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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

AUGLÝSING FRÁ STJÓRNVÖLDUM Í NOREGI 

MEÐ HLIÐSJÓN AF TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 94/22/EB FRÁ  

30. MAÍ 1994 UM SKILYRÐI FYRIR VEITINGU OG NOTKUN LEYFA TIL AÐ LEITA AÐ, 

RANNSAKA OG VINNA KOLVATNSEFNI 

Auglýst eftir umsóknum um leyfi til olíuvinnslu á norska landgrunninu – Úthlutun leyfa á 

fyrirframskilgreindum svæðum árið 2018 

Norska olíu- og orkumálaráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um leyfi til olíuvinnslu í samræmi við 

ákvæði a-liðar 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um skilyrði 

fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni.  

Vinnsluleyfi verða aðeins veitt hlutafélögum og einkahlutafélögum sem eru skráð í Noregi eða öðru ríki 

sem á aðild að samningnum um Evrópskt efnahagssvæði (EES-samningnum) og einstaklingum sem hafa 

lögheimili í ríki sem á aðild að EES-samningnum. 

Fyrirtæki, sem eru ekki þegar handhafar leyfa til vinnslu á norska landgrunninu, kunna að fá vinnsluleyfi 

ef þau fullnægja fyrir fram öllum kröfum fyrir því að fá leyfi til vinnslu á norska landgrunninu.  

Ráðuneytið mun gæta jafnræðis milli fyrirtækja óháð því hvort þau sækja um sjálfstætt eða sem hluti 

fyrirtækjahóps. Umsækjendur, sem senda sjálfstæða umsókn, og umsækjendur, sem tilheyra hópi sem 

sendir sameiginlega umsókn, teljast allir umsækjendur um vinnsluleyfi. Ráðuneytið áskilur sér rétt til að 

setja saman leyfishópa á grundvelli hópumsókna og sjálfstæðra umsókna, m.a. að víkja umsækjendum úr 

umsóknarhópi og bæta við sjálfstæðum umsækjendum, og skipa slíkum hópum rekstraraðila.  

Þegar úthlutað er sameiginlegu vinnsluleyfi er hlutaðeigandi leyfishöfum skylt að gera með sér samning 

um olíuvinnslu, m. a. rekstrarsamning og bókhaldssamning. Ef vinnsluleyfi er skipt eftir jarðlögum er 

viðkomandi leyfishöfum einnig skylt að gera með sér sérstakan rekstrarsamning sem segi til um samskipti 

þeirra að því er þetta atriði varðar.  

Við undirritun þessara samninga verður til sameiginlegt fyrirtæki leyfishafa og skal eignarhlutur hvers 

þeirra um sig jafnan vera sama hlutfall og hlutur þeirra í vinnsluleyfinu.  

Leyfisgögnin verða fyrst og fremst byggð á samsvarandi gögnum frá úthlutun á þegar afmörkuðum 

svæðum 2017. Stefnt er að því að kynna atvinnugreininni helstu breytingar á reglunum áður en 

umsóknarfrestur rennur út. 

Viðmið sem ráða úthlutun vinnsluleyfa  

Til þess að stuðla að góðri auðlindanýtingu og skjótri og skilvirkri olíuleit og olíuvinnslu á norska 

landgrunninu, m.a. með tilliti til samsetningar leyfishópa, verða eftirtalin viðmið lögð til grundvallar við 

úthlutun aðildar að vinnsluleyfum og við skipun rekstraraðila:  

a)  Þekking umsækjanda á jarðfræði landsvæðisins sem um ræðir og hvernig leyfishafar hyggjast bera 

sig að til að stuðla að árangursríkri olíuleit.  

b)  Tæknileg sérþekking umsækjanda á viðkomandi sviði og hvernig þessi sérþekking getur stuðlað að 

hagkvæmri olíuleit, og eftir atvikum olíuvinnslu, á landsvæðinu sem um ræðir.  

c)  Reynsla umsækjanda af starfsemi á norska landgrunninu eða reynsla af samsvarandi starfsemi annars 

staðar.  

d)  Að umsækjandi hafi fjárhagslegt bolmagn til að stunda olíuleit, og eftir atvikum olíuvinnslu, á 

landsvæðinu sem um ræðir.  

