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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Almennir frídagar á árinu 2020: EFTA-ríkin sem eiga aðild  

að EES og EES-stofnanir 

 
Ísland Liechtenstein Noregur 

Eftirlits-

stofnun EFTA 

EFTA-

dómstóllinn 

Miðvikudagurinn 1. janúar X X X X X 

Fimmtudagurinn 2. janúar  
 

X 
 

X X 

Föstudagurinn 3. janúar    X  

Mánudagurinn 6. janúar  X    

Mánudagurinn 24. febrúar     X 

Þriðjudagurinn 25. febrúar  X    

Fimmtudagurinn 19. mars  X    

Fimmtudagurinn 9. apríl  X 
 

X X X 

Föstudagurinn 10. apríl  X X X X X 

Mánudagurinn 13. apríl X X X X X 

Fimmtudagurinn 23. apríl X     

Föstudagurinn 1. maí  X X X X X 

Mánudagurinn 11. maí     X 

Fimmtudagurinn 21. maí X X X X X 

Föstudagurinn 22. maí    X X 

Mánudagurinn 1. júní  X X X X X 

Fimmtudagurinn 11. júní  X    

Miðvikudagurinn 17. júní X     

Þriðjudagurinn 23. júní     X 

Mánudagurinn 3. ágúst X 
  

  

Mánudagurinn 31. ágúst     X 

Þriðjudagurinn 8. september  X    

Mánudagurinn 2. nóvember  
   

X X 

Þriðjudagurinn 8. desember  X    

Fimmtudagurinn 24. des. X X  X X 

Föstudagurinn 25. desember X X X X X 

Mánudagurinn 28. desember     X X 

Þriðjudagurinn 29. desember    X X 

Miðvikudagurinn 30. des.     X X 

Fimmtudagurinn 31. des. X X 
 

X X 

Almennir frídagar sem falla á laugardaga og sunnudaga eru ekki taldir upp. 

2019/EES/97/01 
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Ráðstöfun ekki ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins 

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 10. september 2019 

Málsnúmer 83877 

Ákvörðun nr. 064/19/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Arbitral award between Landsvirkjun and Elkem 

Lagastoð Fimmta breyting á orkusamningnum milli 

Landsvirkjunar og Elkem frá 1976 

Tegund aðstoðar Ekki ríkisaðstoð 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2019/EES/97/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 19. september 2019  

Málsnúmer 83960 

Ákvörðun nr. 065/19/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Óþekkt, val með útboði  

Lagastoð Samningur  

Tegund aðstoðar Tilfallandi aðstoð  

Markmið Breiðbandsgrunnvirki 

Aðstoðarform Beinn styrkur  

Aðstoðarhlutfall Allt að 100%  

Atvinnugreinar Breiðband og alþjóðleg rafræn tengiþjónusta  

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  

Nygård 1, Lillesand, Norway  

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2019/EES/97/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9521 – Bamesa/Sumitomo/Steel Centre Europe) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Bamesa Aceros S.L. („Bamesa“, Spáni), undir yfirráðum Armasfi S.L. 

–  Sumitomo Corporation („Sumitomo“, Japan).  

–  Steel Centre Europe s.r.o. („SCE“, Tékklandi). 

Bamesa og Sumitomo ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir SCE. Fyrir 

viðskiptin var Sumimoto þegar hluthafi í SCE. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Bamesa: dreifing á stáli í gegnum stálþjónustumiðstöðvar. 

–  Sumitomo: sala á vörum úr málmi; flutnings- og byggingakerfi, umhverfi og innviðir, íðefni og rafeindavörur, 

fjölmiðlar, netkerfi og lífstílstengdar vörur, jarðefnauðlindir, orka og lífvísindi. 

–  SCE: dreifing á stáli í gegnum stálþjónustumiðstöðvar í Tékklandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 414, 

10.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9521 – Bamesa/Sumitomo/Steel Centre Europe 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

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

2019/EES/97/04 

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

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

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. nóvember 2019 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 hluti af samstæðunni PCS. 

Telefónica og PCS ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunaregluge-

rðarinnar, yfir Prosegur Alarmas. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Telefónica: fjarskiptafyrirtæki sem starfar um allan heim og veitir farsímaþjónustu undir ýmsum vörumerkjum, m.a. 

Movistar, O2 og Vivo. Telefónica er 100% almenningshlutafélag og skráð í kauphallir í Madríd, New York, Líma og 

Buenos Aires. 

–  PCS: öryggisþjónusta við fyrirtæki, heimili og rekstraraðila. Starfsemi PCS er þríþætt, eða varðandi viðvörunarkerfi, 

öryggiskerfi og reiðufé. 

–  Prosegur Alarmas: fæst við uppsetningu á viðvörunarkerfum og tengingar 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.  

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 412, 

9.12.2019. 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“). 

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

2019/EES/97/05 

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

(mál M.9586 – SEGRO/PSPIB/7R Projekt 5) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SEGRO plc („SEGRO“, Bretlandi). 

– Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada). 

–  7R Projekt 5 sp z o.o. („andlagið“, Póllandi).  

SEGRO og PSPIB ná sameiginlegum yfirráðum í heild, skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

andlaginu. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  SEGRO: eignarhald, stýring og þróun eigna undir nútímavöruhús og léttiðnað sem eru staðsettar í ýmsum ESB-

ríkjum. 

