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EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA
Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum

2020/EES/25/01

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun:
Dagsetning ákvörðunar

10.2.2020

Málsnúmer

84717

Ákvörðun nr.

006/20/COL

EFTA-ríki

Noregur

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega)

Tímabundin framlenging á framleiðslustyrkjakerfi fyrir
fréttamiðla og miðla sem fjalla um málefni líðandi
stundar

Lagastoð

Forskrift 25. mars 2014 nr. 332 om produksjonstilskudd
til nyhets- og aktualitetsmedier (reglugerð um
framleiðslustyrki fyrir fréttamiðla og miðla sem fjalla
um málefni líðandi stundar)

Tegund aðstoðar

Aðstoðarkerfi

Markmið

Fjölbreytni og fjölræði fjölmiðla

Aðstoðarform

Styrkur

Fjárveiting

358 milljónir NOK

Gildistími

31.12.2020

Atvinnugreinar

Fjölmiðlar

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð

Medietilsynet, Nygata 4, N-1607 Fredrikstad, Norge

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar
EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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EFTA-DÓMSTÓLLINN
DÓMUR DÓMSTÓLSINS

2020/EES/25/02

4. febrúar 2020
í máli E-5/19
Sakamál gegn F og G
(Tilskipun 2003/6/EB – Markaðsmisnotkun – Samræmi – Raunveruleg viðskipti – Rangar og misvísandi
upplýsingar – Verð er óeðlilegt eða tilbúið – Lögmætar ástæður – Miðlun upplýsinga)
Hinn 4. febrúar 2020 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-5/19, sakamál gegn F og G – BEIÐNI
Borgarting lagmannsrett (áfrýjunardómstóls Borgarting), skv. 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna
um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, varðandi túlkun á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðsmisnotkun (markaðssvik). Dóminn skipuðu
dómararnir Páll Hreinsson, forseti (framsögumaður), Per Christiansen og Bernd Hammermann, og hljóða
dómsorð sem hér segir:
1.

Viðskipti sem eru framkvæmd og yfirfæra kostnað og áhættu að fullu milli sjálfstæðra
aðila, og eru réttilega tilkynnt á markaði, geta gefið rangar og misvísandi upplýsingar um
framboð, eftirspurn eða verð fjármálagerninga í skilningi fyrsta undirliðar a-liðar 2. mgr.
1. gr. tilskipunar 2003/6/EB. Mat á því hvort markaðsmisnotkun skv. fyrsta undirlið
a-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 2003/6/EB hefur átt sér stað verður að byggjast á
hlutlægum þáttum og taka tillit til árangurs af viðskiptunum og áhrifa þeirra. Hins vegar
getur raunveruleg ætlun varðandi kaup eða sölu á verðbréfum sem um ræðir, við mat á
því hvort viðskipti gefi rangar eða misvísandi upplýsingar, stutt niðurstöðuna sem byggir
á slíkum hlutlægum þáttum.

2.

Samræmist það ekki öðrum undirlið a-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 2003/6/EB að gengið
sé út frá því, við ákvörðun á því hvort verð sé „óeðlilegt“ eða „tilbúið“, hverjar einstakar
forsendur hafi verið fyrir því að fjárfestir gekk til viðskipta.
Ákvörðun á því hvort um sé að ræða „óeðlilegt“ eða „tilbúið“ verð í skilningi annars
undirliðar a-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 2003/6/EB getur byggst á því hver grundvöllurinn hafi verið fyrir einstökum viðskiptum. Er það landsdómstólsins að leggja mat á
og ákvarða hvaða upplýsingar og þættir hafi þýðingu við mat dómstólsins. Slíkir þættir
geta falið í sér samanburð við áður uppgefið verð og breytingar á aðstæðum í viðskiptum
og á markaði, bæði út frá viðkomandi markaði, fjármálagerningnum sem um ræðir og
útgefanda hans.
Unnt er að tryggja verð í skilningi annars undirliðar a-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar
2003/6/EB í viðskiptum með verðbréf sem ekki er selt í gegnum uppboðskerfi, með beinum
samningaviðræðum milli tveggja aðila í hópi miðlunarfyrirtækja. Er það landsdómstólsins
að meta hvort verðið hafi verið tryggt, að teknu tilliti til þátta á borð við eðli og gerð
markaðarins sem um ræðir, m.a. gerðar og verðlagningar fjármálagerninga sem ganga
kaupum og sölum á markaðinum, hvort markaðurinn og viðskipti með viðkomandi
fjármálagerning einkennist af lítilli veltu, auk upplýsinganna sem markaðsaðilar höfðu
aðgang að, þ.m.t. eftir hvaða leiðum upplýsingar um viðskipti eru veittar.

