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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 14. desember 2017 

Málsnúmer 81383 

Ákvörðun nr. 213/17/COL 

EFTA-ríki Liechtenstein 

Hérað Liechtenstein 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Media Support Act 2018–2023 

Lagastoð Lög um styrki til fjölmiðla frá 21. september 2006 

(Medienförderungsgesetz) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Menningarmál 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 11,04 milljónir CHF, 1,84 milljónir CHF á ári 

Aðstoðarhlutfall 25%–40% 

Gildistími 2018–2023 

Atvinnugreinar Upplýsingar og samskipti 

Heiti og póstfang stofnunarinnar sem veitir aðstoð Medienkommission 

Äulestrasse 51, Postfach 684, 9490 Vaduz 

Liechtenstein 

Aðrar upplýsingar  

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri 

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

2018/EES/13/01 

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 14. desember 2017 

Málsnúmer 80770 

Ákvörðun nr. 214/17/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Heiti  Norwegian Special Tax System for Shipping 2018–

2027 

Lagastoð Norsk skattalög; lov av 26. mars 1999 nr. 14 avsnitt 8–

10 til 8–18 og 8–10 (skatteloven) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að fremja skipaútgerð 

Aðstoðarform Skattundanþága 

Fjárveiting 200 milljónir NOK á ári 

Gildistími 2018-2027 

Atvinnugreinar Sjóflutningar 

Heiti og póstfang stofnunarinnar sem veitir aðstoð Skatt øst  

P.O Box 9200 Grønland 

NO-0134 Oslo 

Norway 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri 

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

2018/EES/13/02 

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 15. desember 2017 

Málsnúmer 81263 

Ákvörðun nr. 225/17/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Kaupréttaráætun vinnuveitanda (Employee share 

options) 

Lagastoð Norsk skattalög; skatteloven, avsnitt 5–14 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Aðstoð við örfyrirtæki 

Aðstoðarform Skattundanþága 

Fjárveiting 350 milljónir NOK á ári 

Gildistími 2018-2027 

Heiti og póstfang stofnunarinnar sem veitir aðstoð Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep. 

0030 Oslo 

Norway 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri 

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

2018/EES/13/03 

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

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8742 – IBM/Maersk/GTD JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 28. febrúar 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– International Business Machines Corporation („IBM“, BNA). 

– A.P. Møller Mærsk A/S, („Maersk“, Danmörku). 

IBM og Maersk ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. 

sömu gerðar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki GTD Operations LLC („JV“, BNA). Samruninn á sér stað með 

kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– IBM: fjölþjóðlegt hlutafélag sem starfar um heim allan við þróun, framleiðslu og markaðssetningu á breiðu úrvali af 

lausnum í upplýsingatækni („IT“), þar sem um er að ræða hugbúnaðarkerfi (s.s. vefþjóna og vistunarkerfi) og 

þjónustu (s.s. viðskiptaráðgjöf og upplýsingakerfi). 

– Maersk: alþjóðleg samstæða með starfsemi í gámaflutningum, gámaflutningaþjónustu, dráttarþjónustu í höfnum, 

vöruferlisstjórnun, og sérstaka  orkudeild (einum nýting á olíu og gasi, borun, og rekstur tankskipa). 

– JV: þróun og markaðssetning á lausnum fyrir stafvæðingu í viðskiptum í aðfangakeðjunni í alþjóðlegum 

skipaflutningum sem mun búa í haginn fyrir sýnileika í flutningi enda á milli og skjalastýringu í alþjóðaviðskiptum. 

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 88, 

8.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8742 – IBM/Maersk/GTD 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/13/04 

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

(mál M.8763 – KKR/Tekfor) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. febrúar 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– KKR & Co. L.P. („KKR“, BNA). 

– Tekfor Global Holdings Ltd („Tekfor“, Bretlandi), undir yfirráðum Amtek Global Technologies Pte Ltd. 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKR: fjárfestingarfyrirtæki með starfsemi víða um heim sem býður upp á margvíslega eignastýringarþjónustu við 

opinbera fjárfesta og einkafjárfesta og fjármagnsmarkaðslausnir fyrir fyrirtækið, fyrirtæki í eignasafni þess og 

viðskiptavini. 

