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Nr. 47/1

EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA
Auglýsing Eftirlitsstofnunar EFTA um endurkröfuvexti sem reikna
ber við endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti í
EFTA-ríkjunum; vextirnir gilda frá 1. apríl 2020

2020/EES/47/01

Birt í samræmi við reglur um viðmiðunar- og afreiknivexti sem fram koma
í VII. hluta leiðbeinandi reglna Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð og 10. gr.
ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA 195/04/COL 14. júlí 2004 (1).
Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við ákvæði kaflans um aðferð við útreikning viðmiðunar- og
afreiknivaxta í leiðbeinandi reglum ESA um ríkisaðstoð, með áorðnum breytingum samkvæmt ákvörðun
ESA nr. 788/08/COL frá 17. desember 2008. Við útreikning gildandi viðmiðunarvaxta er viðeigandi álagi
bætt við grunnvextina í samræmi við leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð.
Grunnvextir fyrir Ísland og Noreg hafa verið uppfærðir í ljósi óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID19 faraldursins, frá 1. apríl
Grunnvextirnar eru ákvarðaðir sem hér segir:

01.04.2020 –

(1)

Ísland

Liechtenstein

Noregur

2,88

– 0,56

1,28

Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, og EES-viðbætir nr. 26, 25.5.2006, bls. 1.
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EFTA-DÓMSTÓLLINN
Beiðni áfrýjunardómstóls Borgarting dags. 3. apríl 2020 um ráðgefandi
álit EFTA-dómstólsins í máli norska ríkisins gegn L

2020/EES/47/02

(Mál E-2/20)
EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Borgarting lagmannsrett (áfrýjunardómstóls Borgarting) frá
3. apríl 2020, sem var skráð í málaskrá dómstólsins 3. apríl 2020, með beiðni um ráðgefandi álit í máli
norska ríkisins gegn L, að því er varðar eftirfarandi spurningar:
1.

Ber að túlka merkingu inngangsorða 27 við tilskipun 2004/38/EB þannig að brottvísun
ríkisborgara ESB/EES ásamt endanlegu endurkomubanni sé í andstöðu við tilskipun
2004/38/EB, jafnvel þótt viðkomandi einstaklingur eigi kost á því að leggja fram umsókn
um að banninu sé aflétt á grundvelli 1. mgr. 32. gr.?

2.

Hvernig ber að skilja orðin „verulegar breytingar“ í 1. mgr. 32. gr. þegar brottvísun
byggist á persónueinkennum ríkisborgara ESB/EES?

3.

Ef gert er ráð fyrir að þau persónueinkenni ríkisborgara ESB/EES sem réttlæta
brottvísunina muni ekki breytast, myndi brottvísun ásamt endalegu endurkomubanni í
slíkum tilvikum vera í andstöðu við tilskipun 2004/38/EB?

4.

Hvernig ber að túlka þá kröfu skv. 2. mgr. 27. gr. að brottvísun skuli vera í samræmi við
meðalhófsregluna þegar um er að ræða brottvísun ríkisborgara ESB/EES ásamt
endanlegu endurkomubanni ef viðkomandi einstaklingur á fjölskyldu og börn í landinu
sem beitir hana/hann viðkomandi brottvísun? Útilokar tilskipunin brottvísun ásamt
endanlegu endurkomubanni í slíkum tilvikum?

5.

Að hvaða marki ber að ljá því vægi, að refsiverð brot séu ekki framin á meðan á afplánun
stendur og að jákvæð þróun eigi sér stað í kjölfar reynslulausnar, við mat á því hvort um
sé að ræða „raunverulega, yfirvofandi og nægilega alvarlega ógnun“ sbr. 2. mgr. 27. gr.?
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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/47/03

(mál M.9299 – Discovery/Polsat/JV)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 7. júlí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Discovery Communications Europe Limited („Discovery“, Bretlandi), sem er hluti af Discovery, Inc. („Discovery
Group“, Bandaríkjunum).

–

Cyfrowy Polsat S.A. („Polsat“, Póllandi); lýtur yfirráðum Zygmunt Solorz.

