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6.7.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 41/1 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8537 – Moody‘s/Bureau Van Dijk Electronic Publishing) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Moody‘s Corporation („Moody‘s“, 

Bandaríkjunum) öðlast með hlutabréfakaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í Bureau Van Dijk Electronic Publishing BV („BvD“, Hollandi).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Moody‘s: lánshæfismat, rannsóknir, verkfæri, greining og sérfræðiþjónusta í tengslum við 

fjármálamarkaði.  

– BvD: upplýsingar um fyrirtæki og og viðskiptagreind og tengd þjónusta.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  Hafa 

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

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

samfylkinga 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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 218, 7.7.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8537 – Moody‘s/Bureau Van Dijk Electronic Publishing, og eftirfarandi 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. 

2017/EES/41/01 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 41/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 6.7.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8459 – TIL/PSA/PSA DGD) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004(1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Europe Terminal NV („ET“, Sviss), sem er 

dótturfélag alfarið í eigu Terminal Investment Limited Sàrl („TIL“, Sviss), og Kranji (Netherlands) 

Investments BV („Kranji“, Hollandi), eignarhaldsfélag sem lýtur yfirráðum PSA International Pte 

Ltd. („PSA“, Singapúr), öðlast með hlutabréfakaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. 

mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í PSA DGD NV („PSA DGD“, Belgíu).    

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PSA: rekstraraðili sjóflutningastöðva. Starfsemi þess varðar einkum þjónustu í tengslum við 

lestun og losun í höfnum, með sérstakri áherslu á stöðvaþjónustu fyrir skipaflutninga með 

gámum. 

– TIL: rekstraraðili útstöðva sem óbeint lýtur sameiginlegum yfirráðum MSC Mediterranean 

Shipping Company Holding SA og tiltekinna fjárfestingafélaga undir stjórn Global 

Infrastructure Management, LLC. TIL fjárfestir í, þróar og stjórnar gamastöðvum um heim 

allan, oft í sameiningu við aðra stórtæka rekstraraðila útstöðva. 

– PSA DGD: rekur gámastöð í Deurganck skipakvínni í Antwerpen-höfn. Um er að ræða 

fyrirtæki sem þegar er til staðar og lýtur alfarið yfirráðum Kranji. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.   

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

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 212, 1.7.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

mál M.8459 – TIL/PSA/PSA DGD), og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2017/EES/41/02 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


6.7.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 41/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8493 – Deere & Company/Wirtgen) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 28. júní 2017 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu skv. 4. gr. 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) þar sem Deere & Company („Deere“, Bandaríkjunum) 

öðlast með hlutabréfakaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í öllum rekstri Wirtgen Group („Wirtgen“, Þýskalandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Deere: framleiðsla og sala á búnaði fyrir landbúnað, vinnuvélar og búnað til skógarnytja, 

dísilhreyfla í iðnaði og tiltekna aðra íhluti, auk búnaðar fyrir umhirðu grasflata. Deere býður 

einnig upp á fjármálaþjónustu í tengslum við sölu eigin búnaðar. Deere er með starfsemi um 

heim allan og er á lista S&P 500 í kauphöllinni í New York, NYSE. 

– Wirtgen: framleiðsla og sala á vinnuvélum, m.a. vörumerkin Wirtgen, Vögele, Hamm, 

Kleemann, Benninghoven og Ciber, og þjónustufyrirtæki. Starfsemi Wirtgen fer fram á 

heimsvísu.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

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

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 215, 5.7.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

mál M.8493 – Deere & Company/Wirtgen, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2017/EES/41/03 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 41/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 6.7.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8498 – Toray/Mitsui/Soda) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Toray Industries, Inc. („Toray“, Japan) og 

Mitsui & Co., Ltd. („Mitsui“, Japan) fyrirhuga sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í Soda Aromatic Co., Ltd. („Soda“, Japan).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Toray: fyrirtæki með starfsemi um heim allan, er með höfuðstöðvar í Japan og starfar í yfir 20 

löndum, m.a. á sviði framleiðslu, vinnslu og sölu á trefjaefnum og textílefnum, plastefnum og 

íðefnum, vara sem tengjast upplýsingatækni og samsettra efna sem byggjast á koltrefjum, sem 

og þjónustu í tengslum við umhverfismál, verkfræðistarfsemi og lífvísindi.   