– Tekfor: hlutafélag skráð í Englandi sem framleiðir og afhendir íhluti og samsetningar fyrir gírskiptingar, vélar, 

hjöruliði, festingar og annan sérnotabúnað. 

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 87, 

7.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8763 – KKR/Tekfor 

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/13/05 

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

(mál M.8772 – Borealis/NOVA Chemicals/Total/JV) 

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: 

– Borealis AG („Borealis“, Austurríki), undir sameiginlegum yfirráðum Mubadala Investment Company („Mubadala“, 

Abu Dhabi) og OMV AG (Austurríki). 

– NOVA Chemicals Corporation („NOVA“, Kanada), alfarið í eigu Mubadala. 

– Total S.A. („Total“, Frakklandi). 

– Bayport Polymers LLC, („JV“, BNA). 

Borealis, Nova og Total ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir hinu sameiginlega félagi (JV). 

Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Borealis: framleiðsla og verslun með pólýólefin, undirstöðuíðefni og áburð. 

– NOVA: framleiðsla og markaðssetning á etýleni, pólýetýleni og stýreni. 

– Total: starfsemi í olíu- og gasiðnaði og öðrum orkugeirum. 

– JV: framleiðsla og markaðssetning á pólýetýleni. 

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 82, 

5.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8772 – Borealis/NOVA Chemicals/Total/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/13/06 

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

(mál M.8784 – Frankfurter Leben Holding/Pro bAV Pensionskasse) 

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: 

– Frankfurter Leben Holding GmbH & Co. KG („FL Group Holding“, Þýskalandi), undir yfirráðum Fosun International 

Holdings Ltd („Fosun“, Bresku Jómfrúreyjum). 

– Pro bAV Pensionskasse AG („PPAG“, Þýskalandi). 

FL Group Holding nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir PPAG.   

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Fosun: fjárfestingasamstæða með starfsemi á sviði trygginga, fjárfestinga- og auðlegðarstýringar og fjármagnsgeira 

sem iðka nýsköpun, auk heilbrigðis- og ferðaþjónustu, afþreyingariðnaðar, fasteignaþjónustu og náttúruauðlinda. 

– FL Group Holding: sérhæfing í kaupum og stýringu á líftryggingaeignasöfnum og líftryggingafyrirtækjum. 

– PPAG: starfsemi í lífeyristryggingum í Þýskalandi. 

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 84, 

6.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8784 – Frankfurter Leben Holding/Pro bAV Pensionskasse 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 13/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.3.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8799 – Marubeni Itochu Steel/Sumitomo Corporation/JV) 

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: 

– Marubeni Itochu Steel Inc. („MISI“, Japan), undir yfirráðum Itochu Corporation (Japan) og Marubeni Corporation 

(Japan). 

– Sumitomo Corporation („Sumitomo“, Japan).  

– Hiroshima Steel Center Co. Ltd. („Hiroshima Steel“, Japan), sem er sem stendur undir yfirráðum MISI. 

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

yfir Hiroshima Steel. 

Samruninn mun eiga sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– MISI: innflutningur, útflutningur, framleiðsla, vinnsla og sala á járn- og stálvörum. 

– Sumitomo: verslun og fjárfesting í ýmsum atvinnugreinum, s.s. með afurðir úr málmi. 

– Hiroshima Steel: vinnsla og sala á stálafurðum. 

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 82, 

5.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8799 – Marubeni Itochu Steel/Sumitomo Corporation/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. 
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8.3.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 13/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8802 – KKR/Unilever baking cooking and spreads business) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. febrúar 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– KKR & Co. L.P. („KKR“, BNA), sem stýrir og veitir ráðgjöf vegna sjóða sem fjárfesta í óskráðum eignum og öðrum 

fjárfestingarsjóðum. 

