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Nr. 3/1

EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA
Ráðstöfun ekki ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins

2020/EES/3/01

Eftirlitsstofnun EFTA hefur komist að þeirri niðurstöðu að eftirgreind ráðstöfun feli ekki í sér ríkisaðstoð
í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins.
Dagsetning ákvörðunar

18. nóvember 2019

Málsnúmer

84261

Ákvörðun nr.

078/19/COL

EFTA-ríki

Noregur

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega)

FriDA

Aðstoðarform

Engin aðstoð

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

Nr. 3/2

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum

23.1.2020

2020/EES/3/02

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun:
Dagsetning ákvörðunar

20. nóvember 2019

Málsnúmer

84333

Ákvörðun nr.

079/19/COL

EFTA-ríki

Noregur

Landsvæði

Öll

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega)

Amendments and a prolongation of the employee share
options tax scheme

Lagastoð

Skatteloven (norsk skattalög) gr. 5-14

Tegund aðstoðar

Aðstoðarkerfi

Markmið

Aðstoð við lítil og mjög lítil fyrirtæki

Aðstoðarform

Skattundanþága

Fjárhagsáætlun

NOK 570 milljónir árlega (heildarfjármagn
áætlunarinnar með breytingum)

Gildistími

2020-2029

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo
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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Nr. 3/3

EFTA-DÓMSTÓLLINN
Beiðni áfrýjunarréttar furstadæmisins dags. 13. ágúst 2019 um ráðgefandi álit
EFTA-dómstólsins í sakamáli á hendur H og I

2020/EES/3/03

(mál E-6/19)
EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Fürstliches Obergericht (áfrýjunarréttar furstadæmisins) dags.
13. ágúst 2019, sem skráð var í málaskrá dómstólsins 20. ágúst 2019, með beiðni um ráðgefandi álit í
sakamáli á hendur H og I, að því er varðar eftirtaldar spurningar:
1. Að því er varðar m-lið 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 561/2006:
a) Gildir þetta ákvæði einnig um „ferðir án farms“ sem farnar eru með sérhæfða ökutækinu
til flutninga á peningum og/eða verðmætum, sem þar er getið, með öðrum orðum, um ferðir
þessara ökutækja í því skyni að sækja peninga eða verðmæti og ferðir tilbaka að lokinni
afhendingu peninga eða verðmæta?
b) Gildir ákvæðið einnig um ökutæki í fylgd með sérhæfðum ökutækjum sem flytja peninga
og/eða verðmæti?
2. Er talið nauðsynlegt eða hæfilegt, í tengslum við 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB)
nr. 561/2006, að aðildarríki beiti viðurlögum vegna brota á þessari reglugerð þar sem
ferðirnar sem um ræðir eru farnar með sérhæfðum ökutækjum sem flytja peninga eða
verðmæti á yfirráðasvæði annarra aðildarríkja og þau aðildarríki hafa beitt undanþágunni
sem kveðið er á um í m-lið 1. mgr. 13. gr. þessarar reglugerðar þannig að engin brot hafi
verið framin samkvæmt þeim innlendu lögum sem um ræðir í viðkomandi aðildarríkjum?
3. Ber að túlka merkingu 5. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 561/2006 þannig að jafnvel þegar
aðildarríki hefur beitt undanþágunni sem kveðið er á um í m-lið 1. mgr. 13. gr. þessarar
reglugerðar, beri að skrá allan tíma sem varið er á þann hátt sem lýst er í e-lið 4. gr. þessarar
reglugerðar og tíma sem fer í akstur á ökutækjum (í öllum tilvikum vegna ferða af hálfu
sérhæfðra ökutækja sem flytja peninga og/eða verðmæti) sem „aðra vinnu“ í samræmi við
5. mgr. 6. gr. þeirrar reglugerðar sem um getur?
Ef svarið við spurningunni er jákvætt, ber þá einnig að beita 5. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB)
nr. 561/2006 er viðkomandi aðildarríki hefur undanþegið ökutækin sem um ræðir í
samræmi við 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3821/85 (nú 2. mgr. 3. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 165/2014)?
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Beiðni kærunefndar útboðsmála dags. 17. september 2019 um ráðgefandi álit
EFTA-dómstólsins í málinu Tak – Malbik ehf. gegn Vegagerðinni og Þrótti ehf.

23.1.2020

2020/EES/3/04

(mál E-7/19)
EFTA-dómstólnum hefur borist bréf kærunefndar útboðsmála frá 17. september 2019, sem skráð var í
málaskrá dómstólsins 23. september 2019, með beiðni um ráðgefandi álit í málinu Tak – Malbik ehf. gegn
Vegagerðinni og Þrótti ehf., að því er varðar eftirfarandi spurningu:
Telst samningur, sem stefnt er að í kjölfar útboðs, þar sem bjóðendur taka að sér að vinna
tiltekið efni úr hráefni, sem kaupandi lætur þeim í té, í samræmi við kröfur hans og haugsetja,
til samnings um verk í skilningi tilskipunar 2014/24/ESB, sbr. einkum 6. og 7. mgr. 2. gr., eða
til samnings um þjónustu í skilningi tilskipunarinnar, sbr. einkum 9. mgr. 2. gr.?