–  PSPIB: fjárfesting nettóframlaga í lífeyrissjóði opinbera geirans í Kanada. PSPIB stýrir fjölbreyttu, alþjóðlegu eignasafni, 

sem m.a. er samsett úr hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum verðbréfum með föstum vöxtum, og fjárfestingum í 

óskráðum eignum, fasteignum, innviðum, náttúruauðlindum og einkaskuldum. 

– Andlag viðskiptanna: eigandi fasteignar sem nýtt er í tengslum við vöruferlisstjórnun og er á svæðum 37/10, Rokcińska 

Street, Łódź, Póllandi.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 412, 

9.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9586 – SEGRO/PSPIB/7R Projekt 5 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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12.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 97/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9602 – Banco Santander/Allianz Popular) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 4. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Banco Santander, S.A. („Banco Santander“, Spáni). 

–  Allianz Popular, S.L. („Allianz Popular“, Spáni). 

Banco Santander nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Allianz Popular. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Santander: einkum starfsemi á sviði einstaklingsviðskipta, fjárstýringar og trygginga. 

–  Allianz Popular: tryggingar, lífeyrissjóðir og eignastýring á Spáni. Fyrirtækið er sem stendur undir yfirráðum Banco 

Santander og Allianz Europe, dótturfélags Allianz SE („Allianz“). 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 419, 

12.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9602 – Banco Santander/Allianz Popular 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 97/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9629 – Faurecia/SAS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Faurecia Automotive GmbH („Faurecia“, Þýskalandi), dótturfyrirtæki Faurecia S.A. (Frakklandi) sem endanlega er 

undir yfirráðum Peugeot S.A. (Frakklandi), móðurfyrirtækis samstæðunnar PSA. 

–  SAS Autosystemtechnik GmbH & Co. KG („SAS“, Þýskalandi), sem stendur sameiginlega undir yfirráðum Faurecia 

og Continental Automotive GmbH („Continental“, Þýskalandi). 

Faurecia nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir SAS. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Faurecia: dótturfyrirtæki Faurecia S.A., sem er franskt fyrirtæki sem annast þróun, framleiðslu og afhendingu á 

íhlutum fyrir farþegabifreiðar og atvinnuökutæki. Peugeot S.A. er franskur bílaframleiðandi. 

–  SAS: fyrirtæki í sameiginlegri eigu (Faurecia og Continental, sem afhendir einnig íhluti í ökutæki), sem sérhæfir sig í 

samsetningu á stjórnklefum farþegabifreiða og atvinnuökutækja. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 416, 

11.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9629 – Faurecia/SAS 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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12.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 97/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9635 – BNP Paribas/Ageas/Koninklijke Belgische Touring Club/Optimile) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 4. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  BNP Paribas Fortis NV/SA („BNPPF“, Belgíu). 

–  AG Insurance NV/SA, undir yfirráðum Ageas SA/NV („AGI“, Belgíu). 

–  Koninklijke Belgische Touring Club VZW („Touring“, Belgíu). 

–  Optimile NV („Optimile“, Belgíu). 

BNPPF, AGI og Touring ná sameiginlegum yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Optimile.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  BNPPF: dótturfyrirtæki BNP Paribas Group í Belgíu sem býður upp á víðtækar lausnir í banka- og fjármálaþjónustu fyrir 

einstaklinga, fagaðila, lítil og meðalstór fyrirtæki, opinberar stofnanir, o.s.frv. Dótturfyrirtæki þess Arval BNP sérhæfir 

sig í útleigu á ökutækjum og veitir fyrirtækjum sérsniðnar lausnir í þágu hreyfanleika starfsmanna. 

–  AGI: dótturfyrirtæki Ageas, sem er margþætt tryggingafélag starfandi í Belgíu og býður upp á líf- og skaðatryggingar og 

viðbótarlífeyri. Það er eigandi Interparking, bílastæðafyrirtækis sem er með starfsemi í níu Evrópuríkjum, m.a. Belgíu.  

–  Touring: vega- og ferðaaðstoð, skammtímaleiga, lánsbifreiðar, sala á bifreiðum, viðgerðir og skipti á rúðum ökutækja, 

tækniskoðun á ökutækjum og ferðatryggingar. Býður einnig smáforritið easy Way, sem greiðir fyrir samgönguleiðum 

með samskiptum milli fyrirtækja og milli fyrirtækja og neytenda (B2B2C). 

–  Optimile: einkum starfsemi í Belgíu við þróun og sölu á hugbúnaði vegna samgönguþjónustu, m.a. endurmerkt smáforrit 

fyrir samskipti milli fyrirtækja, fjölþætt smáforrit fyrir samgönguþjónustu í samskiptum fyrirtækja og neytenda 

(Mobiflow) og endurmerktar hugbúnaðarlausnir í gegnum hugbúnaðarveitu fyrir bakvinnslu vegna samgöngurekstrar á 

borð við hleðslustöðvar og leigubílaþjónustu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið undir 

gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 

fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 416, 

11.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9635 – BNP Paribas/Ageas/Koninklijke Belgische Touring Club/Optimile 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 97/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9636 – American Securities/Lindsay Goldberg/AECOM Management Services) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  American Securities LLC („American Securities“, Bandaríkjunum). 

–  Goldberg, Lindsay & Co., LLC („Lindsay Goldberg“, Bandaríkjunum). 

–  AECOM E&C Holdings, Inc., Maverick Newco LLC and AECOM International Holdings (UK) Limited (einu nafni 

„AECOM Management Services“, Bandaríkjunum). 

