta og vörur í þágu stofnanafjárfesta og einstakra 

viðskiptavina.  

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.   

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 116, 

8.4.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9811 – Franklin Resources, Inc./Legg Mason, Inc. 

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“). 

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

2020/EES/22/06 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8871 – RWE/E.ON Assets) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. febrúar 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 

32019M8871. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9662 – Generali/Klesia) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 31. 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 frönsku 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 

32020M9662. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/22/07 

2020/EES/22/08 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9709 – Eni/CDP Equity/GreenIT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. febrúar 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 ítölsku 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 

32020M9709. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9742 – Sinopec Group/Joint Stock Company Novatek/ 

Gazprombank/SINOVA Natural Gas Company) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. 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 

32020M9742. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/22/09 

2020/EES/22/10 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9755 – MAIF 2/PSP/AirTrunk) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. 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 

32020M9755. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9765 – AustralianSuper/Peel Group/DWS/Peel Ports) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. 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 

32020M9765. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/22/11 

2020/EES/22/12 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9789 – CMA CGM/CMP/Terminal Link) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. 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 

32020M9789. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/22/13 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ríkisaðstoð – Ungverjaland 

Mál SA.48556 (2019/C) (Áður 2018/N) – Svæðisbundin fjárfestingaraðstoð við Samsung SDI 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Ungverjalandi, með bréfi dags. 14. október 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 112, 

3.4.2020, bls. 12). Viðtakandi: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

Bréfsími + 32 22961242 

Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Ungverjalandi. Þeim, sem leggja fram 

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

2020/EES/22/14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.112.01.0012.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.112.01.0012.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Ríkisaðstoð – Frakkland 

Mál SA.49414 (2019/NN) – Breyting á laga- og regluramma sem gildir um geymslu  

á gasi í Frakklandi 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Frakklandi, með bréfi dags. 28. febrúar 2020, 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 112, 

3.4.2020, bls. 39). Viðtakandi: 

European Commission, 

Directorate-General Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

Bréfsími + 32 22961242 

Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Frakklandi. Þeim, sem leggja fram 

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

2020/EES/22/15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.112.01.0039.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.112.01.0039.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti  

Evrópusambandsins 

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við 

Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.55038 

(2019/N) 

Slóvakía Západné Slovensko, 

Stredné Slovensko, 

Východné 

Slovensko, 

Bratislavský 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., 

v skratke HBP, a.s. 

Stjtíð. ESB C 84, 

13.3.2020, bls. 1 

SA.56047 

(2019/N) 

Bretland — Film Tax Relief prolongation Stjtíð. ESB C 84, 

13.3.2020, bls. 2 

SA.55504 

(2019/N) 

Slóvenía Savinjska Inštitut za hmeljarstvo in 

pivovarstvo Slovenije 

Stjtíð. ESB C 84, 

13.3.2020, bls. 3 

SA.53792 

(2019/N) 

Lettland Latvia Kompensācija zemes īpašniekiem 

un lietotājiem par zaudējumiem, kas 

saistīti ar īpaši aizsargājamo 

nemedījamo sugu un migrējošo sugu 

dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. 

Stjtíð. ESB C 84, 

13.3.2020, bls. 4 

SA.55377 

(2019/N) 

Bretland — Welsh Government Rescue and 

Restructuring Aid Scheme for Non-

Financial SMEs in Difficulty 

Stjtíð. ESB C 84, 

13.3.2020, bls. 5 

SA.55903 

(2019/N) 

Þýskaland — Befreiung von der Luftverkehrsteuer 

hinsichtlich Abflügen von 

Inselbewohnern und in anderen 

Fällen 

Stjtíð. ESB C 84, 

13.3.2020, bls. 6 

SA.55227 

(2019/NN) 

Holland GROOT-

AMSTERDAM 

AEB Holding N.V. Stjtíð. ESB C 84, 

13.3.2020, bls. 7 

SA.45140 

(2017/NN) 

Belgía VLAAMS GEWEST Antwerp airport Stjtíð. ESB C 84, 

13.3.2020, bls. 8 

SA.45139 

(2017/NN) 

Belgía VLAAMS GEWEST Ostende airport Stjtíð. ESB C 84, 

13.3.2020, bls. 9 

SA.46309 

(2016/N) 

Frakkland FRANCE Modification des deux régimes 

d’aides d’Etat concernant les 

exonérations de charges sociales 

patronales pour les navires français 

soumis à concurrence internationale 

Stjtíð. ESB C 84, 

13.3.2020, bls. 10 

SA.50199 

(2019/N) 

Litháen — New RES scheme in Lithuania Stjtíð. ESB C 84, 

13.3.2020, bls. 11 

SA.55951 

(2019/N) 

Lettland — Atbalsts kredītprocentu daļējai 

dzēšanai 

Stjtíð. ESB C 84, 

13.3.2020, bls. 12 

SA.47662 

(2017/N) 

Pólland Wroclawski LG Chem Wrocław Energy  

Sp. z o.o. 

