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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 23. júní 2017 

Málsnúmer 80868 

Ákvörðun nr. 109/17/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Sex mánaða framlenging á sérreglum um skattlagningu 

skipafélaga 

Lagastoð Lov om skatt av formue og inntekt (LOV-1999-03-26-

14) greinar 8-10 til 8-20, og Forskrift til skatteloven 

(FOR-1999-11-19-1158) greinar 8-11, 8-13, 8-15, 8-16 

og 8-20. 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Sjóflutningar 

Aðstoðarform Hagstæð skattameðferð 

Fjárveiting 100 milljónir norskra króna 

Gildistími 1.7.2017 – 31.12.2017 

Atvinnugreinar Sjóflutningar 

Heiti og póstfang stofnunarinnar sem veitir aðstoð Skatt Øst, P.O. Box 1073 Valaskjold, 1705 Sarpsborg, 

Norge 

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

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

2017/EES/59/01 

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

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 27. júní 2017 

Málsnúmer 80858 

Ákvörðun nr. 112/17/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Landssvæði Sveitarfélagið Trondheim 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Ranheim Energi AS 

Lagastoð Aðstoðarkerfi Orkusjóðs sem Eftirlitsstofnun EFTA 

samþykkti með ákvörðun nr. 248/11/COL 

Tegund aðstoðar Aðstoð byggð á aðstoðarkerfi Orkusjóðs sem skylt er að 

tilkynna sérstaklega  

Markmið. Umhverfisvernd 

Aðstoðarform Styrkur 

Fjárveiting 172 000 000 norskra króna 

Aðstoðarhlutfall 40,7% 

Gildistími Aðstoð dreifist á tímabilið 2017–2019 

Atvinnugreinar Gufuhitunar- og loftræstikerfi 

Heiti og póstfang stofnunarinnar sem veitir aðstoð Enova SF 

Professor Brochs gate 2 

N-7030 Trondheim 

Norge 

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

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

2017/EES/59/02 

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


21.9.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 59/3 

 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8453 – Nestlé/BPW) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. september 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) og í kjölfar vísunar í samræmi við 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar. 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Nestlé S. A. (Nestlé) (Sviss). 

– Beverage Partners Worldwide, S. A. (BPW) (Sviss), sameiginlegt fyrirtæki með fulla starfsemi undir yfirráðum 

Nestlé og The Coca-Cola Company (TCCC) (USA). 

Nestlé nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir NESTEA Business í öllum 

ríkjum Evrópu nema Spáni, Portúgal og Andorra, sem BPW starfrækir eins og sakir standa. 

Samruninn á sér stað með samningsbundinni stjórnun eða eftir hvaða öðrum leiðum sem er. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Nestlé: framleiðsla, markaðssetning og sala á mjólkurvörum, ís, næringar- og heilsuvörum, drykkjum, auk sælgætis 

og vöru til dýraumhirðu. 

– BPW: dreifing og verslun á tedrykkjum sem eru tilbúnir til drykkjar og grunnefnum drykkja sem notaðir eru við 

framleiðslu þess, undir vöruheitinu NESTEA. 

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 fram-

kvæmdastjórnarinnar 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 310, 

19.9.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8453 – Nestlé/BPW 

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. 

2017/EES/59/03 

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

(mál M.8536 – Atlantia/Abertis Infraestructuras) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 8. september 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Atlantia S.p.A. („Atlantia“, Ítalíu). 

– Abertis Infraestructuras S.A. („Abertis“, Spánn). 

Atlantia nær yfirráðum að fullu, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Abertis. 

Samruninn á sér stað í gegnum yfirtökuboð  sem tilkynnt var 15. maí 2017. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Atlantia: eignarhaldsfélag sem einkum fæst við sérleyfisverkefni fyrir hraðbrautir þar sem innheimt eru veggjöld og 

atvinnugreinar sem varða innviði flugvalla. 

