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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8382 – VINCI/DUFRY/LFP) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 30. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem belgísku fyrirtækin VINCI Airports 

International, S.A., („VINCI Airports International“), dótturfyrirtæki sem eru alfarið í eigu VINCI-

samstæðunnar, og svissneska fyrirtækið DUFRY AG („DUFRY“), öðlast með hlutafjárkaupum í 

sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í portúgalska 

fyrirtækinu LFP – Lojas Francas de Portugal, S.A. („LFP“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– VINCI: sérleyfi og grunnvirki (hraðbrautir, aðallega í Frakklandi og flugvellir í Frakklandi, 

Portúgal, Kambódíu, Japan, Dóminíska lýðveldinu og Chile), bygginga og mannvirkjagerð í 

opinbera geiranum og einkageiranum, orku- og upplýsingatækniþjónusta (rafmagnsiðnaður, 

tækni á sviði loftlagsrannsókna og vélaiðnaður, aðstöðustjórnun og upplýsingatækniþjónusta). 

– DUFRY: rekur smásölustaði í flughöfnum og öðrum samgöngumiðstöðvum í Norður-Ameríku, 

Suður-Ameríku, Evrópu, Asíu/Kyrrahafssvæðinu, Austurlöndum nær og Afríku. 

– LFP: starfar á sviði smásölu innan ferðaþjónustu í Portúgal. 

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 180, 8.6.2017). 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.8382 – VINCI/DUFRY/LFP 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/34/01 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8429 – BNP Paribas/Caisse des Dépôts et Consignations/Société 

Générale/Euronext/Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 30. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem frönsku fyrirtækin BNP Paribas Securities 

Services („BP2S“), CACEIS Investor Services („CACEIS„), Caisse des Dépôts et Consignations 

(„CDC“), breska fyrirtækið Euroclear SA/NV („ESA“), hollenska fyrirtækið Euronext NV 

(„Euronext“), franska fyrirtækið S2IEM – Société d’Investissements en Infrastructures Européennes 

de Marchés („S2IEM“) og franska fyrirtækið Société Générale SA („Société Générale“) öðlast í 

sameiningu yfirráð, í skilningi 3. mgr. 4. gr. samrunareglugerðarinnar, í nýstofnuðu fyrirtæki um 

sameiginlegt verkefni í Frakklandi („JV“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BP2S: dótturfyrirtæki BNP Paribas SA (móðurfélag BNP Paribas samstæðunnar) sem er 

staðsett í Frakklandi og veitir þjónustu á sviði vörslu og umsjón með eignum viðskiptavina BNP 

Paribas samstæðunnar.  

– CACEIS Investor Services: dótturfélag Crédit Agricole samstæðunnar sem er staðsett í 

Frakklandi og veitir þjónustu á sviði greiðslu, greiðslujöfnunar, vörslu og stjórnunar sjóða fyrir 

stofnanafjárfesta, banka, verðbréfamiðlara og félaga. 

– Caisse des Dépôts et Consignations: franskur regluháður stofnanafjárfestir sem starfar á sviði 

opinberrar þjónustu og annast starfsemi í almannaþágu sem og á sviði samkeppnismála 

fyrirtækja á opinberum markaði, t.d. fasteignir og umhverfismál.  

– Euroclear SA/NV („ESA“): dótturfyrirtæki Euroclear plc, sem stýrir rekstrareiningum 

Euroclear, m.a. Central Security Depositories („CSDs„) og Euroclear Bank, alþjóðlegur 

veitandi öryggisþjónustu („ICSD“) sem veitir vörslu- og uppgjörsþjónustu ásamt tilheyrandi 

þjónustu varðandi verðbréf innanlands og alþjóðleg verðbréf, m.a. skuldabréf, hlutabréf og 

fjárfestingarsjóðir. 