American Securities og Lindsay Goldberg ná sameiginlegum yfirráðum í heild, skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir AECOM Management Services. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  American Securities: fyrirtæki sem fjárfestir í hlutum í óskráðum fyrirtækjum í ýmsum starfsgreinum, m.a. 

viðskiptaþjónustu, á sviði neytendamála, heilbrigðisþjónustu, iðnstarfsemi og tækni. 

–  Lindsay Goldberg: fjárfestingaráðgjöf við sjóði sem fjárfesta í óskráðum eignum í mismunandi greinum.  

–  AECOM Management Services: þjónustuveitandi starfandi um allan heim sem veitir annast sérfræðiþjónustu við 

stjórnvöld og einingar tengdar þeim á sviði varnarmála. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 420, 

13.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9636 – American Securities/Lindsay Goldberg/AECOM Management 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) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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12.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 97/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9653 – Pon Tyre Group/Gilde Fund V/Gundlach Automotive Corporation) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Pon Tyre Group B.V. (Hollandi), sem er hluti af Pon-samstæðunni („Pon“). 

–  Gilde Fund V (Hollandi), sem er undir stjórn Gilde V Management B.V. (Hollandi). 

–  Gundlach Automotive Corporation (Þýskalandi); sem stendur alfarið undir yfirráðum Gilde Fund V. 

Pon og Gilde Fund V ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. 

mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir Gundlach Automotive Corporation. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Pon Tyre Group B.V.: Pon Tyre Group B.V. er hluti af Pon-samstæðunni. Pon er með starfsemi í fjórum 

rekstrareiningum: Í tengslum við ökutæki, m.a. dreifingu hjólbarða, „Pon Bike“ hjóla, búnaðar og aflkerfa sem og 

flutninga í iðnstarfsemi. 

–  Gilde Fund V: fyrirtæki sem fjárfestir í hlutum í óskráðum félögum og fæst við ráðgjöf, stjórnun og fjárfestingu í 

meðalstórum fyrirtækjum. 

–  Gundlach Automotive Corporation: fæst einkum við dreifingu á hjólbörðum, felgum, tilsniðnum hjólbörðum, 

skynjara í loftþrýstingsvöktunarkerfi og tengda þjónustu og sér líka um hjólbarðakerfi og uppsetningu fyrir 

frumframleiðendur. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 412, 

9.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9653 – Pon Tyre Group/Gilde Fund V/Gundlach Automotive Corporation 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 97/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9678 – Keppel Infrastructure/MET Capital/MET) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. („Keppel Infrastructure“, Singapúr). 

–  MET Capital Partners AG („MET Capital“, Sviss). 

–  MET Holding AG („MET“, Sviss), undir yfirráðum MET Capital. 

Keppel Infrastructure og MET Capital ná sameiginlega yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir MET. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Keppel Infrastructure: yfirráð yfir hópi fyrirtækja sem starfa á sviði orku og umhverfisinnviða. 

–  MET Capital: eignarhald á hlutum í einingum í orkugeiranum. 

–  MET: samþætt evrópskt orkufyrirtæki með höfuðstöðvar í Sviss sem annast ýmiss konar mismunandi starfsemi í 

gegnum dótturfyrirtæki á sviði jarðgass, fljótandi jarðgass/jarðolíugass, orku og olíu, og beinir sjónum að heildsölu á 

hrávörum af ýmsu tagi, viðskiptum og sölu, auk orkugrunnvirkja og iðnaðareigna.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 419, 

12.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9678 – Keppel Infrastructure/MET Capital/MET 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

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

2019/EES/97/12 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9694 – Hermes/Iridium/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Hermes GPE LLP („Hermes“, Bandaríkjunum). 

–  Iridium Conceciones de Infrastructuras S.A. („Iridium“, Spáni), sem er hluti af ACS Group („ACS“, Spáni). 

–  JV (sameiginlegt fyrirtæki) (Spáni), þ.m.t.: 

–  Eix Diagonal Concessionària de la Generalitat de Catalunya („Eix Diagonal“, Spáni). 

–  Autovía del Pirineo S.A. („A-21“, Spáni). 

–  Autovía de los Pinares, S.A. („Aupisa“, Spáni). 

–  Concesionaria Santiago-Brión S.A. („Santiago-Brión“, Spáni). 

–  Reus-Alcover Concesionària de la Generalitat de Catalunya S.A. („Reus-Alcover“, Spáni). 

–  Autovía de la Mancha S.A. („Aumancha“, Spáni). 

–  Inversora de la Autovía de la Mancha S.A. („Inversora“, Spáni). 

Hermes og Iridium ná sameiginlegum yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir JV, sem mun annast sérleyfi vegna veggjaldahraðbrauta (t.d. Eix-Diagonal, A-21, Aupisa, Santiago-

Brión, Reus-Alcover, Aumancha og Inversora, einu nafni „Toll Motorway Concessions“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Hermes: leiðandi fjárfestir sem fjárfestir í einkafyrirtækjum og sérhæfir sig í þróun á einkamörkuðum um allan heim 

við þróun á sérhönnuðum og fjölþættum eignasöfnum með eignum í óskráðum fyrirtækjum og eignum í innviðum, 

fyrir hönd viðskiptavina sinna.  

–  Iridium: hluti af spænsku byggingarfyrirtækjasamstæðunni ACS, sem fæst við þróun, stýringu og rekstur á sérleyfum. 