– Abertis: móðurfélag samstæðu sem fæst við grunnvirki í tengslum við vegi þar sem innheimt eru veggjöld og 

fjarskiptagrunnvirki. 

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 308, 

16.9.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8536 – Atlantia/Abertis Infraestructuras 

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“). 

2017/EES/59/04 

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

(mál M.8547 – Celanese/Blackstone/JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. september 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Celanese Corporation (Bandaríkjunum) 

– Blackstone Group L.P. (Bandaríkjunum) 

Celanese og Blackstone ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. 

gr. sömu reglugerðar yfir nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt fyrirtæki með því að leggja hvort um sig fram til hins 

sameiginlega fyrirtækis starfsemi hvors um sig sem varðar sellulósaasetatflögur og strý sem notað er í sígarettufiltera. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt fyrirtæki. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Celanese: Celanese Corporation er tækni- og sérnotaefniviðarfyrirtæki. Viðskiptaeiningar sem varða þessi viðskipti 

eru framleiðsla og aðföng á sellulósaasetatflögum og strýi sem notað er í sígarettufiltera. 

– Blackstone: Blackstone Group L.P. er eignastýringafyrirtæki sem starfar á heimsvísu. Blackstone eignaðist nýverið 

Acetow, fyrirtæki sem er virkt á sviði framleiðslu og aðfanga á flögum og strýi fyrir sígarettufiltera. 

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 310, 

19.9.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8547 – Celanese/Blackstone/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“). 

2017/EES/59/05 

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

(mál M.8580 – Mirova/COMSA/PGGM/Mas d’Enric Prison/ 

Terrassa and La Bisbal Courts/Albali) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 8. september 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– COMSA Concesiones S.L.U., að fullu í eigu COMSA Corporación de Infraestructuras, S.L. (Spáni). 

– Mirova Core Infrastructure S.À.R.L., er undir yfirráðum Natixis Asset Management, sem er hluti af Banque Populaire 

og Caisse d’Epargne samstæðunni  (Frakklandi). 

– Stichting Depositary PGGM Infrastructure Fund, sem eigandi PGGM Infrastructure Fund (Hollandi). 

COMSA Concesiones S.L.U., Mirova Core Infrasructure S.À.R.L. og Stichting Depositary PGGM Infrastructure Fund, 

sem eigandi PGGM Infrastructure Fund, ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Superficiaria CP Mas d’Enric, S.A.U, Superficiaria Comsa I, S.A.U., og Albali 

Señalización, S.A. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– COMSA: grunnvirki og verkfræðistarfsemi. 

– Mirova: lausnir fyrir stýringu eignasafna sem miða að því að samtvinna virðisaukningu og sjálfbæra framvindu. 

– PGGM: veitandi lífeyrisþjónustu með sérhæfingu í umsýslu almennra lífeyriskerfa að meðtaldri eignastýringu. 

– Mas d’Enric: hönnun, bygging og viðhald fangelsisins Mas d‘Enric í sveitarfélaginu d'El Catllar, Katalóníu. 

– COMSA 1: hönnun, bygging og viðhald tveggja dómshúsa í borgunum Terrassa og Bisbal d'Empordà, Katalóníu.  

– Albali: þróun, bygging og viðhald merkjasendingar- og fjarskiptanetsþjónustu fyrir háhraða netkerfi milli Albacete og 

Alicante. 

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 310, 

19.9.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8580 – Mirova/COMSA/PGGM/Mas d’Enric Prison/Terrassa and La Bisbal Courts/Albali 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8585 – Axis/Novae) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. september 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Axis Capital Holdings Limited (Bermúda) („Axis“). 

– Novae Group PLC (Bretlandi) („Novae“). 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Axis: tryggingar- og endurtryggingarfyrirtæki með höfuðstöðvar á Bermúda-eyjum sem er skráð í kauphöllinni í New 

York og býður upp á breitt úrval starfsábyrgðartrygginga og samninga um endurtryggingavernd. 