– Euronext N.V.: móðurfélag Euronext Group, hollenskt félag með dótturfélög í Belgíu, 

Frakklandi, Hollandi, Portúgal og Bretlandi sem starfar á sviði skráningar, viðskipta með 

reiðufé, afleiður, markaðsgögn og vísitölu ásamt því að bjóða lausnir að viðskiptum loknum og 

markaðslausnir innan sinna heimamarkaða. 

– S2IEM: rekstraraðili sérhæfðs sjóðs, skráður samkvæmt frönskum lögum og Sicav-

fjárfestingarfélagsins, sem lýtur stjórn OFI-eignastýringar. 

– Société Générale: móðurfélag Société Générale Group, sem er fjármálastofnun sem starfar á 

sviði franskrar og alþjóðlegrar smásölubankaþjónustu, alþjóðlegrar fjármála- og 

vátryggingarþjónustu og fyrirtækja- og fjárfestingarbankaþjónustu. 

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. 

  

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

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

2017/EES/34/02 
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Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 179, 7.6.2017). 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.8429 – BNP Paribas/Caisse des Dépôts et Consignations/Société Générale/Euronext/Euroclear/ 

S2IEM/CACEIS/JV og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

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


Nr. 34/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.6.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8449 – Peugeot/Opel) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 30. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem franska fyrirtækið Peugeot S.A. („PSA“) 

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

samrunareglugerðarinnar, í evrópskum hluta bifreiðaviðskipta General Motors undir 

tegundarheitunum Opel/Vauxhall („Opel“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PSA: starfar um allan heim á sviði framleiðslu og sölu farþegabifreiða, léttra atvinnuökutækja 

og íhluta í vélknúin ökutæki. 

– Opel: starfar á sviði framleiðslu og sölu bifreiða, vörubifreiða, sportjeppa (e. crossover) og 

íhluta í bifreiðar. 

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 179, 7.6.2017). 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.8449 – Peugeot/Opel 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/34/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8473 – INEOS/DONG E&P) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. maí 2017 tilkynning  skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem INEOS Industries Holdings Limited, 

dótturfélag sem verður að lokum alfarið í eigu breska fyrirtækisins INEOS Limited („INEOS“), 

öðlast að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í danska fyrirtækinu 

DONG E&P A/S („DONG E&P“), sem lýtur, sem stendur, yfirráðum DONG Energy A/S. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– INEOS: framleiðandi á heimsvísu á sviði jarðolíu, sérstakra íðefna og olíuafurða, með 

takmarkaða starfsemi á sviði leitar og borunar eftir olíu og innan gasgeirans.  

– DONG E&P: starfar ásamt dótturfyrirtækjum sínum á sviði rannsóknar og framleiðslu á 

vetniskolefnum. 

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 180, 8.6.2017). 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.8473 – INEOS/DONG E&P 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/34/04 

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


Nr. 34/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.6.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8506 – Macquarie Group/Cargill petroleum business assets) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 19. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja þar sem Macquarie Holdings (Bandaríkin) 

Inc. („Macquarie“, Bandaríkin) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar  

1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir olíuviðskipta- og markaðsstarfsemi Cargill Group 

(„Markfyrirtækið“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Macquarie: veitir um allan heim banka-, fjármála-, ráðgjafar- og fjárfestingarþjónustu sem og 

þjónustu á sviði stjórnunar sjóða. 

– Markfyrirtækið: stundar viðskipti um allan heim með margvíslegar olíuafurðir. 

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 180, 8.6.2017). 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.8506 – Macquarie Group/Cargill petroleum business assets 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/34/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M. 8525 – Apax Partners/SafetyKleen) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið Apax Partners LLP öðlast 

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

fyrirtækinu WP Safety-Kleen (Cayman) Limited („SafetyKleen“, Cayman-eyjum). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Apax Partners LLP: veitir fjárfestingarþjónustu til handa framtakssjóðum sem fjárfesta aðallega 

í margvíslegum atvinnugreinum í Evrópu. 

– SafetyKleen: selur hreinsivélar til að þrífa iðnaðarhluta, tilheyrandi hreinsiafurðir/-lausnir og 

safnar saman notuðum hreinsi- og leysiefnum. 