23.1.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Beiðni Klagenemnda for offentlige anskaffelser dags. 18. október 2019 um
ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í máli Scanteam AS gegn norska ríkinu

Nr. 3/5

2020/EES/3/05

(mál E-8/19)
EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Klagenemnda for offentlige anskaffelser (kærunefndar útboðsmála)
dags. 18. október 2019, sem var skráð í málaskrá dómstólsins 18. október 2019, með beiðni um
ráðgefandi álit í máli Scanteam AS gegn norska ríkinu, í fyrirsvari er atvinnumálaráðuneytið, að því er
varðar eftirfarandi spurningu:
Gildir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber
innkaup um útboðsferli af hálfu erlendrar sendiskrifstofu EFTA-ríkis í þriðja landi (utan
EES)?

Nr. 3/6

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Mál höfðað 26. nóvember 2019 af Abelia og WTW AS á hendur
Eftirlitsstofnun EFTA

23.1.2020

2020/EES/3/06

(mál E-9/19)
Hinn 26. nóvember 2019 höfðuðu Abelia og WTW AS mál fyrir EFTA-dómstólnum á hendur Eftirlitsstofnun EFTA; í fyrirsvari eru Espen Bakken, lögmaður, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, P.O. Box
2734, Solli, 0204 Osló, Noregi.
Kröfur sóknaraðila eru eru þær að EFTA-dómstóllinn:
1.

Ógildi ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 57/19/COL frá 10. júlí 2019.

2.

Geri Eftirlitsstofnun EFTA að greiða málskostnað.

Lagagrundvöllur, málsatvik og lagarök lögð fram til stuðnings:


Abelia er samtök atvinnugreina og atvinnurekenda innan vébanda stærstu samtaka atvinnulífsins í Noregi, NHO.



WTW AS er hugbúnaðarfyrirtæki og aðili að atvinnugreinasamtökunum Abelia og annast
nýstárlegar tæknilausnir í þágu viðskiptavina sem starfa á margvíslegum rekstrarsviðum.
WTW er einnig með starfsemi í rafrænni heilbrigðisþjónustu (e. e-health) í beinni samkeppni við rafræna heilbrigðisþjónustu á vegum opinberra aðila sem Eftirlitsstofnun EFTA
(héreftir „eftirlitsstofnunin“) fjallar um í hinni umþrættu ákvörðun.



Hin umþrætta ákvörðun varðar tilkynnta fjármögnun opinbers fyrirtækis sem annast
rafræna heilbrigðisþjónustu á innlendum vettvangi.



Norsk stjórnvöld hafa ekki litið á rafræna heilbrigðisþjónstu sem tengd er innbyrðis og
fjármögnuð af opinberu fé sem ríkisaðstoð þar sem ekki sé um að ræða „atvinnustarfsemi“
í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins, en lagði fram tilkynningu í þágu réttarvissu,
dags. 3. maí 2019.



Eftirlitsstofnun EFTA samþykkti hina umþrættu ákvörðun 10. júlí 2019 á grundvelli
2. mgr. 4. gr. samningsins um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls og komst að þeirri
niðurstöðu að norska heilbrigðisnetið Norsk Helsenett SF og norska skrifstofan á sviði
rafrænnar heilbrigðisþjónustu, Directoratet for e-helse, teldust ekki „fyrirtæki“ þegar þau
veita heilbrigðisþjónustu samkvæmt núverandi uppbyggingu norska heilbrigðiskerfisins.



Í hinni umþrættu ákvörðun komst eftirlitsstofnunin einnig að þeirri niðurstöðu að hinar
tilkynntu ráðstafanir veittu Norsk Helsenett SF ekki efnahagslegan ávinning í skilningi
1. mgr. 61. gr. EES-samningsins.



Sóknaraðilarnir mótmæla því að eftirlitsstofnunin hafi samþykkt hina umþrættu ákvörðun
varðandi aðstoðina án þess að hefja formlega rannsókn og hafi hún með því brotið gegn
réttindum sóknaraðilanna að því er varðar málsmeðferðina.



Því halda sóknaraðilarnir því fram að EFTA-dómstólnum beri að ógilda hina umþrættu
ákvörðun.
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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/3/07

(mál M.9479 – PSA/Saft/ACC)
1.

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

Peugeot SA („PSA“, Frakklandi), endanlega undir yfirráðum Groupe PSA (Frakklandi).