– Mitsui: alþjóðleg japönsk samstæða sem starfar við vöruferlisstjórnun og fjármögnun, þróun 

meiriháttar alþjóðlegra grunnvirkja og önnur verkefni í ýmsum geirum: stál-, jarðefna- og 

málmauðlindum; flutningakerfum; íðefnum, orku, matvælum, á heilbrigðissviði, neytendasviði, 

í upplýsingatækni, fjarskiptum og fyrirtækjaþróun, á heimsvísu.  

– Soda: japanskt fyrirtæki með starfsemi á sviði framleiðslu, sölu, rannsókna og þróunar á 

ilmefnum, bragðefnum og lyktarefnum í Asíu og Evrópu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  Hafa 

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

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

samfylkinga 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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 218, 7.7.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8498 – Toray/Mitsui/Soda, og eftirfarandi 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. 

2017/EES/41/04 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


6.7.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 41/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8516 – EPH/Centrica Langage and Centrica SHB) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 27. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Energetický a průmyslový holding, a.s. 

(„EPH“, Tékklandi) öðlast með hlutabréfakaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í Centrica Langage Ltd. („Centrica Langage“, Bretlandi) og Centrica SHB 

Ltd. („Centrica SHB“, Bretlandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EPH: veitufyrirtæki sem starfar á sviði brúnkolavinnslu, raforku- og varmaframleiðslu og 

afgreiðslu og sölu, auk flutnings, afgreiðslu og geymslu gass. Starfsemi EPH fer aðallega fram í 

Tékklandi, Slóvakíu, Þýskalandi, Ítalíu, Ungverjalandi, Póllandi og Bretlandi.  

– Centrica Langage: gasorkuver staðsett í grennd við Plymouth, Bretlandi, sem hefur 

raforkuframleiðslugetu sem nemur 905 MW.  

– Centrica SHB: gasorkuver staðsett í grennd við Stallingborough, Bretlandi, sem hefur 

raforkuframleiðslugetu sem nemur 1310 MW. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  Hafa 

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

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

samfylkinga 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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 216, 6.7.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8516 – EPH/Centrica Langage and Centrica SHB, og eftirfarandi 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. 

2017/EES/41/05 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 41/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 6.7.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8534 – Bouygues Immobilier/Accor/Nextdoor) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Bouygues Immobilier S.A.S (Frakklandi) og 

Accor S.A (Frakklandi) öðlast með hlutabréfakaupum, í sameiningu að fullu yfirráð, í skilningi b-

liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í Nextdoor S.A.S (Frakklandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bouygues Immobilier: starfsemi á ýmsum sviðum fasteignaþróunar, m.a. með 

skrifstofubyggingar og kauptún. 

– Accor: starfsemi í hótelgeiranum. 

– Nextdoor: rekstur á sviði starfsstöðva og aðdráttar og markaðssetningar á hugvitsamlegum 

lausnum og samstarfslausnum fyrir fyrirtæki, ásamt margvíslegri þjónustu við atvinnurekstur.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 

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

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

samfylkinga 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 samfylkingu. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 215, 5.7.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8534 – Bouygues Immobilier/Accor/Nextdoor, og eftirfarandi 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. 

2017/EES/41/06 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8539 – KPS/DexKo) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 16. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem KPS Capital Partners, L.P. („KPS“, 

Bandaríkjunum) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í DexKo Global, Inc. („DexKo“, Bandaríkjunum). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KPS: fjárfestingarstýringarfyrirtæki staðsett í Bandaríkjunum sem fjárfestir á fjölbreyttu sviði 

atvinnuvega, m.a. í grunnefnum, vörumerkjaneytendavöru, heilsu- og munaðarvöru, 

bílavarahlutum, fjármunaeignum og almennri framleiðslu. 