Discovery og Polsat ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki („JV“, Póllandi).
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Discovery: fjölmiðlafyrirtæki sem tileyrir hinni alþjóðlegu Discovery Group, sem framleiðir sjónvarpsstöðvar og sér
fyrir sjónvarpsefni í gegnum margs konar dreifingarvettvang, m.a. línulega í gegnum áskriftarsjónvarp og FTA
sjónvarp og ýmsan stafrænan dreifingarvettvang um allan heim. Discovery er með starfsemi í Póllandi í gegnum
ráðandi hlut í pólsku fjölmiðla- og afþreyingarefnissamstæðunni, TVN, sem sendir út á fjölbreyttum sjónvarpsrásum í
Póllandi, auk dreifingar á vörumerkjunum Discovery og Eurosport.

–

Polsat: starfræksla á stafrænum vettvangi fyrir áskriftarsjónvarp í gegnum gervihnött og útsending sjónvarpsstöðva.
Polsat annast einnig myndveituþjónustu og aðra þjónustu á borð við Ipla viðmótið.

JV mun annast myndveitu í gegnum OTT-þjónustu í Póllandi og öðrum aðildarríkjum. Nýja þjónustan mun m.a. felast í
framleiðslu á staðbundnu efni sem Discovery og Polsat annast, sjónvarpsefni sem fengið er annars staðar og nýjum
pólskum þáttaröðum sem sérstaklega verða pantaðar af hinni nýju einingu. JV vettvangurinn mun einnig mögulega dreifa
sjónvarpsstöðvum móðurfyrirtækja og annarra þriðju aðila.
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 234,
16.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9299 – Discovery/Polsat/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“).
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2020/EES/47/04

(mál M.9711 – Alliance Healthcare Deutschland/Gehe Pharma Handel)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 10. júlí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Alliance Healthcare Deutschland AG (Þýskalandi); lýtur yfirráðum Wallgreens Boots Alliance, Inc. (Bandaríkjunum).

–

Gehe Pharma Handel GmbH (Þýskalandi); lýtur yfirráðum McKesson Corporation (Bandaríkjunum).

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

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Alliance: alhliða heildsölufyrirtæki á sviði lyfsölu, sem einkum starfar í Þýskalandi.

–

Gehe: alhliða heildsölufyrirtæki á sviði lyfsölu, sem einkum starfar í Þýskalandi.

3.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni 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 235,
17.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9711 – Alliance Healthcare Deutschland/Gehe Pharma Handel
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/47/05

(mál M.9771 – Hitachi/Honda/HIAMS/Keihin/Showa/Nissin Kogyo)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 7. júlí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Hitachi, Ltd. („HTL“, Japan).

–

Honda Motor Co., Ltd. („Honda“, Japan).

–

Hitachi Automotive Systems, Ltd („HIAMS“, Japan) dótturfyrirtæki sem er alfarið í eigu HTL.

–

Keihin Corporation („Keihin“, Japan).

–

Showa Corporation („Showa“, Japan).

–

Nissin Kogyo Co., Ltd („Nissin Kogyo“, Japan).

HTL og Honda ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir HIAMS, Keihin, Showa and Nissin Kogyo.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

HTL: fjölþjóðleg samstæða og endanlegt móðurfyrirtæki Hitachi-samstæðunnar. HTL er fyrirtæki með mjög fjölþætta
starfsemi og fæst einkum við framleiðslu og sölu á vörum á sviði upplýsingatækni, orku, iðnaðar, ferlimála og
snjalltækjalífsmáta.

–

Honda: móðurfyrirtæki Honda-samstæðunnar sem fæst við framleiðslu og dreifingu á ökutækjum, mótorhjólum og
aflknúnum vörum.

–

HIAMS: starfsemi á sviði framleiðslu og afhendingar á ökutækjavörum og tækni.

–

Keihin: starfsemi á sviði framleiðslu og afhendingu á rafvæðingarkerfum fyrir tvinnbíla og rafbíla; aflvélastýringakerfi
fyrir jarðgas- og náttúrugasökutæki og vörur fyrir efnarafala.

–

Showa: fæst við framleiðslu og afhendingu á íhlutum fyrir ökutæki, mótorhjól og utanborðsvélar.

–

Nissin Kogyo: fæst við framleiðslu og afhendingu á samþættum hemlakerfum fyrir ökutæki.