3.

Ástæður sem varpað geta ljósi á markaðsaðstæður að því er varðar framboð, eftirspurn
og verð á fjármálagerningi, eða varða það að færa sér í nyt óvissu annarra fjárfesta að
þessu leyti, geta, að meginreglu til, talist lögmætar ástæður í skilningi annars undirliðar
a-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 2003/6/EB. Að því tilskildu að þær séu ekki í andstöðu við
markmið tilskipunarinnar. Er það landsdómsdólsins að leggja mat á þetta í ljósi hegðunar
fjárfestisins, í heild sinni. Einnig er það landsdómstólsins að meta hvort til staðar sé
viðurkennd markaðsframkvæmd, sem eigi við um markaðinn og viðkomandi fjármálagerning. Skilyrðin um lögmæta ástæðu og samræmi viðskiptanna við viðurkennda
markaðsframkvæmd þurfa bæði að vera uppfyllt svo fjárfestir njóti þeirrar verndar sem
felst í öðrum undirlið a-liðar 2. mgr. 1. gr.
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4.

Samrýmist það ekki c-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 2003/6/EB að telja að upplýsingum hafi
verið miðlað, við aðstæður á borð við þær sem eru tilefni þessa málareksturs, þar sem
fjárfestir hefur veitt miðlara upplýsingar sem varða möguleg viðskipti svo þær berist
öðrum fjárfesti eða fjárfestum á markaði, eða miðlari hefur í raun látið slíkar upplýsingar
berast.
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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/25/03

(mál M.9547 – Johnson & Johnson/Tachosil)
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004
Framkvæmdastjórninni barst 19. febrúar 2020 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við
4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 („samrunareglugerðin“) og í kjölfar vísunar í samræmi við
22. gr.
Framkvæmdastjórnin ákvað 25. mars 2020 að hefja málsmeðferð (2) skv. c-lið 1. mgr. 6. gr. samrunareglugerðarinnar. Hinn 8. apríl 2020 skýrði tilkynnandi framkvæmdastjórninni frá því að tilkynningin
væri afturkölluð og að hætt hefði verið við samrunann.

(1)
(2)

Birt í Stjtíð. ESB C 63, 26.2.2020, bls. 5.
Birt í Stjtíð. ESB C 102, 30.3.2020, bls. 2.

23.4.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja
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2020/EES/25/04

(mál M.9489 – Air Canada/Transat)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 15. apríl 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Air Canada (Kanada).

–

Transat A.T. Inc. („Transat“, Kanada).

Air Canada nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Transat.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Air Canada: alþjóðlegur flugrekandi sem annast áætlunarflug með farþega í Kanada og um allan heim, m.a. milli
Kanada og Evrópu. Air Canada annast flug til Evrópu með flugflota sínum og einnig í gegnum dótturfyrirtækið Air
Canada Rouge.

–

Transat: móðurfyrirtæki Air Transat sem annast áætlunarflug með farþega í Kanada og um allan heim, m.a. milli
Kanada og Evrópu. Transat starfar einnig sem alþjóðlegt orlofsferðafyrirtæki sem þróar og markaðssetur orlofsferðaþjónustu í Kanada, Ameríkuríkjum og Evrópu.