–  JV: fæst við stýringu sérleyfa í flutningageiranum og mun stýra Toll Motorway Concessions. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 414, 

10.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9694 – Hermes/Iridium/JV 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

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

2019/EES/97/13 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9387 – Allied Irish Banks/First Data Corporation/Semeral) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. október 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 

32019M9387. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9432 – Allianz Holdings/Legal and General Insurance) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. september 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 

32019M9432. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/97/15 

2019/EES/97/14 

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

(mál M.9501 – I Squared Capital Advisors/PEMA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. október 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 

32019M9501. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9512 – EQT/Colony Capital/Zayo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. 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 

32019M9512. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/97/16 

2019/EES/97/17 

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

(mál M.9538 – Broadcom/Symantec Enterprise Security Business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. október 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 

32019M9538. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9540 – Permira/Cambrex) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. nóvember 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (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 

32019M9540. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/97/18 

2019/EES/97/19 

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

(mál M.9557 – Swisscom/AMAG Group/Zürich Insurance Group/autoSense) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 þýsku 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 

32019M9557. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9567 – PGGM/Macquarie/Genesee & Wyoming Australia) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. 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 

32019M9567. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/97/20 

2019/EES/97/21 

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

(mál M.9611 – Pavilion Energy/Iberdrola Group (European LNG Asset Portfolio)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. nóvember 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (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 

32019M9611. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/97/22 

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

Ríkisaðstoð SA.51987 (2018/N) – Hitaveitukerfi – Tarnobrzeg; SA.52084 (2018/N) – 

Hitaveitukerfi – Ropczyce; SA.52238 (2018/N) – Hitaveitukerfi – Lesko; SA.54236 

(2019/N) – Hitaveitukerfi – Dębica; og SA.55273 (2019/N) – Hitaveitukerfi – Ustrzyki 

Dolne 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Póllandi, með bréfi dags. 25. október 2018, þá ákvörðun 

sína að hefja rannsókn á ofangreindri ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins. 

Frestur hagsmunaaðila til að gera athugasemdir er einn mánuður frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf 

birtist í Stjtíð. ESB (C 411, 6.12.2019, bls. 6): 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

Bréfasími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Póllandi. Þeim, sem leggja fram athugasemdir, 

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

2019/EES/97/23 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.411.01.0006.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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AUGLÝST EFTIR TILLÖGUM – EACEA/38/2019 

samkvæmt áætluninni Erasmus+ 

Lykilaðgerð 3 Stuðningur við umbætur á stefnumálum 

Evrópskar tilraunir í stefnumótun á sviði menntunar og þjálfunar undir forystu háttsettra 

yfirvalda 

Evrópskar tilraunir í stefnumótun eru samstarfsverkefni milli landa undir forystu háttsettra yfirvalda í 

ríkjunum sem eru aðilar að áætluninni. Fela þær í sér prófun á þýðingu, skilvirkni, mögulegum áhrifum 

og kvarðanleika á stefnumarkandi ráðstöfunum í gegnum samhliða vettvangstilraunir í mismunandi 

löndum sem byggjast á (hálf-) tilraunakenndri nálgun og sameiginlegum aðferðarlýsingum fyrir matið. 

Með því að sameina skipulagða forystu, aðferðafræðilegan traustleika og öflugan evrópskan vinkil er 

stuðlað að sameiginlegri þekkingaröflun auk þess sem stefnumörkun byggð á fyrirliggjandi gögnum er 

styrkt í Evrópu. 

Sértæk markmið þessarar auglýsingar eru: 

 Að stuðla að samstarfi milli landa og gagnkvæmum lærdómi opinberra yfirvalda á æðstu stigum 

stofnana hlutgengra landa til að hlúa að kerfisumbótum og nýsköpun á sviði menntunar og 

þjálfunar. 

 Að efla söfnun og greiningu staðreynda til að tryggja árangursríka framkvæmd nýstárlegra 

ráðstafana, 

 Að greiða fyrir flytjanleika og kvörðun nýstárlegra ráðstafana. 

Forgangssvið auglýsingar þessarar eru: 

Flokkur 1 

 Stafræn menntun og þjálfun 

 Kennsla og kennarar 

Flokkur 2 

 Fjármögnunarúrræði til þess að auka og endurnýja færni, m.a. kerfi á borð við fyrirkomulag 

fyrir einstaklingsmiðaða menntun (ILA). 

 Stefna og verkferli sem styður viðurkenningu á óformlegu og formlausu námi, m.a. með 

skilvirkum leiðbeiningum 

Upplýsingar um hlutgenga starfsemi og lengd verkefna, tilætlaðan árangur, úthlutunarviðmið og fjárveitingu 

er að finna í Stjtíð. ESB C 410, 6.12.2019, bls. 11. 

Hlutgengir umsækjendur  

Umsækjendur, sem teljast hlutgengir til að svara þessari auglýsingu, eru: 

a) Opinber yfirvöld (ráðuneyti eða ígildi þeirra) sem bera ábyrgð á menntun og þjálfun á æðsta stigi í 

viðeigandi samhengi (á landsvísu eða án miðstýringar). Opinber yfirvöld sem bera ábyrgð á öðrum 

sviðum en menntun og þjálfun (t.d. vinnumálum, æskulýðsmálum, fjármálum, félagsmálum, innanríkis-

málum, dómsmálum, heilbrigðismálum o.s.frv.) teljast hlutgeng svo fremi að þau sýni fram á sérstakar 

valdheimildir á þeim sviðum þar sem tilraunastarf mun fara fram.  