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 182, 9.6.2017). 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.8525 – Apax Partners/SafetyKleen 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/34/06 

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

(mál M.8257 – NN Group/Delta Lloyd) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. apríl 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 

32017M8257. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8284 – Deutsche Telekom/Orange/BuyIn) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. mars 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 

32017M8284. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/34/07 

2017/EES/34/08 

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 tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8392 – Bolloré/Vivendi) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. apríl 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 frönsku 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 

32017M8392. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8405 – Lear/Grupo Antolín Assets) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. apríl 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 

32017M8405. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/34/09 

2017/EES/34/10 

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 tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8448 – Hellman & Friedman/Allfunds Bank) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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 

32017M8448. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8450 – Shanghai Shenda/IAC ST&A Business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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 

32017M8450. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/34/11 

2017/EES/34/12 

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 tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8471 – BC Partners/PSC/Shawbrook) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. 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 

32017M8471. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8477 – LGP/OMERS/OPE Caliber Holdings) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. 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 

32017M8477. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/34/13 

2017/EES/34/14 

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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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 8. mars 2017 

um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr.  

EES-samningsins 

(mál AT.39960 – Thermal Systems) 

Hinn 8. mars 2017 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 birt nöfn aðila og meginefni ákvörðunarinnar 

(Stjtíð. ESB C 169, 30.5.2017, bls. 19), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna 

fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. 

 

Birting skv. 3. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1008/2008 um ákvarðanir  

aðildarríkjanna um sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu á  

ákvörðunum aðildarríkjanna um að veita, fella niður tímabundið eða afturkalla flugrekstrarleyfi 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur í samræmi við 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1008/2008 um 

sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu (2) birt ákvarðanir aðildarríkjanna um að 

veita, fella niður tímabundið eða afturkalla flugrekstrarleyfi, sem teknar voru á tímabilinu frá 1. janúar 

2016 til 31. desember 2016. (3) 

Listinn yfir ákvarðanirnar var birtur í Stjtíð. ESB C 169, 30.5.2017, bls. 26. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 293, 31.10.2008, bls. 3. 

(3) Töflurnar sýna ákvarðanir sem aðildarríkin hafa tilkynnt til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, í síðasta 

lagi 25.1.2017. 

2017/EES/34/15 

2017/EES/34/16 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.169.01.0019.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.169.01.0026.01.ENG
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Yfirlit um ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um leyfi til að setja á markað vegna  

notkunar og/eða notkunar efna sem talin eru upp í XIV. viðauka við reglugerð  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að 

því er varðar efni (efnareglurnar REACH) 

(birt samkvæmt 9. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006) (1) 

Eftirfarandi ákvarðanir hafa verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins 

Efni 
Tilvísun 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Markaðsleyfisnúmer 

Nánari 

upplýsingar 

Ammóníumdíkrómat 

EB nr. 232-143-1 

CAS nr. 7789-09-5 

C(2017) 3237 22. maí 2017 REACH/2017/13/0 Stjtíð. ESB C 

174, 1.6.2017, 

bls. 4 

Krómtríoxíð 

EB nr. 215-607-8 

CAS nr. 1333-82-0 

C(2017) 3439 24. maí 2017 REACH/2017/12/0 Stjtíð. ESB C 

172, 31.5.2017, 

bls. 2 

Ákvarðanirnar er að finna á eftirfarandi slóð á vefsetri framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm. 

 

Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum 

Birt hefur verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins yfirlit um ákvarðanir um markaðsleyfi fyrir 

lyfjum sem teknar voru frá 1. apríl til 30. apríl 2017, sjá Stjtíð. ESB C 171, 30.5.2016, bls. 1 og bls. 11. 

 

  

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1. 

2017/EES/34/17 

2017/EES/34/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.174.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.174.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.174.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.172.01.0002.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.172.01.0002.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.172.01.0002.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:171:TOC
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