Stjtíð. ESB C 93, 

20.3.2020, bls. 1 

SA.49276 

(2019/N) 

Rúmenía — Dezvoltarea infrastructurii de 

reîncărcare pentru vehicule electrice 

și electrice hibride reîncărcabile 

Stjtíð. ESB C 93, 

20.3.2020, bls. 2 

SA.54042 

(2019/N) 

Búlgaría Sofia Stolitsa 

(capital) 

Toplofikacia Sofia EAD, project 

name” Design and construction of 

installation for combined energy 

production in Sofia with RDF 

utilization — third phase of the 

Integrated system of Waste 

Management facilities for Sofia 

Municipality 

Stjtíð. ESB C 93, 

20.3.2020, bls. 3 

SA.55761 

(2019/N) 

Holland — Wijziging van SDE+ regeling 

(verlenging voor 2020) 

Stjtíð. ESB C 93, 

20.3.2020, bls. 3 

2020/EES/22/16 
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.55829 

(2019/N) 

Þýskaland DEUTSCHLAND Förderung von Forschungs- und 

Technologievorhaben im Rahmen 

des sechsten nationalen zivilen 

Luftfahrtforschungsprogramms — 

(LuFo VI) 

Stjtíð. ESB C 93, 

20.3.2020, bls. 4 

SA.55186 

(2019/N) 

Þýskaland DEUTSCHLAND Computerspieleförderung des 

Bundes 

Stjtíð. ESB C 112, 

3.4.2020, bls. 1 

SA.55609 

(2019/N) 

Bretland — SNH Goose Management Scheme Stjtíð. ESB C 112, 

3.4.2020, bls. 2 

SA.55861 

(2019/N) 

Tékkland — Zajištění interoperability v 

železniční dopravě 

Stjtíð. ESB C 112, 

3.4.2020, bls. 2 

SA.55889 

(2019/N) 

Þýskaland — Hamburg: AUKM- und 

Tierschutzverpflichtungen sowie 

ökologischer Landbau: Einzelfälle 

Stjtíð. ESB C 112, 

3.4.2020, bls. 3 

SA.55933 

(2019/N) 

Pólland Pomorskie Pomorsko Mazurska Hodowla 

Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w 

Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 

Świeszyno 

Stjtíð. ESB C 112, 

3.4.2020, bls. 4 

SA.55977 

(2019/N) 

Þýskaland — Richtlinie zur Förderung der 

Anschaffung von Elektrobussen im 

öffentlichen Personennahverkehr 

Stjtíð. ESB C 112, 

3.4.2020, bls. 5 

SA.56250 

(2020/N) 

Rúmenía Olt Rescue aid in favor of Complexul 

Energetic Oltenia 

Stjtíð. ESB C 112, 

3.4.2020, bls. 6 

SA.56302 

(2020/N) 

Ítalía SARDEGNA Aiuti agli investimenti nel settore 

apistico 

Stjtíð. ESB C 112, 

3.4.2020, bls. 7 

SA.56708 

(2020/N) 

Danmörk DANMARK Danish guarantee scheme for SMEs 

affected by COVID-19 

Stjtíð. ESB C 112, 

3.4.2020, bls. 8 

SA.56709 

(2020/N) 

Frakkland — France — COVID-19: Plan de 

sécurisation du financement des 

entreprises 

Stjtíð. ESB C 112, 

3.4.2020, bls. 8 

SA.56714 

(2020/N) 

Þýskaland — Germany — COVID-19 measures Stjtíð. ESB C 112, 

3.4.2020, bls. 9 

SA.56722 

(2020/N) 

Lettland — COVID-19: Loan guarantee scheme 

and subsidied loan scheme 

Stjtíð. ESB C 112, 

3.4.2020, bls. 10 

SA.56790 

(2020/N) 

Þýskaland — Regelung zur vorübergehenden 

Gewährung geringfügiger Beihilfen 

im Geltungsbereich der 

Bundesrepublik Deutschland im 

Zusammenhang mit dem Ausbruch 

von COVID-19 (‘Bundesregelung 

Kleinbeihilfen 2020’) 

Stjtíð. ESB C 112, 

3.4.2020, bls. 10 
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Yfirlit um ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um leyfi til að setja á markað  

vegna notkunar og/eða notkunar efna sem talin eru upp í XIV. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og  

takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar REACH) 

(Birt skv. 9. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006) (1) 

Eftirfarandi ákvarðanir hafa verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins: 

Efni Tilvísun 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 

Markaðsleyfisnúmer Nánari upplýsingar 

Krómtríoxíð EB 

nr. 215-607-8; CAS 

nr. 1333-82-0 

C(2020)1655 19. mars 2020 REACH/19/41/0 Stjtíð. ESB C 99, 

26.3.2020, bls.6 

Krómtríoxíð EB 

nr. 215-607-8; CAS 

nr. 1333-82-0 

C(2020) 1656 20. mars 2020 REACH/20/9/0 

REACH/20/9/1 

Stjtíð. ESB C 100, 

27.3.2020, bls. 14. 

Ákvarðanirnar er að finna á vefsetri framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins: 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm 

  

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1. 

2020/EES/22/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.099.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.099.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.100.01.0014.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.100.01.0014.01.ENG
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm
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