– Unilever N.V. og Unilever PLC; fyrirtæki og rekstur á sviði baksturs, matargerðar og áleggsframleiðslu (Unilever 

baking cooking and spreads business, Hollandi). 

KKR nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Unilever baking cooking and 

spreads business. 

Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKR: fjárfestingarfyrirtæki með starfsemi víða um heim sem býður upp á margvíslega eignastýringarþjónustu við 

opinbera fjárfesta og einkafjárfesta og fjármagnsmarkaðslausnir fyrir fyrirtækið, fyrirtæki í eignasafni þess og 

viðskiptavini. 

– Unilever baking cooking and spreads business: framleiðsla og sala á næringarvörum unnum úr plöntum á borð við 

smjör, smjörlíki og annað viðbit, blöndur, rjómalíki og jurtaolíur í Evrópu og um heim allan. 

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 87, 

7.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8802 – KKR/Unilever baking cooking and spreads business 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 13/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.3.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8825 – Platinum Equity Group/Wyndham Vacation Rentals Europe) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. febrúar 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Platinum Equity Group, (Bandaríkjunum). 

– Wyndham Vacation Rentals Europe, rekstur stofnaður af Wyndham Vacation Rentals UK, Landal GreenParks og 

Novasol (Bretlandi, Danmörku, Hollandi).   

Platinum Equity Group nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Wyndham 

Vacation Rentals Europe.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Platinum Equity Group: sérhæfir sig í samruna, kaupum og starfrækslu fyrirtækja sem veita þjónustu og bjóða lausnir 

fyrir viðskiptavini í fyrirtækjum af margvíslegu tagi, m.a. í upplýsingatækni, fjarskiptum, vöruferlisstjórnun, 

málmþjónustu, framleiðslu og dreifingu. 

– Wyndham Vacation Rentals Europe: starfsemi á sviði orlofshúsnæðis og  þjónustu.  

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 88, 

8.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8825 – Platinum Equity Group/Wyndham Vacation Rentals Europe 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2018/EES/13/10 

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


8.3.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 13/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8836 – 3i/Sits) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 1. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– 3i Group Plc (Bretlandi). 

– Crown Bidco BV, undir yfirráðum 3i Group Plc. 

– Sits Holding BV (Hollandi). 

3i Group Plc (3i) nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, og í gegnum Crown 

Bidco BV, fullum yfirráðum yfir Sits Holding BV (Sits). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– 3i: fjárfestingarstýring með áherslu á óskraðar eignir í meðalstórum fyrirtækjum sem og innviði. Kjarnastarfsemi í 

fjárfestingum fyrirtækisins er þrenns konar: atvinnurekstrar- og tækniþjónusta, neytendur og iðnaður. 

– Crown Bidco BV: félag sem stofnað er vegna þessara viðskipta.  

– Sits: framleiðsla undir nafni Royal Sanders, á vörum til persónulegrar umhirðu, s.s. bað- og sturtuvörum, húðvörum, 

lyktareyði og ilmvötnum. Framleiðslan er einkum fyrir smásöluverslanir og eigendur vöruheita. Einnig á fyrirtækið 

safn af vörumerkjavöru til umhirðu, m.a. Van Gils, Sanicur og Odorex. 

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 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 90, 

9.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8836– 3i/ Sits 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2)  Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 13/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.3.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8843 – Macquarie Group/TDC) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

samruna þar sem DK Telekommunikation ApS, vettvangur fyrir fyrirtækjasamtök (í þeim eru MIRACo, PFA Holding, 

PKA Holding og ATP Holding), nær með yfirtökuboði yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í TDC A/S („TDC“, Danmörku). Fyrirtækjasamtökin eru undir neikvæðum yfiráðum Macquarie 

Group Limited („Macquarie Group“, Australíu) sem mun að viðskiptunum loknum fara eitt með neikvæð yfirráð yfir TDC. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Macquarie Group: veitir banka-, fjármála, ráðgjafar-, fjárfestingar- og sjóðstýringarþjónustu um heim allan og er 

skráð í áströlsku kauphöllinni. 