2018/EES/41/01 
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e)  Ef umsækjandi er eða hefur verið aðili að vinnsluleyfi, er ráðuneytinu heimilt að taka tillit til hvers 

kyns óskilvirkni eða skorts á ábyrgðarskyldu sem umsækjandi hefur sýnt af sér sem leyfishafi.  

f)  Til þess að unnt sé að veita sameiginlegum fyrirtækjum vinnsluleyfi er meginreglan sú að einn 

leyfishafa að minnsta kosti hafi borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu eða hafi 

reynslu af samsvarandi starfsemi utan norska landgrunnsins.  

g)  Til þess að unnt sé að veita tveimur eða fleiri leyfishöfum vinnsluleyfi sameiginlega er meginreglan 

sú að einn þeirra að minnsta kosti hafi reynslu af því tagi sem lýst er í f-lið.  

h)  Rekstraraðili, sem er skipaður í tengslum við leyfi til vinnslu í Barentshafi, verður að hafa borað að 

minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu eða hafa samsvarandi reynslu af starfsemi utan norska 

landgrunnsins.  

i)  Rekstraraðili, sem er skipaður í tengslum við leyfi til vinnslu á miklu dýpi, og að minnsta kosti einn 

annar leyfishafi verður að hafa borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu eða hafa 

samsvarandi reynslu af starfsemi utan norska landgrunnsins. Einn handhafi vinnsluleyfisins að 

minnsta kosti verður að hafa borað á miklu dýpi sem rekstraraðili.  

j)  Rekstraraðili, sem er skipaður í tengslum við leyfi til vinnslu, þar sem könnunarborun fer fram undir 

miklum þrýstingi og/eða við háan hita (HPHT), og að minnsta kosti einn annar leyfishafi verður að 

hafa borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu eða hafa samsvarandi reynslu af 

starfsemi utan norska landgrunnsins. Einn handhafi vinnsluleyfisins að minnsta kosti verður að hafa 

borað holu við háan hita sem rekstraraðili.  

Leitarsvæði sem eru laus til umsóknar 

Tekið verður við umsóknum um aðild að vinnsluleyfum fyrir leitarsvæði á afmarkaða svæðinu sem ekki 

hefur verið úthlutað áður, eins og sjá má á kortum sem Olíustofnunin hefur birt. Einnig er unnt að sækja 

um spildu á afmarkaða svæðinu sem fyrri leyfishafar hafa skilað eftir að auglýsingin var birt í samræmi 

við uppfærð kort á gagnvirkri Factmaps-síðu norsku Olíustofnunarinnar sem er að finna á vefsetri hennar.  

Sérhvert framleiðsluleyfi getur tekið til eins eða fleiri leitarsvæða eða hluta af leitarsvæði eða -svæðum. 

Umsækjendur eru beðnir um að afmarka umsóknardrögin við svæði sem þeir hafa gert leitarkort af.  

Texta auglýsingarinnar í heild, ásamt nákvæmum kortum af lausum svæðum, er að finna á vefsíðu 

Olíustofnunar www.npd.no/apa2018. 

Umsóknir um olíuvinnsluleyfi skulu berast á eftirfarandi póstáritun:  

Olje- og energidepartementet  

P.O. Postboks 8148 Dep.  

N-0033 OSLO  

NORGE  

Tvö eintök skulu berast á eftirfarandi póstáritun:  

Oljedirektoratet  

P.O. Box 600  

4003 STAVANGER  

NORGE 

Umsóknarfrestur: 4. september 2018 kl. 12 á hádegi.  

Fyrirhugað er að leyfum til olíuvinnslu á fyrirframskilgreindum svæðum á norska landgrunninu árið 2018 

verði úthlutað á fyrsta ársfjórðungi 2019. 

www.npd.no/apa2018
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8797 – Thales/Gemalto) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Thales S.A. („Thales“, Frakklandi). 