–

Saft Groupe S.A. („Saft“, Frakklandi), endanlega undir yfirráðum Total S.A. (Frakklandi).

–

Automotive Cells Company („ACC“, Frakklandi), nýstofnað sameiginlegt fyrirtæki.

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

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

PSA: fæst einkum við frumframleiðslu og sölu á vélknúnum ökutækjum undir merkjum Peugeot, Citroën, Opel,
Vauxhall og DS.

–

Saft: fæst við framleiðslu og afhendingu á iðnaðarrafgeymum.

–

ACC: mun fást við þróun, framleiðslu og afhendingu á rafgeymum og einingum til notkunar í iðnaði og ökutækjabúnaði.

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 18,
20.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9479 – PSA/Saft/ACC
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

23.1.2020

2020/EES/3/08

(mál M.9559 – Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España)
1.

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

Telefónica S.A. („Telefónica“, Spáni).

–

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. („PCS“, Spáni).

–

Prosegur Alarmas España, S.L.U. („Prosegur Alarmas“, Spáni), sem er sem stendur eingöngu undir yfirráðum PCS.

Telefónica og PCS ná í sameiningum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
yfir Prosegur Alarmas í heild.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
Sami samruni hafði verið tilkynntur framkvæmdastjórninni 27. nóvember 2019 en tilkynningin síðan dregin til baka
20. desember 2019.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Telefónica: fjarskipta- og farsímafyrirtæki sem starfar um allan heim undir heiti nokkurra vörumerkja, m.a. Movistar,
O2 og Vivo. Telefónica er 100% í opinberri eigu og skráð í kauphöllum Madríd, New York, Líma og Buenos Aires.

–

PCS: veitir fyrirtækjum, heimilum og rekstraraðilum öryggisþjónustu. Starfsemi PCS er skipt í þrjár einingar, eða
viðvörunarkerfi, öryggi og reiðufé.

–

Prosegur Alarmas: fæst við uppsetningu á viðvörunarkerfum og tengingum við öryggismiðstöðvar 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.

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 23,
23.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9559 – Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España
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“).

23.1.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

Nr. 3/9

2020/EES/3/09

(mál M.9641 – SNAM/FSI/OLT)
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:
–

SNAM S.p.A. (Ítalíu).

–

First State Investments International Ltd (Bretlandi).

–

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (Ítalíu).

SNAM og FSI ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir
OLT.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

SNAM: þróun og samþætt stjórnun gasgrunnvirkja, einkum flutningur, endurgösun og geymsla á jarðgasi á Ítalíu, auk
annarra ríkja í Evrópu.

–

FSI: eignastýringardeild Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, sem er einn af stærstu eignastýrendum í
Japan og dótturfyrirtæki að fullu í eigu Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

–

OLT: stjórnun á fljótandi geymslueiningu og endurgösunareiningu fyrir fljótandi jarðgas á Ítalíu, útvegun á endurgösunaraðstöðu fyrir alla áhugasama markaðsaðila við gegnsæ skilyrði og án mismununar.

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 19,
21.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9641 – SNAM/FSI/OLT
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“).

Nr. 3/10

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

23.1.2020

2020/EES/3/10

(mál M.9673 – Columbia Threadneedle Investments/Brittany Ferries/Condor)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 13. janúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Columbia Threadneedle Investments („CTI“, Bretlandi).

–

B.A.I. Bretagne Angleterre Irlande S.A., á markaði sem Brittany Ferries („BF“, Frakklandi).

–

MEIF II Channel Islands Transport Holdings Limited og dótturfyrirtæki („Condor“, Guernsey).

CTI og BF ná yfirráðum að fullu, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Condor í heild.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

CTI: annast eignastýringu um allan heim og býður upp á úrval áætlana og lausna sem ná til markaða um allan heim
sem og svæðisbundinna markaða og heimamarkaða og eignaflokka. Það er eignastýringarfyrirtæki Ameriprise
Financial, Inc sem er fjármálaþjónustuveitandi í fremstu röð sem hefur aðsetur í Bandaríkjunum.

–

BF: skipafélag sem annast farþega- og vöruflutningaþjónustu á milli Frakklands og Bretlands, Frakklands og Írlands,
Bretlands og Spánar og Írlands og Spánar. Það býður einnig upp á úrval styttri siglinga, orlofsmöguleika og pakka.

–

Condor: farþegaflutningar og ferjuþjónusta milli Ermarsundseyja og Bretlands og Bretlands, Ermarsundseyja og
Frakklands.

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 18,
20.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9673 – Columbia Threadneedle Investments/Brittany Ferries/Condor
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.

23.1.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

Nr. 3/11

2020/EES/3/11

(mál M.9691 – Mahindra & Mahindra/Ford Motor Company/Ardour)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

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

Mahindra and Mahindra Limited (Indlandi).

–

Ford Motor Company (Bandaríkjunum).