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 131,
22.4.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9489 – Air Canada/Transat
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/25/05

(mál M.9554 – Elanco Animal Health/Bayer Animal Health Division)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 14. apríl 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Elanco Animal Health Inc. (Bandaríkjunum) („Elanco“).

–

Bayer AG’s animal health business („BAH“), undir yfirráðum Bayer AG (Þýskalandi) („Bayer“).

Elanco nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir BAH.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Elanco: fyrirtæki á sviði dýraheilbrigðis sem þróar, framleiðir og markaðssetur vörur fyrir dýr ætluð til selskaps og
framleiðslu um allan heim.

–

BAH: um er að ræða dýraheilbrigðishluta Bayer sem þróar, framleiðir og markaðssetur vörur fyrir dýr ætluð til
selskaps og framleiðslu um allan 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.

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 132,
23.4.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9554 – Elanco Animal Health/Bayer Animal Health Division
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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja
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2020/EES/25/06

(mál M.9772 – Helvetia/CASER)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 14. apríl 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG („Helvetia“, Sviss), endanlega undir yfirráðum Helvetia
Holding AG.

–

Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A („CASER“, Spáni).

Helvetia nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CASER.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

CASER: spænsk samstæða sem leggur áherslu á tryggingastarfsemi, auk heilsugæsluþjónstu, reksturs tannlæknastofa
eða vistunarheimila.

–

Helvetia: svissneskt tryggingarfyrirtæki með starfsleyfi í skaða- og persónutryggingum, sem einnig er til staðar í
ýmsum aðildarríkjum ESB (t.d. Þýskalandi, Austurríki, Frakklandi, Ítalíu og Spáni). Það er endanlega undir yfirráðum
Helvetia Holding AG, sem er svissneskt fyrirtæki skráð í kauphöllinni í Sviss.

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 131,
22.4.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9772 – Helvetia/CASER
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/25/07

(mál M.9780 – BNP Paribas/Bank of Baroda/JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 14. apríl 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

BNP Paribas Asset Management Asia („BNPP AM Asia“, Hong-Kong), sem er hluti af samstæðunni BNP Paribas
(„BNPP“, Frakklandi).

–

BNP Paribas Asset Management India Private Limited („BNPP AMC“, Indlandi).

–

BNP Paribas Trustee India Private Limited („BNPP TC“, Indlandi).

–

Bank of Baroda („BOB“, Indlandi).

–

Baroda Asset Management India Limited („BOB AMC“, Indlandi).

–

Baroda Trustee India Private Limited („BOB TC“, Indlandi, ásamt BNPP AMC, BOB AMC og BNPP TC, „JV“,
Indlandi).

BNPP AM Asia og BOB ná að fullu sameigilegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir sameiginlega fyrirtækinu, JV.
Samruninn á sér stað með samningi eða eftir hvaða öðrum leiðum sem er.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

BNPP: bankasamstæða sem skráð er í Euronext í París, þar sem höfuðstöðvar hennar eru, og er með starfsemi í fjölda
landa. Um er að ræða þrjár gerðir bankastarfsemi: viðskiptabanka, fyrirtækjabanka og fjárfestingabanka, auk
eignastýringarþjónustu en BNPP er með starfsemi á Indlandi í gegnum dótturfyrirtækið BNPP AM Asia.

–

BNPP AMC: eignastýringarfyrirtæki sem er dótturfyrirtæki BNPP AM Asia og setur upp og stjórnar sjóðaframboði,
auk þess að annast eignasafnsþjónustu á Indlandi.

–

BNPP TC: sérstakt fjárvörslufyrirtæki fyrir fjárfestingarsjóði sem BNPP AMC stýrir.

–

BOB: banki í ríkiseigu sem einkum starfar á Indlandi þar sem hann býður upp á mismunandi bankaþjónustu við
viðskiptavini, meðalstór fyrirtæki, lítil fyrirtæki, örfyrirtæki og stórfyrirtæki.

–

BOB AMC: dótturfyrirtæki alfarið í eigu Bank of Baroda, sem fæst við eignastýringarstarfsemi á Indlandi
(uppsetning og stýring fjárfestingarsjóða).

