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1.3.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 12/1 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8697 – APMH Invest/Mitsui/Maersk Product Tankers) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. febrúar 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– APMH Invest A/S („APMH Invest“, Danmörku).  

– Mitsui & Co., Ltd („Mitsui“, Japan).  

– Maersk Product Tankers A/S („MPT“, Danmörku).  

APMH Invest og Mitsui  ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir MPT, sem er sem stendur alfarið í eigu APMH Invest. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– APMH Invest: eignarhaldsfélag sem á hluti í bankastarfsemi, innviðum og fjármálalegum fjárfestingum í verðbréfum 

og gerningum með föstum tekjum. 

– Mitsui: samstæða sem starfar um heim allan og fæst við starfsemi sem spannar allt frá sölu á vörum, 

vöruferlisstjórnun og fjármögnun til þróunar á meiri háttar grunnvirkjum og öðrum verkefnum. 

– MPT: starfsemi á sviði skipaflutninga með leiguskipum til flutnings á búlkavöru, nánar tiltekið hreinsuðum 

olíuvörum og tilteknum íðefnum.  

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 73, 

27.2.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8697 – APMH Invest/Mitsui/Maersk Product Tankers 

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. 

2018/EES/12/01 

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


Nr. 12/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 1.3.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8728 – Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. febrúar 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Diamond Transmission Corporation Limited („DTC“, Bretlandi), undir yfirráðum Mitsubishi Corporation („MC“, 

Japan). 

– Infrared Capital Partners Limited („IRCP“, Bretlandi), undir yfirráðum InfraRed Capital Partners (Management) LLP 

(Bretlandi). 

– Diamond Transmission Partners BBE (Holding) Limited („andlagið“, Bretlandi), sem stendur einungis undir 

yfirráðum DTC. 

DTC og IRCP ná í sameiningu yfirráðum, skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

andlagi viðskiptanna. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DTC: eignarhaldsfélag sem samþættir fjárfestingarstarfsemi MC í raforkuflutningi. 

– IRCP: stjórnunarfélag sem annast fjárfestingar í innviðum og er með starfsemi á sviði fjármálaráðgjafar og stýringar 

fjárfestinga fyrir hönd fjárfestingarsjóða. 

– Andlag viðskiptanna: Eigandi flutnings frá Burbo Bank Extension vindbúi á sjó í land sem annast flutning raforku 

milli þessa vindbús og raforkuflutningskerfis Bretlands (National Electricity Transmission System). 

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 75, 

28.2.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8728 – Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV  

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2018/EES/12/02 

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


1.3.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 12/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8752 – CCPIB/BHL/BGL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. febrúar 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CPP Investment Board (Kanada). 

– BGL (Holdings) Ltd. (Bretlandi), sem stendur undir yfirráðum BHL Holdings Ltd. (Guernsey). 

CPP Investment Board nær sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir BGL 

(Holdings) Ltd., sem er sem stendur undir yfirráðum BHL Holdings Ltd. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CPP Investment Board: stjórnunarstofnun með aðsetur í Toronto sem fjárfestir sjóði lífeyrirskerfis í Kanada, aðallega 

í almenningshlutafélögum, einkahlutafélögum, fasteignum, innviðum í gerningum með föstum tekjum. 

– BHL Holdings Ltd.: eignarhaldsfélag í einkaeigu sem stýrt er í gegnum Guernsey og á hagsmuni í Evrópu, Ástralíu, 

Singapúr, Suður-Afríku og Tyrklandi og er með starfsemi í sölutryggingum, endurtryggingingum; rekur 

verðsamanburðarvefsetur, lögmannsþjónustu og sinnir fasteignaþróun og afþreyingarstarfsemi.  

– BGL (Holdings) Ltd.: starfræksla verðsamanburðarvefsetra í Bretlandi og Frakklandi og dreifing líf- og 

skaðatrygginga þriðja aðila og eigin trygginga af sama tagi í Bretlandi.  

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 71, 

24.2.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8752 – CPPIB/BHL/BGL 

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. 

2018/EES/12/03 

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


Nr. 12/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 1.3.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8806 – Richemont/YOOX Net-a-Porter Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. febrúar 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Compagnie Financière Richemont SA („Richemont“, Sviss). 

– RLG Italia Holding S.p.A. („Bidco“, Ítalíu), undir yfirráðum Richemont. 

– YOOX Net-a-Porter Group S.p.A. („YNAP“, Ítalíu).  

Richemont nær (í gegnum Bidco) fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir YNAP. 

Samruninn á sér stað í gegnum yfirtökuboð sem tilkynnt var 22. janúar 2018. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Richemont: eignarhaldsfélag staðsett í Sviss um fjölbreytt úrval af munaðarvörum fyrir neytendur og rekstur á því 

sviði. Richemont fæst við hönnun, framleiðslu og dreifingu á munaðarvörum í gegnum ýmis tískuhús sín. 

– YNAP: netverslun með smásölu staðsett á Ítalíu sem selur neytendum munaðarvörur er jafnframt skráð í Mercato 

Telematico Azionario sem stýrt er af Borsa Italiana S.p.A., kauphöllinni í Mílanó. 

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 77, 

1.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8806 – Richemont/YOOX Net-a-Porter Group 

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. 

2018/EES/12/04 

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


1.3.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 12/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8810 – Ardian/DRT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. febrúar 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Ardian France, SA („Ardian“, Frakklandi). 

– Dérivés Résiniques et Terpéniques, SA („DRT“, Frakklandi). 

Ardian nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir DRT. Samruninn á sér stað 

með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Ardian: fjárfesting í óskráðum eignum í gegnum eignasafnsfyrirtæki sem eiga hluti í margvíslegum atvinnuvegum í 

Evrópu, Norður-Ameríku og Asíu. 