–

Ardour Automotive Private Limited (Indlandi).

Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Mahindra and Mahindra Limited: M&M er móðurfyrirtæki Mahindra Group sem er með starfsemi í ýmsum greinum,
m.a. ökutækjum og eftirmarkaði fyrir ökutæki.

–

Ford Motor Company: FMC er móðurfyrirtæki Ford Group sem hannar, framleiðir, markaðssetur og þjónustar breiða
línu af Ford-bifreiðum, trukkum, sportjeppum, rafbílum, Lincoln-lúxusbílum; veitir fjármálaþjónustu í gegnum Ford
Motor Credit Company og er einnig með starfsemi á sviði rafvæðingar, sjálfkeyrandi bíla og samgöngulausna.

–

Ardour Automotive Private Limited: sameiginlega fyrirtækið mun hanna, haga, prófa, framleiða, markaðssetja, selja,
dreifa og flytja út farþegabifreiðar auk þess að sjá um vara- og þjónustuhluti og íhluti fyrir slík ökutæki.

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 23,
23.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9691 – Mahindra & Mahindra/Ford Motor Company/Ardour
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.

Nr. 3/12

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

23.1.2020

2020/EES/3/12

(mál M.9699 – Mitsubishi Corporation/Eneco Groep)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

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

Mitsubishi Corporation („MC“, Japan).

–

Eneco Groep N.V. („Eneco“, Hollandi).

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

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

MC: samþætt viðskiptafélag sem þróar og stýrir starfsemi innan ýmissa atvinnugreina út um allan heim. MC fæst við
þróun, byggingu og rekstur vindorkuvera, framleiðslu og heildsöluafhendingu á rafmagni og viðskipti með raforku á
EES-svæðinu (í gegnum dótturfyrirtæki sín).

–

Eneco: fæst við framleiðslu og geymslu á raforku úr endurnýjanlegum uppsprettum, m.a. vind-, sólar-, vatns- og
líforku, afhendingu raforku og gass til einkaaðila og viðskiptaaðila og veitingu stoðþjónustu.

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 23,
23.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9699 – Mitsubishi Corporation/Eneco Groep
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.

23.1.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

Nr. 3/13

2020/EES/3/13

(mál M.9718 – Cobepa/Gerflor)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

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

Cobepa SA („Cobepa“, Belgíu), undir yfirráðum Vedihold SA.

–

Topfloor SAS, endanlegt eignarhaldsfélag Gerflor Group („Gerflor“, Frakklandi).

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

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Cobepa: einkarekið fjárfestingarfélag sem fjárfestir í Evrópu og Norður-Ameríku.

–

Gerflor: framleiðsla og afhending á gólflausnum og veggfrágangi fyrir fagaðila og aðra viðskiptavini.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti 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 24,
24.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9718 – Cobepa/Gerflor
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.

Nr. 3/14

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Upphaf málsmeðferðar

23.1.2020

2020/EES/3/14

(mál M.9409 – Aurubis/Metallo Group Holding)
Framkvæmdastjórnin ákvað 19. nóvember 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 við málsmeðferðina verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan 15 daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 13, 15.01.2020, bls. 3.
Þær má senda með símbréfi (+32 22964301), með tölvupósti á netfangið COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni M.9409 – Aurubis/Metallo Group Holding, og
eftirfarandi póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

23.1.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

Nr. 3/15

2020/EES/3/15

(mál M.9274 – GlaxoSmithKline/Pfizer Consumer Healthcare Business)
Framkvæmdastjórnin ákvað 10. júlí 2019 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
32019M9274. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/3/16

(mál M.9463 – KKR/Axel Springer)
Framkvæmdastjórnin ákvað 12. 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 (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
32019M9463. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/3/17

(mál M.9555 – Recruit/MUBK/JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 2. 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
32019M9555. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/3/18

(mál M.9635 – BNP Paribas/Ageas/Koninklijke Belgische Touring Club/Optimile)
Framkvæmdastjórnin ákvað 8. 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
32020M9635. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/3/19

(mál M.9636 – American Securities/Lindsay Goldberg/AECOM Management Services)
Framkvæmdastjórnin ákvað 9. 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
32020M9636. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/3/20

(mál M.9653 – Pon Tyre Group/Gilde Fund V/Gundlach Automotive Corporation)
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
32019M9653. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/3/21

(mál M.9667 – BlackRock Group/Raffles/Kellas Group)
Framkvæmdastjórnin ákvað 9. 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
32020M9667. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/3/22

SA.49579 (2019/C) (áður 2017/N) – svæðisbundin fjárfestingaraðstoð við
Peugeot Citroën Automoviles España, S.A. (PCAE) til stórs fjárfestingarverkefnis
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti spænskum stjórnvöldum, með bréfi dags. 1. júlí 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 17,
17.01.2020, bls. 4. Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for 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.