– Gemalto N.V. („Gemalto“, Hollandi). 

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

Samruninn á sér stað með yfirtökuboði sem tilkynnt var 26. mars 2018. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Thales: alþjóðleg samsteypa sem starfar á sviði flugtækni, geymflugs, landflutninga, varnar- og öryggismála.  

– Gemalto: alþjóðlegt stafrænt öryggisfyrirtæki sem stafar á sviði fartækjaverkvangs og -þjónustu, innbyggðs fartækja-

hugbúnaðar og -vara, greiðsluþjónustu, ríkisforrita, samskipta milli véla (Net hlutanna) og fyrirtækjaöryggis. 

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 222, 

26.6.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8797 – Thales/Gemalto 

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“). 

2018/EES/41/02 

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

(mál M.8837 – Blackstone/Thomson Reuters F&R Business) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Blackstone Group L.P. („Blackstone“, Bandaríkjunum) og  

– Financial & Risk Business of Thomson Reuters Corporation („Andlag viðskiptanna“, Bandaríkjunum). 

Blackstone nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone: starfar á sviði eignastýringar utan almenns markaðar og veitir þjónustu á sviði fjármálaráðgjafar víða um 

heim. 

– Andlag viðskiptanna: alþjóðlegt gagna- og fjármálatæknifyrirtæki sem býður upp á upplýsinga- og gagnagreiningu, 

gerir fjármálaviðskipti möguleg og skapar tengsl á milli fagaðila atvinnulífsins innan viðskipta-, fjármála- og 

fyrirtækjageirans. Fyrirtækið veitir einnig aðstoð við reglu- og áhættustýringu til að auðvelda viðskiptavinum að sjá 

fyrir áhættu, stýra henni og auka reglufylgni.  

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. 

Athugasemdirnar verða að berast framkvæmdastjórninni eigi síðar en 10 dögum eftir að tilkynning þessi birtist í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins Stjtíð ESB (C 228 29.6 2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8837 – Blackstone/Thomson Reuters F&R 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“). 

2018/EES/41/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8896 – Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International)  

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Macquarie Group Limited („Macquarie“, Ástralíu), 

– Goldman Sachs Group („Goldman Sachs“, Bandaríkjunum). 

– HES International B.V. („HES“, Hollandi). 

Macquarie og Goldman Sachs ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

HES. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

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

– Goldman Sachs: annast starfsemi á sviði fjárfestingabanka, verðbréfa og fjárfestingastýringar um heim allan.  

– HES: starfrækir og kemur á fót stöðvum í Norðvestur-Evrópu fyrir þurran og fljótandi búlkafarm og stykkjavörur og 

veitir geymslu-, blöndunar- og vinnsluþjónustu fyrir þurran og fljótandi búlkafarm. 

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. 

Athugasemdirnar verða að berast framkvæmdastjórninni eigi síðar en 10 dögum eftir að tilkynning þessi birtist í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins Stjtíð ESB (C 228 29.6 2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8896 – Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International 

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“). 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8910 – Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/ 

Kraftanlagen München GmbH) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bouygues Construction S.A. („Bouygues Construction“, Frakklandi). 

– Alpiq InTec AG („Alpiq InTec“, Sviss), sem tilheyrir Alpiq-samsteypunni. 

– Kraftanlagen München GmbH („KAM“, Þýskalandi), sem tilheyrir Alpiq-samsteypunni. 

Bouygues Construction nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Alpic Intec 

og KAM sem saman mynda tækniþjónustudeild Alpiq-samsteypunnar.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bouygues Construction: byggingastarfsemi, fasteignaþróun, fjölmiðlar og fjarskipti. 

– Alpiq InTec: starfsemi á sviði byggingatækni, aðstöðustjórnunar og flutninga ásamt orkuveitutækni. 

– KAM: tækni í tengslum orkuver, kjarnorkutækni, veituþjónusta og tækniþjónusta við iðnaðarver.  