2019/EES/97/24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.410.01.0011.01.ENG
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b) Opinber samtök eða einkasamtök sem fást við menntun og þjálfun eða önnur svið sem eiga við. 

c) Opinber samtök eða einkasamtök eða stofnanir sem fást við starfsemi þvert á greinar sem tengist 

menntun og þjálfun í öðrum félagslegum og hagrænum greinum (t.d. stofnanir sem ekki eru reknar í 

hagnaðarskyni, upplýsinga- og leiðbeiningaþjónusta, opinber yfirvöld, skrifstofur eða þjónustuaðilar sem 

bera ábyrgð á: menntun, þjálfun, æskulýðsmálum, vinnumálum, félagsmálum, innanríkismálum, 

dómsmálum, gæðatryggingu, staðfestingu og/eða viðurkenningu; náms- og atvinnuráðgjöf, viðskiptaráð, 

fyrirtæki og aðilar vinnumarkaðarins, viðskiptastofnanir, borgaraleg samtök, menningar- eða 

íþróttastofnanir, mats- eða rannsóknaraðilar, fjölmiðlar, o.s.frv.). 

Landsbundnar skrifstofur eða annars konar fyrirkomulag og netkerfi í áætluninni Erasmus+ sem nýtur 

beinna styrkja frá framkvæmdastjórninni í samræmi við lagagrundvöll áætlunarinnar Erasmus+ eru ekki 

hlutgengir umsækjendur. Hins vegar teljast lögaðilar sem hýsa landsbundnar Erasmus+ skrifstofur eða 

fyrirkomulag og netkerfi hlutgengir umsækjendur. 

Einungis verður tekið við umsóknum frá lögaðilum í eftirtöldum löndum sem eru aðilar að áætluninni: 

 Aðildarríki Evrópusambandsins 

 EFTA-ríkin sem eiga aðild að EES: Ísland, Liechtenstein og Noregur 

 Ríki sem hafa sótt um aðild að ESB: Norður-Makedónía, Tyrkland og Serbía 

Breskir umsækjendur: Vinsamlegast athugið að uppfylla þarf hlutgengisskilyrðin allan tímann á meðan 

styrkurinn er í gildi. Gangi Bretland úr Evrópusambandinu á gildistíma styrksins án þess að gerður sé 

samningur við Evrópusambandið sem tryggir sérstaklega að breskir umsækjendur séu áfram hlutgengir, 

verður fjármögnun hætt (en þátttöku haldið áfram þar sem kostur er) eða þess krafist að þátttöku í 

verkefninu sé hætt á grundvelli gr. II.17 í styrksamningnum. 

Umsóknarferli og skilafrestur  

Umsóknarfrestur: 

 Fyrstu tillögur: 21. apríl 2020 – 17:00 (á Brussel-tíma) 

 Lokatillögur: 24. september 2020 – 17:00 (á Brussel-tíma) 

Umsækjendur eru beðnir um að lesa vandlega allar upplýsingar um auglýsinguna eftir tillögum 

EACEA/38/2019 og umsóknarferlið, og að nota skjölin sem skylt er að nota, en þau má finna hér: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en — Call reference EACEA/38/2019 

Umsóknin ásamt viðaukum verður að berast á netinu og á tilteknu rafrænu eyðublaði.  

Netfang: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en%20—%20Call%20reference%20EACEA/38/2019
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
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Upplýsingar sem framkvæmdastjórnin hefur veitt í samræmi við 2.  

undirgrein 8. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1535  

frá 9. september 2015 um tilhögun miðlunar upplýsinga um tæknireglugerðir  

og reglur um þjónustu í upplýsingasamfélaginu (1) 

Tölfræðilegar upplýsingar um tæknireglugerðir, tilkynntar 2018 samkvæmt  

tilkynningarferlinu í tilskipun (ESB) 2015/1535 

I. Tafla sem sýnir mismunandi viðbrögð gagnvart aðildarríkjum Evrópusambandsins við drögum sem þau 

hafa tilkynnt um  

Aðildarríki 
Fjöldi 

tilkynninga 

Athugasemdir (1) Ítarlegt álit (2) 

Tillögur að 

frumvörpum til 

laga ESB 

AÐILDARR. FRKVSTJ. 
EFTA (3) 

TR (4) 
AÐILDARR. FRKVSTJ. 6.3 (5) 6.4 (6) 

Austurríki 68 1 25 0 0 0 0 0 

Belgía 42 6 14 1 12 1 0 1 

Búlgaría 18 4 5 0 3 4 1 0 

Króatía 7 1 2 0 0 1 0 0 

Kýpur 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tékkland 46 3 23 0 2 1 0 0 

Danmörk 26 2 2 0 0 0 0 0 

Eistland 14 2 6 0 0 1 0 0 

Finnland 48 0 25 0 0 2 0 0 

Frakkland 48 5 14 0 3 2 1 0 

Þýskaland 54 1 7 0 0 0 0 0 

Grikkland 14 13 13 0 0 10 0 0 

Ungverjaland 9 2 1 0 0 1 0 0 

Írland 2 8 1 0 3 0 0 0 

Ítalía 23 1 8 0 1 2 0 0 

Lettland 7 2 1 0 1 0 0 0 

Litháen 15 1 5 0 0 2 0 0 

Lúxemborg 2 0 1 0 0 0 0 0 

Malta 14 3 11 0 1 1 0 0 

Holland 32 1 2 0 0 0 0 0 

Pólland 28 4 7 0 3 0 0 0 

Portúgal 2 1 1 0 0 1 0 0 

Rúmenía 8 1 1 0 4 1 0 0 

Slóvakía 15 7 4 0 2 1 0 0 

Slóvenía 7 1 4 0 1 2 0 0 

Spánn 30 4 13 0 1 6 1 0 

Svíþjóð 54 1 14 0 1 1 0 0 

Bretland 33 2 7 0 0 0 0 0 

ESB samtals  666 77 217 1 38 40 3 1 

  

(1) Stjtíð. ESB L 241, 17.9.2015, bls. 1. Framvegis „tilskipunin“. 