–

BOB TC: sérstakt fjárvörslufyrirtæki fyrir fjárfestingarsjóði sem BOB AMC stýrir.

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 131,
22.4.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9780 – BNP Paribas/Bank of Baroda/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/25/08

(mál M.9794 – Renault/Ferrovial/Car Sharing Mobility Services)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 14. apríl 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Renault Mobility as an Industry, undir yfirráðum Renault, S.A.S. („Renault“, Frakklandi).

–

Ferrovial Mobility, S.L.U., undir yfirráðum Ferrovial, S.A. („Ferrovial“, Spáni).

–

Car Sharing Mobility Services, S.L. („Zity Hub“, Spáni), sem stendur undir yfirráðum Ferriovial.

Renault og Ferrovial ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
yfir Zity Hub.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Renault: fjölþjóðlegt fyrirtæki sem starfar í bílaiðnaði, en meginstarfsemi þess er framleiðsla og afhending á
farþegabifreiðum. Helsta starfsemin felst í framleiðslu og afhendingu á farþegabifreiðum undir merkjum Renault,
Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine og LADA, en einnig sala á notuðum ökutækjum og varahlutum fyrir
Renault, Dacia og Renault Samsung Motors og ökutækjum til annarra framleiðenda, sem selja þau undir eigin
merkjum (t.d. Fiat, Daimler og GM).

–

Ferrovial: alþjóðlegur aðili sem fæst við byggingu og rekstur innviða, sem og þjónustuveitandi með þjónustustarfsemi
á eftirfarandi sviðum, þjónustu (sem stendur háð sölu), gjaldskyldir vegir, byggingarstarfsemi og flugvellir. Til
viðbótar er einnig um að ræða byggingu og starfrækslu vatnsmeðhöndlunar-, hreinsunar- og salthreinsunarverksmiðja,
rekstur á raflínum sem eru yfir 400 km að lengd og nýstofnaða hreyfanleikaeiningu sem leitast við að efla og þróa
tækifæri fyrir nýjar gerðir samgöngulausna.

–

Zity Hub: fyrirtæki stofnað samkvæmt spænskum lögum til að annast samnýtingu ökutækja, sem stendur á
þéttbýlissvæði við Madrid (og eins í öðrum borgum/löndum að viðskiptum loknum) undir merkjum Zity.

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 131,
22.4.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9794 – Renault/Ferrovial/Car Sharing Mobility Services
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/25/09

(mál M.9809 – Eni Rewind/CDP Equity/CircularIT JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 15. apríl 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Eni Rewind S.p.A. („Eni Rewind“), undir yfirráðum Eni S.p.A. (Ítalíu) („ENI“).

–

CDP Equity S.p.A. („CDP Equity“), undir yfirráðum Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Ítalíu) („CDP“).

ENI Rewind og CDP Equity ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki, JV, CircularIT S.p.A. („CircularIT“).
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Eni Rewind: alfarið undir yfirráðum ENI, fyrirtækis sem starfar í olíu- og jarðgasgeiranum.

–

CDP Equity: eignarhaldsfélag CDP, sem fjárfestir í ítölskum fyrirtækjum sem hafa mikla þjóðhagslega þýðingu, með
langtímahagsmuni í huga.

–

CircularIT: er nýstofnað sameiginleg félag, JV, sem ætlað er að annast starfsemi á markaði sem fæst við meðferð á
flokkuðum úrgangi sem ekki er hættulegur, einkum á þeim hluta markaðarins sem annast meðhöndlun á lífrænum
heimilisúrgangi, auk markaðar fyrir afhendingu á endurnýjanlegum grunnefnum sem nota á við framleiðslu á
ökutækjaeldsneyti og skipgsgeymaolíu.

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 131,
22.4.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9809 – Eni Rewind/CDP Equity/CircularIT 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/25/10

(mál M.9822 – Bridgepoint/Financière Holding CEP)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 14. apríl 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Bridgepoint SAS („Bridgepoint“, Frakklandi).