– DexKo: fyrirtæki staðsett í Bandaríkjunum sem framleiðir öxla fyrir eftirvagna og íhluti fyrir 

neðsta berandi hluta bifreiðar og áfastan búnað. Það selur m.a. öxla fyrir eftirvagna og hemla, 

hjólnafir og skálar, botngrindur, íhluti fyrir fjöðrun og annan búnað sem tengist undirvagni. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  Hafa 

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

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

samfylkinga 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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 212, 1.7.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8539 – KPS/DexKo, og eftirfarandi 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. 

2017/EES/41/07 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8385 – Pillarstone/Famar) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. maí 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32017M8385. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8474 – HNA/CWT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. júní 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32017M8474. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8499 – Goldman Sachs/Caldic) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. júní 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32017M8499. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8525 – Apax Partners/Safety-Kleen) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. júní 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32017M8525. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/41/10 

2017/EES/41/11 

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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Auglýst eftir tillögum samkvæmt starfsáætlun um styrkveitingar á sviði samevrópskra 

fjarskiptaneta samkvæmt sjóðnum fyrir samtengda Evrópu fyrir árin 2014 til 2020 

(Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2017) 696) 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, aðalskrifstofa fjarskiptaneta, inntaks og tækni, auglýsir hér með 

eftir tillögum í því skyni að veita styrki til verkefna í samræmi við forgangs-svið og markmið sem 

skilgreind eru í vinnuáætluninni fyrir árið 2017 á sviði samevrópskra fjarskiptaneta samkvæmt sjóðnum 

fyrir samtengda Evrópu fyrir árin 2014–2020. 

Auglýst er eftir tillögum vegna eftirfarandi: 

CEF-TC-2017-3: eInvoicing (rafræn reikningagerð) 

CEF-TC-2017-3: eTranslation (vélþýðingar) 

CEF-TC-2017-3: Europeana (menningargátt) 

CEF-TC-2017-3: Public Open Data (opin, opinber gögn) 

Áætluð fjárhæð, sem er til ráðstöfunar til verkefna sem verða fyrir valinu, samkvæmt þessum 

auglýsingum, er 24 milljónir evra. 

Frestur til að skila inn tillögum er veittur til 28. nóvember 2017.  

Upplýsingar um viðkomandi auglýsingar er að finna á vefsetri áætlunarinnar fyrir samtengda Evrópu: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-

calls-proposals 

2017/EES/41/12 
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. desember 2013 um málarekstur  

skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins  

(Mál 39914 – vaxtasamningur tengdur evru) 

(Tilkynnt með skjali C(2013) 8512) 

Hinn 4. desember 2013 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur skv. 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 206, 30.6.2017, bls. 17), 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. 

2017/EES/41/13 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.206.01.0017.01.ENG
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Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og  

ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í  

Bandalaginu 

Breyting á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Finnland 

Flugleið Helsinki – Savonlinna 

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða 22. ágúst 2005 

Gildistökudagur breytinga 8. janúar 2018 

Unnt er að nálgast textann ásamt hvers kyns 

viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

almannaþjónustukvaðirnar, með því að hafa samband 

við: 

Finnish Transport Agency 

Kirjaamo 

PB 33 

FI-00521 Helsinki 

SUOMI/FINLAND 

Sími + 358 505942353 

Bréfsími +358 295343700 

Netfang: kirjaamo@liikennevirasto.fi 

Vefslóð: www.liikennevirasto.fi/savonlinna-airservices 

 

2017/EES/41/14 

kirjaamo@liikennevirasto.fi
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og  

ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Finnland 

Flugleið Helsinki – Savonlinna 

Samningstími 8. janúar 2018 til 18. desember 2020 

Frestur til að skila tilboðum 61 dagur frá því að útboðsauglýsing þessi birtist (Stjtíð. 

ESB C 206, 30.6.2017, bls. 25). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýs-ingarinnar ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða almannaþjónustukvaðirnar, með því að hafa 

samband við: 

Finnish Transport Agency 

Kirjaamo PB 33 

FI-00521 Helsinki 

SUOMI/FINLAND 

Sími +358 505942353 

Bréfsími +358 295343700 

Netfang: kirjaamo@liikennevirasto.fi 

Vefslóð: www.liikennevirasto.fi/savonlinna-airservices 

 

2017/EES/41/15 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.206.01.0025.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.206.01.0025.01.ENG
kirjaamo@liikennevirasto.fi
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