2019/EES/97/25 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2015:241:TOC
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(1) Ákvæði 5.2 gr. tilskipunarinnar. 

(2) Ákvæði 6.2 gr. tilskipunarinnar. 

(3) Samkvæmt EES-samningnum skulu EFTA-ríkin sem eru aðilar að samningnum beita tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða sem og reglna um 

þjónustu í upplýsingasamfélaginu, samkvæmt aðlögunarákvæðum eftir því sem við á, í samræmi við II. viðauka XIX. kafla, 1. lið 

og XI. viðauka, lið 51i, og geta því látið frá sér athugasemdir við drög sem aðildarríki ESB hafa tilkynnt um. Sviss er einnig 

heimilt að gera slíkar athugasemdir á grundvelli óformlegs samnings um upplýsingaskipti á sviði tæknireglugerða. 

(4) Tilkynningarferlið samkvæmt tilskipuninni var látið taka til Tyrklands samkvæmt samstarfssamningi sem gerður var við landið 

(samstarfssamningurinn milli Efnahagsbandalags Evrópu og Tyrklands (Stjtíð. ESB 217, 29.12.1964, bls. 3687/64) og ákvörðunum 

1/95 og 2/97 af hálfu samstarfsráðs Efnahagsbandalagsins og Tyrklands). 

(5) Í 6.3 gr. tilskipunarinnar er kveðið á um að aðildarríkin skuli fresta að samþykkja tilkynnt drög að tæknireglugerð (nema um sé að 

ræða drög að tæknireglugerðum sem varða þjónustu í upplýsingasamfélaginu) í tólf mánuði frá þeim degi er þau berast 

framkvæmdastjórninni ef framkvæmdastjórnin tilkynnir ætlun sína um að leggja til eða samþykkja tilskipun, reglugerð eða 

ákvörðun um málið. 

(6) Í 6.4 gr. tilskipunarinnar er kveðið á um að aðildarríkin skuli fresta því að samþykkja drög að tæknilegri reglugerð í tólf mánuði frá 

þeim degi er þau berast framkvæmdastjórninni, ef hin síðarnefnda gefur til kynna með tilkynningu að drögin varði málefni sem 

fjallað er um í tillögu að tilskipun, reglugerð eða ákvörðun sem hefur verið lögð fyrir Evrópuþingið og ráðið. 
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II. Tafla sem sýnir sundurliðun á drögum sem aðildarríki ESB hafa tilkynnt um, eftir geirum  

Geiri AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SL ES SW UK Samtals 

Þjónusta í upplýsingasamfélaginu 0 3 1 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 5 0 1 0 0 2 4 0 0 2 1 1 2 0 34 

Landbúnaður 26 6 5 3 0 8 3 2 1 15 2 12 5 1 5 2 4 0 2 5 9 1 2 1 3 11 6 6 146 

Íðefni 2 1 0 0 0 1 2 2 3 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 28 

Byggingastarfsemi 28 14 8 0 0 3 1 3 23 2 17 0 0 1 4 0 3 0 0 10 2 0 1 2 1 5 4 7 139 

Tæki til heimanota og 

tómstundaiðkunar 
0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 7 8 1 34 

Orka, steinefni, viður 1 1 0 0 0 0 6 0 0 1 9 1 0 0 1 0 0 1 0 6 2 0 0 4 0 1 2 3 39 

Umhverfi 0 3 0 1 0 0 4 2 1 3 1 0 0 0 5 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 28 

Vörur og ýmsar framleiðsluvörur 7 6 2 1 0 0 0 2 0 5 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 2 0 2 2 1 0 5 1 44 

Heilsugæsla, lækningatæki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Aflfræði 3 3 0 2 0 29 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 1 2 1 1 1 0 57 

Lyf og snyrtivörur 0 0 1 0 0 4 0 0 1 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 5 24 

Fjarskipti 0 4 0 0 0 0 0 0 3 3 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 30 

Flutningar 1 1 0 0 0 0 7 1 15 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 13 7 61 

Samtals í hverju aðildarríki 68 42 18 7 0 46 26 14 48 48 54 14 9 2 23 7 15 2 14 32 28 2 8 15 7 30 54 33 666 
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III. Tafla sem sýnir sundurliðun eftir fjölda athugasemda sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 

hefur gefið út fyrir hönd Evrópusambandsins varðandi drög sem Ísland, Liechtenstein, Noregur (1) og 

Sviss (2) hafa tilkynnt um.  