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 234,
16.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9771 – Hitachi/Honda/HIAMS/Keihin/Showa/Nissin Kogyo
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/47/06

(mál M.9802 – Liberty Global/DPG Media/JV)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 7. júlí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Liberty Global plc („Liberty Global“, Bretlandi), í gegnum dótturfyrirtækin Telenet Group NV og Telenet BV (einu
nafni „Telenet“, Belgíu).

–

DPG Media NV („DPG Media“, Belgíu).

–

Sameiginlegt fyrirtæki ( „JV“, Belgíu).

Liberty Global og DPG Media ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hinu sameiginlega félagi (JV).
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Liberty Global: rekstur á kapalkerfum og farsímanetum í Belgíu í gegnum dótturfyrirtækið Telenet, og sums staðar í
Lúxemborg, með sérhæfingu í i) breiðbandsinternetþjónustu, fastlínuþjónustu og kapalsjónvarpsþjónustu, einkum í
Flandri og sums staðar í Brussel, ii) farsímaþjónustu í Belgíu í heild, iii) rekstur á áskriftarsjónvarpsstöðvum með
hollensku tali og pöntunarsjónvarpsþjónusta (Play, Play More og Play Sports), sjónvarpsstöðvum sem senda út í
opinni dagskrá (Vier, Vijf, Zes), og iv) rekstur framleiðslufyrirtækisins Woestijnvis.

–

DPG Media: i) útgáfa dagblaða á hollensku (Het Laatste Nieuws, De Morgen) og tímarita (t.d. Dag Allemaal, Goed
Gevoel, Humo), ii) starfræksla sjónvarpsstöðva (VTM, Q2, Vitaya, CAZ, og VTM Kids), á auglýsingamiðaðri
myndveituþjónustu (VTM Go) og útvarpsstöðvum (Q-music og Joe), og iii) rekstur sýndarfarsímanets (Mobile
Vikings).

–

JV: afhending á myndveituþjónustu í áskrift undir merkjum nýs og sjálfstæðs vörumerkis í Belgíu sem leggur áherslu
á hollenskumælandi neytendur. Framboð hins sameiginlega fyrirtækis mun einskorðast við staðbundnar og
alþjóðlegar kvikmyndir og þáttaraðir. Hvorki verður um að ræða i) íþróttir né fullorðinsefni, eða ii) stöðvar með
línulega dagskrá (innan Telenet og/eða DPG Media og/eða frá þriðju aðilum) og tengda stoðþjónustu (t.d. efni sem er
aðgengilegt eftir að það hefur verið sýnt í línulegri dagskrá).

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 233,
15.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9802 – Liberty Global/DPG Media/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“).
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2020/EES/47/07

(mál M.9812 – Verily Life Sciences/Santen Pharmaceutical/JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

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

Verily Life Sciences LLC (USA) („Verily“), sem lýtur yfirráðum Alphabet Inc. (USA).

–

Santen Pharmaceutical Company, Ltd. (Japan) („Santen“).

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

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Verily: einkum lífvísindi og heilbrigðisþjónusta. Fyrirtækið býr til nýjungar í tækjum og tækni til þess að fyrirbyggja
og meðhöndla sjúkdóma, í samstarfi við lífvísinda- og lækningatækjastofnanir og opinberar stofnanir.

–

Santen: lyfjafyrirtæki sem leggur áherslu á augnlækningar. Fyrirtækið annast rannsóknir og þróun, markaðssetningu
og sölu á lyfjavörum.

–

Sameiginlegt fyrirtæki: mun annast rannsóknir, þróun og markaðssetningu á safni augnlækningabúnaðar sem
hannaður er til að meðhöndla eða greina augnsjúkdóma, eða að öðru leyti útvega tæki til að aðstoða sjúklinga,
umsjónaraðila eða meðferðaraðila í þágu alhliða augnheilbrigðisþjónustu.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni 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 235,
17.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9812 – Verily Life Sciences/Santen Pharmaceutical/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/47/08

(mál M.9866 – United Group/Forthnet)
1.

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

NEWCO United Group Hellas S.A.R.L. („NewCo“, Lúxemborg), dótturfyrirtæki alfarið í eigu United Group BV
(„United Group“, Niðurlöndum), sem endanlega lýtur alfarið yfirráðum BC Partners LLP („BC Partners“, Bretlandi).

–

Hellenic Telecommunications and Telematic Applications S.A. („Forthnet“, Grikklandi).