– Novae: skráð fyrirtæki með höfuðstöðvar í Lundúnum og skráð í kauphöllinni í Lundúnum, innan Lloyd‘s trygginga-

markaðarins (Syndicate 2007), sem sölutryggir bæði tryggingar og endurtryggingar. 

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 312, 

20.9.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8585 – Axis/Novae 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál: M.8604 – Xella International/Ursa) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. september 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) um 

fyrirhugaða samfylkingu þar sem Lone Star Fund IX (U.S), L.P.  og Lone Star Fund X (Bermúda), L.P. ná með hluta-

bréfakaupum, í gegnum dótturfyrirtæki alfarið í þeirra eigu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Ursa Insulation S.A. og Ursa International GmbH. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Lone Star: framtakssjóður sem fjárfestir um heim allan í fasteignum, hlutafé, lánum og öðrum fjármunaeignum. 

– Xella International: byggingarefnafyrirtæki með dreifða starfsemi, m.a. með einangrunarplötur úr steinefnum. 

– Ursa: sala einangrunarefna. 

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 fram-

kvæmdastjórnarinnar 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 310, 

19.9.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8604 – Xella International/Ursa 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8617 – Allianz/LV general insurance businesses) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. september 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Allianz Holding plc (UK), sem er undir yfirráðum Allianz SE („Allianz“, Þýskalandi), móðurfélag Allianz Group 

(Þýskalandi). 

– Skaðatryggingastarfsemi Liverpool Victoria General Insurance Group Limited í Bretlandi („LVGI“) (Bretlandi).  

– LVGI (Bretlandi), óbeint undir yfirráðum Liverpool Victoria Friendly Society Limited („LV“) (Bretlandi). 

Allianz nær fullum yfirráðum (í gegnum dótturfyrirtæki sitt Allianz Holdings plc), í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir  skaðatryggingastarfsemi LVGI í Bretlandi, („andlag viðskiptanna“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Allianz: fjármálaþjónusta um heim allan, með höfuðstöðvar í München og skráð í kauphöllina í Frankfurt, einkum 

fjármálaþjónusta á sviði líf- og skaðatrygginga.  

– Andlag viðskiptanna: Skaðatryggingastarfsemi og lögfræðiþjónusta LV í Bretlandi. LV er samstæða fjár-

málaþjónustufyrirtækja og gagnkvæmra félaga sem býður úrval líf- og skaðatrygginga. 

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 312, 

20.9.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8617 – Allianz/LV general insurance businesses 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8622 – Unibail-Rodamco/Commerz Real Investmentgesellschaft/ 

CGI Metropole) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 7. september 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Unibail-Rodamco SE („Unibail-Rodamco“, Frakklandi), sem er hluti af samstæðunni Unibail Rodamco. 

– Commerz Real Investmentgesellschaft mbH („Commerz Real Investmentgesellschaft mbH“, Þýskalandi).  

– CGI Metropole, s.r.o. („CGI Metropole“, Tékklandi). 

Unibail-Rodamco og Commerz Real Investmentgesellschaft ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir CGI Metropole. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Unibail-Rodamco: starfsemi á sviði fasteigna fyrir verslunarhúsnæði sem fjárfestir, við þróun og eignastýringu 

verslunarmiðstöðva í evrópskum borgum, auk skrifstofubygginga og ráðstefnu- og sýningarmiðstöðva í París og 

nágrenni. 

– Commerz Real Investmentgesellschaft: stýring opinna fasteignasjóða, einkum opna fasteignasjóðsins hausInvest. 

– CGI Metropole: einkahlutafélag skráð samkvæmt tékkneskum lögum sem á Metropole Zličín verslunarmiðstöðina 

sem staðsett er í Prag, 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 308, 

16.9.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8622 – Unibail-Rodamco/Commerz Real Investmentgesellschaft/CGI Metropole 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8624 – Michael Kors/Jimmy Choo) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 15. september 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) þar sem Michael Kors Holdings Limited (bresku-Jómfrúreyjum)  nær fullum yfirráðum, í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir fyrirtækinu Jimmy Choo PLC (Bretlandi) með yfirtökuboði 

sem var tilkynnt 25. júlí 2017.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Michael Kors Holdings Limited: hönnun, þróun, dreifing, heildsala, smásala og sérleyfisveiting fyrir lúxusmerkja-

vöru, skófatnaði og fatnaði. 