–

Financière Holding CEP og dótturfyrirtæki („CEP“, Frakklandi).

Bridgepoint nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CEP.
Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Bridgepoint: fjárfestingafyrirtæki sem fjárfestir í hlutum í óskráðum fyrirtækjum sem stýrir og ráðleggur fjölda
fjárfestingarsjóða með beina eða óbeina eignarhluti í mörgum rekstrarfélögum um heim allan, í gegnum
dótturfyrirtæki sín.

–

CEP: samstæða sem einkum fæst við sölu á greiðsluvátryggingum og veðlánatryggingum.

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 132,
23.4.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9822 – Bridgepoint/Financière Holding CEP
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
BELGIUM

(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/25/11

(mál M.9833 – KKR/Viridor)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

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

KKR & Co. Inc. (Bandaríkjunum).

–

Viridor Limited (Bretlandi).

KKR & Co. Inc. nær alfarið yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Viridor
Limited.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

KKR & Co. Inc.: eignasjóðir og aðrar fjárfestingarvörur fyrir fjárfesta, sem og fjármagnsmarkaðalausnir.

–

Viridor Limited: sorpmeðhöndlunarþjónusta og endurnýjanleg orka.

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 130,
21.4.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9833 – KKR/Viridor
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/25/12

(mál M.9840 – Macquarie/Fresco International)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 16. apríl 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Macquarie European Infrastructure Fund 4 LP („MEIF 4“) (Bretlandi), endanlega undir yfirráðum Macquarie Group
Limited („Macquarie“) (Ástralíu).

–

Fresco International S.à.r.l („Fresco International“) (Lúxemborg), sem stendur undir sameignlegum óbeinum
yfirráðum Macquarie and Kuwait Investment Authority („KIA“) (Kúveit).

MEIF 4 nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Fresco International.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Macquarie: fjárfestingafyrirtæki með eignarhluta í mörgum fyrirtækjum í mismunandi iðnaðargreinum, m.a. en ekki
einvörðungu, eignarhluta í orkuveitum í Evrópu.

–

Fresco International: eignarhaldsfyrirtæki Viesgo Group. Samstæðan er stofnuð á Spáni og á hagsmuni í orkudreifingarneti á Spáni og raforkuframleiðslueignum bæði á Spáni og í Portúgal. Fresco International er sem stendur undir óbeinum
yfirráðum Macquarie og KIA í sameiningu.

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 132,
23.4.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9840 – Macquarie/Fresco International
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/25/13

(mál M.9502 – Synthomer/Omnova Solutions)
Framkvæmdastjórnin ákvað 15. janúar 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við 2. 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
32020M9502. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/25/14

(mál M.9507 – Salini Impregilo/Astaldi)
Framkvæmdastjórnin ákvað 7. apríl 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
32020M9507. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/25/15

(mál M.9689 – Apollo Management/Tech Data Corporation)
Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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
32020M9689. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/25/16

(mál M.9714 – Viacom/beIN/Miramax)
Framkvæmdastjórnin ákvað 21. 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 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
32020M9714. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/25/17

(mál M.9731 – ASE/Asteelflash)
Framkvæmdastjórnin ákvað 11. 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
32020M9731. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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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)

2020/EES/25/18

(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

Pentasinkkrómatoktahýdroxíð
EB nr. 256-418-0, CAS
nr. 49663-84-5

C(2020)1841

30. mars 2020

REACH/20/11/0
REACH/20/11/1
REACH/20/11/2
REACH/20/11/3

Stjtíð. ESB C 113,
6.4.2020, bls. 6

Kalíumdíkrómat
EB nr. 231-906-6, CAS
nr. 7778-50-9

C(2020) 2073

1. apríl 2020

REACH/20/3/0
REACH/20/3/1

Stjtíð. ESB C 122,
15.4.2020, bls. 3

Díkrómtris(krómat)
EB nr. 246-356-2, CAS
nr. 24613-89-6

C(2020) 2056

8. apríl 2020

REACH/20/10/0

Stjtíð. ESB C 122,
15.4.2020, bls. 4

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.