Land Tilkynningar Athugasemdir ESB (1) 

Ísland 1 1 

Liechtenstein 3 1 

Noregur 13 4 

Sviss 4 1 

Samtals 21 7 

(1) Í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (sjá töflu 1, athugasemd 3 og athugasemd 2) er einungis kveðið á um 

þann möguleika að Evrópusambandið geri athugasemdir (ákvæði gr. 8.2 í tilskipun 98/34/EB, eins og hún var felld 

inn undir 1. lið XIX. kafla í II. viðauka samningsins). Unnt er að gera sams konar athugasemdir að því er varðar 

tilkynningar af hálfu Sviss á grundvelli óformlegs samnings milli ESB og Sviss (sjá töflu 1, neðanmálsgrein 3 og 

neðanmálsgrein 3 hér á eftir). 

IV. Tafla sem sýnir sundurliðun á drögum sem Ísland, Noregur, Liechtenstein og Sviss hafa tilkynnt 

um, eftir geirum  

Geiri Ísland Liechtenstein Noregur Sviss Samtals 

Landbúnaður 0 1 4 0 5 

Tæki til heimanota og tómstundaiðkunar 1 0 2 0 3 

Umhverfi 0 1 2 0 3 

Heilsugæsla, lækningatæki 0 1 0 3 4 

Fjarskipti 0 0 0 1 1 

Flutningar 0 0 4 0 4 

Byggingastarfsemi 0 0 1 0 1 

Samtals í hverju landi 1 3 13 4 21 

V.  Tafla sem sýnir drög tilkynnt af hálfu Tyrklands og athugasemdir sem framkvæmdastjórn Evrópu-

sambandsins hefur gert fyrir hönd Evrópusambandsins varðandi þessi drög  

Tyrkland Tilkynningar Athugasemdir ESB 

Samtals 26 2 

VI. Tafla sem sýnir sundurliðun á drögum sem Tyrkland hefur tilkynnt um, eftir geirum  

Geiri Tyrkland 

Byggingastarfsemi 16 

Vörur og ýmsar framleiðsluvörur 3 

Flutningar 6 

Umhverfi 1 

Samtals 26 
  

  

(1) Samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (sjá töflu 1, neðanmálsgrein 3) er þeim EFTA-ríkjum, 

sem eiga aðild að samningnum, skylt að tilkynna framkvæmdastjórninni um drög að tæknireglugerðum. 

(2) Sviss sendir framkvæmdastjórninni einnig drög að tæknireglugerðum á grundvelli óformlegs samnings um 

upplýsingaskipti á sviði tæknireglugerða (sjá töflu 1, neðanmálsgrein 3). 



Nr. 97/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2019 

 

VII. Tölfræði um samningsbrotamál yfirstandandi árið 2018, höfðuð á grundvelli 258. gr. Sáttmálans 

um starfshætti Evrópusambandsins vegna brota á ákvæðum tilskipunar (ESB) 2015/1535 

Land 
Fjöldi yfirstandandi brotamála,  

höfðuð 2018 

ESB samtals 0 
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um  

starfshætti Evrópusambandsins  

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við eða ráðstöfun felur ekki í sér aðstoð 

Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.54949 

(2019/N) 

Slóvenía – A) podpora električni energiji, 

proizvedeni iz obnovljivih virov 

energije in v soproizvodnji ter 

B) podpora elektro-intenzivnim 

podjetjem v obliki znižanih 

prispevkov v podporno shemo za 

električno energijo 

Stjtíð. ESB C 

345, 11.10.2019, 

bls. 1 

SA.52367 

(2019/NN) 

Belgía Vlaams Gewest 

– 

The cap on the gross value added for 

funding of support for electricity from 

renewable sources for electricity-intensive 

users 

Stjtíð. ESB C 

354, 18.10.2019, 

bls. 1 

SA.52898 

(2019/N) 

Holland – Financiële maatregel om goederenvervoer 

per spoor te stimuleren 

Stjtíð. ESB C 

354, 18.10.2019, 

bls. 2 

SA.53376 

(2019/N) 

Ítalía Italia 

– 

Misura di sostegno agli utenti finali per 

l’acquisto di apparecchiature idonee alla 

trasmissione di programmi televisivi in 

tecnologie avanzate a seguito della 

liberazione della banda 700 MHz 

Stjtíð. ESB C 

354, 18.10.2019, 

bls. 2 

SA.53850 

(2019/N) 

Pólland Poland 

– 

Compensation for indirect emission costs 

in Poland 

Stjtíð. ESB C 

354, 18.10.2019, 

bls. 3 

SA.54807 

(2019/N) 

Danmörk – Prolongation of the winding-up scheme 

for small banks 

Stjtíð. ESB C 

354, 18.10.2019, 

bls. 4 

SA.53192 

(2019/EV) 

Ítalía Italia 

A-liður 3. mgr. 

107. gr., c-liður 

3. mgr. 107. gr. 

Svæði sem njóta 

ekki 

byggðaaðstoðar 

Finanziamenti per l’acquisto di nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature da 

parte delle piccole e medie imprese. 

Stjtíð. ESB C 

381, 8.11.2019, 

bls. 1 

SA.51983 

(2019/N) 

Króatía – Krk LNG Terminal/Croatia Stjtíð. ESB C 

381, 8.11.2019, 

bls. 2 

SA.48220 

(2017/NN) 

Grikkland Ipeiros 

Ákvæði a-liðar 3. 

mgr. 107. gr. 