–  Jimmy Choo PLC:  hönnun, þróun, dreifing, heildsala, smásala og sérleyfisveiting fyrir lúxusmerkjavöru, skófatnaði 

og fatnaði. 

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.  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 315, 

22.9.2017). 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.8624 – Michael Kors/Jimmy Choo), 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. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál: M.8645 – Advent/Williams Lea) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. september 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Advent International Corporation (Bandaríkjunum). 

– Williams Lea Tag GmbH (Þýskalandi), Williams Lea Holdings, Inc. (Bandaríkjunum) og Williams Lea Holdings 

Limited (Bretlandi), sem eru hluti af Deutsche Post samstæðunni og sem í einu lagi mynda alla starfsemi Williams 

Lea. 

Advent International Corporation nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

starfsemi Williams Lea. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Advent International Corporation: framtaksfjárfestingar. 

– Williams Lea starfsemin: markaðsefnisþjónusta og útvistun viðskiptaferla fyrir skjöl. 

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 308, 

16.9.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8645 – Advent/Williams Lea 

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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8513 – Infineon Technologies/SAIC Motor/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. september 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 

32017M8513. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8553 – Banco Santander/Banco Popular Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. ágúst 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 

32017M8553. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/59/13 

2017/EES/59/14 

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 tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8570 – CTDI EU/Regenersis EMEA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. september 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 

32017M8570. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8589 – SCOR/MutRé) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. september 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 

32017M8589. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/59/15 

2017/EES/59/16 

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 4. febrúar 2015 

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

og 53. gr. EES-samningsins 

(mál AT.39861 – Vaxtasamningar í jenum) 

Hinn 4. febrúar 2015 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 305, 15.9.2017, bls. 10), 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/59/17 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.305.01.0010.01.ENG
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem innheimta ber í  

tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og afreiknivexti fyrir  

28 aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. október 2017 

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 frá 21. apríl 

2004) (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

aðferðar við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að 

bæta við grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við orðsendinguna eftir því í hvaða samhengi 

viðmiðunarvextirnir eru notaðir. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður 

grunnvextina sem nemur 100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 

30. janúar 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er mælt fyrir um að sé ekki kveðið á um 

annað í sérstakri ákvörðun skuli endurkröfuvextir einnig ákveðnir með því að bæta 100 grunnpunktum við 

grunnvextina. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 278, 22.8.2017, bls. 12 og EES-viðbæti nr. 56, 7.9.2017, bls. 16. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 0,76 -0,07 0,45 -0,07 0,16 -0,07 -0,07 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 0,76 -0,08 0,45 -0,08 0,16 -0,08 -0,08 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 0,76 -0,08 0,45 -0,08 0,16 -0,08 -0,08 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 0,76 -0,10 0,45 -0,10 0,12 -0,10 -0,10 

1.6.2017 31.7.2017 -0,10 -0,10 0,76 -0,10 0,45 -0,10 0,12 -0,10 -0,10 

1.8.2017 31.8.2017 -0,13 -0,13 0,76 -0,13 0,45 -0,13 0,12 -0,13 -0,13 

1.9.2017 30.9.2017 -0,13 -0,13 0,76 -0,13 0,45 -0,13 0,12 -0,13 -0,13 

1.10.2017 – -0,15 -0,15 0,76 -0,15 0,45 -0,15 0,09 -0,15 -0,15 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 -0,07 1,05 0,75 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,05 0,53 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 -0,08 0,83 0,44 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 -0,10 0,70 0,44 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

1.6.2017 31.7.2017 -0,10 -0,10 -0,10 0,70 0,37 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