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

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

United Group: annast síma- og fjölmiðlaþjónustu í Suðaustur-Evrópu, þar sem það starfrækir fjölþættan kapal- og
fjölmiðlavettvang.

–

Forthnet: fjarskiptafyrirtæki með starfsemi í Grikklandi og á Kýpur undir vörumerkinu „NOVA“. Fyrirtækið annast
fastlínuþjónustu, fasta breiðbandsþjónustu og áskriftarsjónvarpsþjónustu (bæði í gegnum gervihnött og netið, með
svokallaðri OTT-tækni sem er óháð undirliggjandi fjarskiptakerfum) við heimili, fyrirtæki og stofnanir.

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 234,
16.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9866 – United Group/Forthnet
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/47/09

(mál M.9886 – Salling Group/Tesco Polska)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 7. júlí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Salling Group A/S („Salling Group“, Danmörku).

–

Tesco (Polska) sp. z.o.o. („Tesco Polska“, Póllandi).

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

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Salling Group: smásöludreifing á daglegum neytendavörum í matvörumörkuðum, deildaverslunum, lágvöruverðsverslunum og stórmörkuðum, auk netverslana, kaffihúsa, veitingahúsa og matarbakkaþjónustu, með starfsemi í
Danmörku, Þýskalandi og Póllandi (með Netto Sp. z o.o., smásali á matvörum með afslætti sem og annarri vöru en
matvöru).

–

Tesco Polska: smásöludreifing á matvöru og daglegum neytendavörum í gegnum verslunarkeðjur sem samanstanda af
stórmörkuðum og matvörumörkuðum í Póllandi.

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 233,
15.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9886 – Salling Group/Tesco Polska
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/47/10

(mál M.9889 – ERGO/SDHS/Taishan Property & Casualty Insurance)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

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

ERGO Versicherung AG („ERGO“) (Þýskalandi), undir yfirráðum Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft in München („Munich RE“) (Þýskalandi).

–

Shandong Hi-Speed Group Corporation („SDHS“) (Kína), fyrirtæki í eigu kínverska ríkisins sem alfarið lýtur
yfirráðum Shandong Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission („Shandong
SASAC“) (Kína).

–

Taishan Property & Casualty Insurance Co., Ltd („TSIC“) (Kína), alfarið undir yfirráðum Shandong SASAC, í
gegnum SDHS.

ERGO og SDHS ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
yfir TSIC.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

ERGO: annast tryggingarþjónustu. Fyrirtækið er dótturfyrirtæki alfarið í eigu Munich RE, sem er alþjóðlegt
tryggingafélag.

–

SHDS: fjárfestingar, lagning og rekstur þjóðvega, hraðbrauta, brúa, lestarteina; lestarumflutningur, hafnir,
skipaflutningar og vöruferlisstjórnun.

–

TSIC: annast tryggingarþjónustu í Kína.

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

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 233,
15.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9889 – ERGO/SDHS/Taishan Property & Casualty Insurance
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/47/11

(mál M.9893 – C&G/Fischer/Craftnote)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 3. júlí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Cordes & Graefe KG („Cordes & Graefe“, Þýskalandi).

–

fischerwerke GmbH & Co. KG („Fischer“, Þýskalandi).

–

myCraftnote Digital GmbH („Craftnote“, Þýskalandi), sem er alfarið undir yfirráðum Fischer.

C&G og Fischer ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Craftnote.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Cordes & Graefe: heildsala á hreinlætis-, hitunar- og loftjöfnunarvörum; þaklagnatækni, rafmagnsvörur,
mannvirkjavörur og iðntækni, í ýmsum aðildarríkjum.-

–

Fischer: framleiðsla á festingatækni, ökutækjainnréttingum, auk ráðgjafar (viðskiptaráðgjöf) og framleiðsla á
byggingarleikföngum um allan heim.

–

Craftnote: þróun og dreifing á vélbúnaði og hugbúnaði fyrir þjónustuveitendur og handverksfyrirtæki, m.a. tengd
þjónusta.

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 227,
10.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9893 – C&G/Fischer/Craftnote
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 Brussels
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/47/12

(mál M.9897 – Actineo/SHAM/Antevis JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 3. júlí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Société Hospitalière d‘Assurances Mutuelles („SHAM“, Frakklandi).

–

ACTINEO GmbH („Actineo“, Þýskalandi).