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Γ1’ 

ΦΑΣΗ 

Stjtíð. ESB C 

381, 8.11.2019, 

bls. 3 

SA.40926 

(2019/N) 

Rúmenía Galati 

– 

Galați multimodal platform – removing 

major bottlenecks by substantially 

upgrading existing infrastructure and 

bridging missing links for the „Rhine 

Danube / Alpine Core Network Corridor” 

from the perspective of state aid 

provisions 

Stjtíð. ESB C 

381, 8.11.2019, 

bls. 3 

SA.54734 

(2019/N) 

Pólland – Ninth prolongation of the Credit Unions 

Orderly Liquidation Scheme 

Stjtíð. ESB C 

381, 8.11.2019, 

bls. 4 

SA.53074 

(2019/N) 

Lithuania – Klaipėda LNG terminal Stjtíð. ESB C 

381, 8.11.2019, 

bls. 5 

2019/EES/97/26 
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SA.53564 

(2019/N) 

Slóvakía Slovak Republic 

– 

Kompenzácia podnikom za platbu za 

tarifu TPS (z položky OZE) 

Stjtíð. ESB C 

381, 8.11.2019, 

bls. 6 

SA.52224 

(2019/N) 

Austurríki Kärnten 

– 

Austria – Broadband project in Carinthia Stjtíð. ESB C 

381, 8.11.2019, 

bls. 7 

SA.54490 

(2019/N) 

Ítalía Emilia-Romagna 

– 

INTERVENTI PER IL TRASPORTO 

FERROVIARIO DELLE MERCI 

Stjtíð. ESB C 

381, 8.11.2019, 

bls. 7 

SA.35179 

(2015/NN) 

Tékkland – Promotion of electricity from secondary 

energy sources 

Stjtíð. ESB C 

388, 15.11.2019, 

bls. 1 

SA.53519 

(2019/N) 

Grikkland – Hellenic Asset Protection Scheme 

(‘Hercules’) 

Stjtíð. ESB C 

388, 15.11.2019, 

bls. 2 

SA.48492 

(2019/NN) 

Ítalía Italia 

– 

Poste Italiane S.P.A. Stjtíð. ESB C 

388, 15.11.2019, 

bls. 3 

SA.53554 

(2019/N) 

Frakkland – Renouvellement de la garantie de 

refinancement de Dexia au-delà du 

31 décembre 2021 

Stjtíð. ESB C 

388, 15.11.2019, 

bls. 3 

SA.53592 

(2019/N) 

Belgía – Renouvellement de la garantie de 

refinancement de Dexia au-delà du 

31 décembre 2021 

Stjtíð. ESB C 

388, 15.11.2019, 

bls. 4 

SA.54557 

(2019/N) 

Bretland United Kingdom 

– 

Funding and remit of the British Business 

Bank 2020-2024 

Stjtíð. ESB C 

388, 15.11.2019, 

bls. 5 

SA.53717 

(2019/N) 

Þýskaland – Betriebsbeihilfen, Flughafen Rostock-

Laage-Güstrow, 2019–2024 

Stjtíð. ESB C 

388, 15.11.2019, 

bls. 6 

SA.55230 

(2019/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von 

mit Selbstzündungsmotor angetriebenen 

Nutzfahrzeugen mit einer zulässigen 

Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen 

(schwere Kommunalfahrzeuge) der 

Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V und 

EEV oder Euro 3, 4 und 5 

Stjtíð. ESB C 

396, 22.11.2019, 

bls. 1 

SA.55232 

(2019/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von 

mit Selbstzündungsmotor angetriebenen, 

im gewerblichen oder kommunalen 

Einsatz befindlichen leichten Handwerker- 

und Lieferfahrzeugen der Klassen M1, 

M2, N1 und N2 mit einer zulässigen 

Gesamtmasse von 2,8 Tonnen bis zu 3,5 

Tonnen der Schadstoffklassen Euro 3, 4 

und 5 oder Euro I, II, III, IV, V und EEV 

mit Stickoxidminderungssystemen 

Stjtíð. ESB C 

396, 22.11.2019, 

bls. 2 

SA.55232 

(2019/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von 

mit Selbstzündungsmotor angetriebenen 

gewerblichen schweren Handwerker- und 

Lieferfahrzeugen der Klassen M1, M2, N1 

und N2 mit einer zulässigen Gesamtmasse 

von 3,5 Tonnen bis zu 7,5 Tonnen der 

Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V und 

EEV oder Euro 3, 4 und 5 mit 

Stickoxidminderungssystemen 

Stjtíð. ESB C 

396, 22.11.2019, 

bls. 3 
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.53520 

(2019/N) 

Grikkland – Primary Residence Protection Scheme Stjtíð. ESB C 

396, 22.11.2019, 

bls. 4 

SA.52687 

(2018/N) 

Slóvakía Západné 

Slovensko 

– 

Indigenous coal in Slovakia Stjtíð. ESB C 

396, 22.11.2019, 

bls. 5 

SA.54463 

(2019/N) 

Pólland – Third prolongation of the resolution 

scheme for cooperative banks and small 

commercial banks 

Stjtíð. ESB C 

411, 6.12.2019, 

bls. 1 

SA.55100 

(2019/N) 

Pólland Pomorskie 

– 

Aid for the construction of the municipal 

waste thermal treatment plant in Gdańsk 

Stjtíð. ESB C 

411, 6.12.2019, 

bls. 2 

SA.51297 

(2019/N) 

Frakkland France 

– 

Prolongation et modification du Régime 

d’aide d’Etat no SA.31305 – Financement 

de mesures supplémentaires de PPRT 

Stjtíð. ESB C 

411, 6.12.2019, 

bls. 3 
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