1.8.2017 31.8.2017 -0,13 -0,13 -0,13 0,59 0,30 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.9.2017 30.9.2017 -0,13 -0,13 -0,13 0,59 0,30 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.10.2017 – -0,15 -0,15 -0,15 0,59 0,30 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

 

Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 -0,07 1,83 -0,07 1,10 -0,36 -0,07 -0,07 0,78 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,83 -0,08 1,10 -0,36 -0,08 -0,08 0,78 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,83 -0,08 1,10 -0,36 -0,08 -0,08 0,78 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 -0,10 1,83 -0,10 1,10 -0,36 -0,10 -0,10 0,78 

1.6.2017 31.7.2017 -0,10 -0,10 -0,10 1,83 -0,10 1,10 -0,36 -0,10 -0,10 0,78 

1.8.2017 31.8.2017 -0,13 -0,13 -0,13 1,83 -0,13 1,10 -0,36 -0,13 -0,13 0,78 

1.9.2017 30.9.2017 -0,13 -0,13 -0,13 1,83 -0,13 1,10 -0,36 -0,13 -0,13 0,65 

1.10.2017 – -0,15 -0,15 -0,15 1,83 -0,15 1,10 -0,36 -0,15 -0,15 0,65 

 

2017/EES/59/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:278:TOC
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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 Svíþjóð 

Flugleiðir Arvidsjaur – Stokkhólmur (Arlanda) 

Gällivare – Stokkhólmur (Arlanda) 

Samningstími Desember 2017 til október 2019 

Frestur til að skila tilboðum 60 dagar frá því að útboðsauglýsing þessi birtist (Stjtíð. 

ESB C 305, 15.9.2016, bls. 15). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 

varða útboðið 

Nánari upplýsingar veitir: 

Trafikverket 

SE-781 87 Borlänge 

SVERIGE 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella

-upphandlingar/ 

RFT-tilvísun: CTM:146241 

Sími +46 771921921 

Tengiliðir: 

Håkan Jacobsson: hakan.jacobsson@trafikverket.se 

Anna Fällbom: anna.fallbom@trafikverket.se 

 

2017/EES/59/19 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.305.01.0015.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.305.01.0015.01.ENG
http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/
mailto:hakan.jacobsson@trafikverket.se
mailto:anna.fallbom@trafikverket.se
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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 skv.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 

Krómtríóxíð 

EB nr. 215-607-8 

CAS nr. 1333-82-0 

C(2017) 5001 19. júlí 2017 REACH/17/21/0 Stjtíð. ESB C 241, 

26.7.2017, bls. 2 
REACH/17/21/1 

REACH/17/21/2 

REACH/17/21/3 

C(2017) 5880 31. ágúst 2017 REACH/17/20/0 Stjtíð. ESB C 296, 

7.9.2017, bl. 15 
REACH/17/20/1 

Tvíkróm 

tris(krómat) 

EB nr. 246-356-2 

CAS nr. 24613-89-6 

C(2017) 5001 19. júlí 2017 REACH/17/21/4 Stjtíð. ESB C 241, 

26.7.2017, bls. 2 

Bis(2-

metoxíetýl)eter 

EB nr. 203-924-4 

CAS nr. 111-96-6 

C(2017) 5025 20. júlí 2017 REACH/17/8/0 Stjtíð. ESB C 242, 

27.7.2017, bls. 5 

Blý krómat 

EB nr. 231-846-0 

CAS nr. 7758-97-6 

C(2017) 5012 4. ágúst 2017 REACH/17/10/0 Stjtíð. ESB C 264, 

11.8.2017, bls. 4 

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

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

 

  

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

2017/EES/59/20 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.241.01.0002.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.241.01.0002.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.296.01.0015.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.296.01.0015.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.241.01.0002.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.241.01.0002.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.242.01.0005.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.242.01.0005.01.ENG
hhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.264.01.0004.01.ENG
hhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.264.01.0004.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
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