–

Antevis SAS („Antevis“, Frakklandi).

SHAM og Actineo ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr.
3. gr. sömu gerðar, yfir Antevis.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

SHAM: skaðatryggingar, einkum tryggingar vegna læknamistaka.

–

Actineo: þjónusta sem varðar stýringu heildstæðra trygginga gegn líkamstjóni.

–

Antevis: þjónusta við vátryggjendur vegna læknamistaka sem felst í kröfumeðhöndlun (í gegnum söfnun og vinnslu á
læknisfræðilegum gögnum), læknisfræðilegu mati og þróun á áhættugreiningu og stigalíkönum vegna krafna á
grundvelli trygginga gegn líkamstjóni vegna læknamistaka.

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 227,
10.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9897 – Actineo/SHAM/Antevis 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/47/13

(mál M.9783 – EQT/OMERS/DGF/INEXIO)
Framkvæmdastjórnin ákvað 29. 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
32020M9783. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/47/14

(mál M.9801 – Allianz/OMERS Infrastructure/T&R JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 29. maí 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
32020M9801. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/47/15

(mál M.9804 – Saudi Aramco Development/Baker Hughes/JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 30. 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
32020M9804. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/47/16

(mál M.9806 – Hyundai Capital Bank Europe/Sixt Leasing)
Framkvæmdastjórnin ákvað 3. júlí 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
32020M9806. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/47/17

(mál M.9816 – Advent/TA/Conservice)
Framkvæmdastjórnin ákvað 6. maí 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
32020M9816. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/47/18

(mál M.9840 – Macquarie/Fresco International)
Framkvæmdastjórnin ákvað 11. maí 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
32020M9840. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.

Nr. 47/16

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

16.7.2020

2020/EES/47/19

(mál M.9869 – EQT Fund Management/TowerBrook Capital Partners/
ACPS Automotive)
Framkvæmdastjórnin ákvað 6. júlí 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
32020M9869. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/47/20

frá 4. maí 2020
þar sem lýst er yfir að samruni fyrirtækja samræmist innri markaðinum og framkvæmd
EES-samningsins
(mál M.9409 – Aurubis/Metallo Group Holding)
Hinn 11. desember 2018 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð
ráðsins (EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (1), einkum
1. mgr. 8. gr. þeirrar reglugerðar. Heildartexti ákvörðunarinnar á ensku en án trúnaðarupplýsinga er birtur
á vef aðalskrifstofu samkeppnismála á eftirfarandi slóð: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/
index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/47/21

frá 16. maí 2019
um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr.
EES-samningsins
(mál AT.40135 – Forex-Three Way Banana Split)
Hinn 16. maí 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur samkvæmt 101. gr.
sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr.
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), hefur framkvæmdastjórnin nú birt nöfn aðila og meginefni
ákvörðunarinnar (Stjtíð. ESB C 226, 9.7.2020, bls. 5), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra
hagsmuna fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín.

(1)

Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1. Reglugerðin með áorðnum breytingum samkvæmt reglugerð (EB) nr. 411/2004
(Stjtíð. ESB L 68, 6.3.2004, bls. 1).
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2020/EES/47/22

frá 12. apríl 2019
þar sem lýst er yfir að samruni fyrirtækja samræmist innri markaðinum og framkvæmd
EES-samningsins
(mál M.8947 – Nidec/Whirlpool (Embraco Business))
Hinn 12. apríl 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð ráðsins
(EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (1), einkum 2. mgr. 8. gr.
þeirrar reglugerðar. Ákvörðunina í heild sinni, eða í bráðabirgðaútgáfu, á fullgiltu tungumáli málsins, að
trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri aðalskrifstofu samkeppnismála á eftirfarandi slóð:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/47/23

Málsnúmer SA.46470 (2017/C) – Möguleg ríkisaðstoð í þágu Inter IKEA – formleg
rannsókn framlengd
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Niðurlöndum, með bréfi dags. 30. apríl 2020, birt á fullgiltu
tungumáli í Stjtíð. ESB C 228, 10.7.2020, bls. 9, þá ákvörðun sína að hefja rannsókn á ofangreindri
aðstoð/ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
framlengt í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB (C 228, 10.7.2020,
bls. 9). Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Niðurlöndum. Þeim, sem leggja fram
athugasemdir, er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