– TDC: fjarskiptalausnir, sem og sjónvarps- og afþreyingarefnislausnir, einkum fyrir fyrirtækja- og íbúðarhúsnæði í 

Danmörku og Noregi. 

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 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 88, 

8.3.2018). 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 mál M.8843 – Macquarie Group/TDC A/S, 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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8.3.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 13/13 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8523 – BD/Bard) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. október 2017 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 

32017M8523. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8594 – COSCO Shipping/OOIL) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. desember 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 

32017M8594. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/13/13 

2018/EES/13/14 

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.8710 – JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. janúar 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 

32018M8710. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8726 – Oney/4Finance/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. 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 

32018M8726. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/13/15 

2018/EES/13/16 

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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8798 – TA Associates/OTPP/Flexera Holdings) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. 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 

32018M8798. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/13/17 

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

Ríkisaðstoð SA.46981 (2016/N) – Fastur söluskattur í skipasmíðageiranum 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Póllandi, með bréfi dags. 15. janúar 2018, þá ákvörðun sína 

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

Evrópusambandsins. 

Frestur hagsmunaaðila til að koma athugasemdum á framfæri er einn mánuður frá því að ágrip þetta og 

eftirfarandi bréf birtist í (Stjtíð. ESB C 80, 2.3.2018, bls. 9): 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

Bréfsími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2018/EES/13/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.080.01.0009.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Ríkisaðstoð – Spánn 

Ríkisaðstoð SA.47912 (2017/NN) – Umhverfishvati fyrir kolakyntar aflstöðvar 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum á Spáni, með bréfi dags. 27. nóvember 2017, þá ákvörðun 

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

Evrópusambandsins. 

Frestur hagsmunaaðila til að koma athugasemdum á framfæri er einn mánuður frá því að ágrip þetta og 

eftirfarandi bréf birtist í (Stjtíð. ESB C 80, 2.3.2018, bls. 20): 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

Bréfasími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdum verður komið á framfæri við stjórnvöld á Spáni. Þeim, sem leggja fram athugasemdir, er 

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

2018/EES/13/19 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.080.01.0020.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu


Nr. 13/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.3.2018 

 

Auglýst eftir tillögum samkvæmt starfsáætlun um styrkveitingar á sviði  

samevrópskra fjarskiptaneta samkvæmt sjóðnum fyrir samtengda Evrópu fyrir  

tímabilið 2014–2020 

(Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2018) 568) 

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

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

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

samtengda Evrópu fyrir tímabilið 2014–2020. 

Auglýst er eftir tillögum vegna eftirfarandi sviða: 

CEF-TC-2018-1: eArchiving (rafræn skjalavistun) 

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

er 1,53 milljónir evra. 

Frestur til að skila inn tillögum er til 3. maí 2018.  

Upplýsingar um auglýsinguna 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/13/20 

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 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 

Tríklóretýlen 

EB nr. 201-167-4 

CAS nr. 79-01-6 

C(2017) 7928 1. desember 2017 REACH/17/23/0 Stjtíð. ESB C 57, 

15.2.2018, bls. 4 

Krómtríóxíð 

EB nr. 215-607-8 

CAS nr. 1333-82-0 

C(2018) 654 9. febrúar 2018 REACH/17/25/0 

REACH/17/25/1 

REACH/17/25/2 

REACH/17/25/3 

REACH/17/25/4 

REACH/17/25/5 

REACH/17/25/6 

REACH/17/25/7 

Stjtíð. ESB C 60, 

16.2.2018, bls. 8 

Tríklóretýlen 

EB nr. 201-167-4 

CAS nr. 79-01-6 

C(2018) 938 20. febrúar 2018 REACH/17/24/0 Stjtíð. ESB C 73, 

27.2.2018, bls. 8 

Natríndíkrómat 

EB nr. 234-190-3 

CAS nr. 7789-12-0/ 

10588-01-9 

C(2018) 974 20. febrúar 2018 REACH/17/31/0 Stjtíð. ESB C 73, 

17.10.2017, bls. 9 

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. 

2018/EES/13/21 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0008.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0008.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0008.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0008.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0009.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0009.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
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