– DRT: framleiðsla á afleiðum úr fururesíni.  

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 75, 

28.2.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8810 – Ardian/DRT 

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. 

2018/EES/12/05 

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

(mál M.8821 – Advent International/Circet Groupe) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 22. febrúar 2018 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) um 

fyrirhugaðan samruna þar sem Advent International Corporation („Advent“, BNA) nær með hlutafjárkaupum að fullu 

yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í Circet Groupe („Circet“, Frakklandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Advent: Fjárfestir með aðsetur í Bandaríkjunum sem fjárfestir í óskráðum eignum og fjármagnar sjóði sem fjárfesta 

um heim allan. 

– Circet: meðalstórt franskt fyrirtæki sem fæst við þjónustu við fjarskiptagrunnvirki auk þess að dreifa vörum fyrir 

farsíma og annast þjónustu í gegnum dótturfyrirtæki sitt Circet Réseaux. 

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 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 starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 77, 

1.3.2018). 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.8821 – Advent International/Circet Groupe, 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. 

2018/EES/12/06 

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

(mál M.8665 – Discovery/Scripps) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. febrúar 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004, sbr. 2. mgr. sömu 

greinar (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 

32018M8665. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8761 – ReAssure/Actaeon) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. febrúar 2018 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 

32018M8761. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/12/07 

2018/EES/12/08 

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.8775 – Shell/Impello) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. febrúar 2018 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 

32018M8775. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8783 – Repsol/Kia/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. febrúar 2018 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 

32018M8783. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/12/09 

2018/EES/12/10 

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.8803 – Michelin/Sumitomo/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. febrúar 2018 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 

32018M8803. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/12/11 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur  

flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Svíþjóð 

Flugleið Arvidsjaur – Arlanda (Stokkhólmur) 

Samningstími Júní 2018 – Október 2019 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá birtingu þessarar útboðsauglýsingar  

(Stjtíð. ESB C 60, 16.2.2018, bls. 10) 

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: 177795 

Sími +46 771921921 

Tengiliðir: 

Håkan Jacobsson: hakan.jacobsson@trafikverket.se 

Lisa Berglund: lisa.a.berglund@trafikverket.se 

 

2018/EES/12/12 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0010.01.ENG
http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/
mailto:hakan.jacobsson@trafikverket.se
mailto:lisa.a.berglund@trafikverket.se
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Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar Evrópuþingsins  

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

Almannaþjónustukvaðir sem lagðar eru á í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleiðir Elba Marina di Campo – Písa (báðar leiðir) 

Elba Marina di Campo – Flórens (báðar leiðir) 

Elba Marina di Campo – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1. júní 2018 

Unnt er að nálgast textann ásamt hvers kyns viðkomandi 

upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

almannaþjónustukvaðirnar  

Nánari upplýsingar: 

Ministry of Infrastructure and Transport 

Department of Transport, Navigation, General Affairs 

and Human Resources 

Directorate-General for Airports and Air Transport 

Via Giuseppe Caraci 36 

00157 Rome 

ITALIA 

Sími +39 0641583690 

Flugmálastofnun (Ente Nazionale per l'Aviazione 

Civile (ENAC)) 

Air Transport Development and Licensing Department 

(Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze), 

Viale Castro Pretorio 118 

00185 Rome 

ITALIA 

Sími +39 0644596515 

Vefslóð 

http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

Netfang: dg.ta@pec.mit.gov.it 

osp@enac.gov.it 

 

2018/EES/12/13 

http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
mailto:dg.ta@pec.mit.gov.it
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Tilkynning 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 Ítalía 

Flugleiðir Elba Marina di Campo – Písa (báðar leiðir) 

Elba Marina di Campo – Flórens (báðar leiðir) 

Elba Marina di Campo – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Samningstími Frá 1. júní 2018 til 31. maí 2021 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá því að útboðsauglýsing þessi birtist  

(OJ C 60, 16.2.2018, bls. 12) 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 

varða útboðið 

Flugmálastofnun (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 

(ENAC)) 

Air Transport Development and Licensing Department 

(Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze), 

Viale Castro Pretorio 118 

00185 Rome 

ITALIA 

Sími +39 0644596515 

Netfang: osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

 

2018/EES/12/14 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0012.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
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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(2018) 568) 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, aðalskrifstofa fjarskiptaneta, inntaks og tækni, auglýsir eftir 

tillögum í því skyni að veita styrki til verkefna í samræmi við forgangssvið og markmið sem skilgreind 

eru í vinnuáætluninni fyrir árið 2018 á sviði samevrópskra fjarskiptaneta samkvæmt sjóðnum fyrir 

samtengda Evrópu fyrir árin 2014 til 2020. 

Auglýst er eftir tillögum vegna eftirfarandi þriggja flokka: 

– CEF-TC-2018-1: eIdentification (eID) & eSignature (rafrænt auðkenni og rafræn undirskrift) 

– CEF-TC-2018-1: Europeana menningargáttin 

– CEF-TC-2018-1: Öruggara net 

Heildarfjárhæð sem áætluð er til ráðstöfunar til verkefna sem verða fyrir valinu, samkvæmt þessari 

auglýsingu, er 30 milljónir evra. 

Frestur til að skila inn tillögum er til 15. maí 2018.  

Upplýsingaskjöl vegna auglýsingarinnar er að finna á vefsetri áætlunarinnar fyrir samtengda Evrópu: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-

calls-proposals 

2018/EES/12/15 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
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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. janúar til 31. janúar 2018, sjá Stjtíð. ESB C 70, 23.2.2018, bls. 1. 

 

2018/EES/12/16 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:070:TOC
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