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 223, 

27.6.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8910 – Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH 

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.8911 – Samvardhana Motherson Automotive Systems/Reydel Automotive) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Samvardhana Motherson Automotive Systems B.V., sem tilheyrir Samvardhana Motherson samsteypunni 

(„Motherson“, Hollandi). 

– Reydel Automotive Management B.V. og Reydel Automotive Holdings B.V., sem eru bæði alfarið undir yfirráðum 

Cerberus-samsteypunnar (einu nafni „Reydel“, Hollandi). 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Motherson: selur margs konar íhluti í bíla. Fyrirtækið þróar, framleiðir og selur spegla til nota utan á bílum og inni í 

þeim, kerfi til að greina blindsvæði, plastíhluti, m.a. til nota utan á og inni í bílum ásamt því að vera birgir fyrir 

álestrarbúnað í mælaborði, einingar í stjórnklefa, hurðarbretti, stjórnborð í gólfi og stuðara. 

– Reydel: hannar og framleiðir vörur í innra rými bíla, m.a. álestrarbúnað í mælaborði, hurðarbretti, stjórnborð í gólfi, 

einingar í stjórnklefa og hluti til skreytingar. 

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 220, 

25.6.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8911 – Samvardhana Motherson Automotive Systems/Reydel Automotive 

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.8936 – Cinven/Partner in Pet Foods Holdings) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited (Bretlandi), sem tilheyrir Cinven-samsteypunni 

(„Cinven“). 

– Partner in Pet Foods Hungaria Kft („Partner in Pet Foods“, Ungverjalandi), sem er undir yfirráðum Pamplona Capital 

Partners IV L.P, sem tilheyrir Pamplona Capital Management LLP. 

Cinven nær óbeint fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Partner in Pet Foods. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Cinven: framtakssjóður sem veitir þjónustu á sviði fjárfestingastjórnunar og fjárfestingaráðgjafar. Fjárfestingarfélög 

Cinven starfa innan ýmissa atvinnugreina. 

– Partner in Pet Foods: framleiðir og selur gæludýrafóður undir eigin merki og þekktum vörumerkjum í Evrópu. 

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 222, 

26.6.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8936 – Cinven/Partner in Pet Foods Holdings 

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.8967 – BGZ BNP Paribas/Parts of Raiffeisen Bank Polska) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BGŻ BNP Paribas S.A. („BGŻ BNP Paribas“, Póllandi). 

– Hluta af Raiffeisen Bank Polska S.A. („Andlag viðskiptanna“, Póllandi). 

BGŻ BNP Paribas nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hlutum af 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BGŻ BNP Paribas: alhliða banki, hluti af BNP Paribas Group, sem er alþjóðleg samsteypa banka- og fjármála-

fyrirtækja sem starfa um allan heim.  

– Andlag viðskiptanna: aðalbankahluti Raiffeisen Bank Polska S.A., dótturfyrirtæki sem er alfarið í eigu Raiffeisen 

Bank International AG. Andlag viðskiptanna felur m.a. í sér smásölu- og fyrirtækjabankastarfsemi, útgáfu 

greiðslukorta, eignastýringu, trygginga- og viðskiptakröfuþjónustu.  

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. 

Athugasemdirnar verða að berast framkvæmdastjórninni eigi síðar en 10 dögum eftir að tilkynning þessi birtist í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins Stjtíð ESB (C 228 29.6 2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8967 – BGZ BNP Paribas/Parts of Raiffeisen Bank Polska 

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.8968 – H.I.G. Capital/INEOS (Baleycourt business and ICT business)) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 18. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– H.I.G. Capital LLC („H.I.G. Capital“, Bandaríkjunum), 

– Valtris Specialty Chemicals Limited („Valtris“, Bretlandi), 

– INEOS Enterprises France SAS (Frakklandi), INEOS Champlor SAS (Frakklandi) og tilteknar eignir innan INEOS 

Enterprises Group Limited („IEGL“) (einu nafni „Baleycourt business“) og 

– INEOS ChloroToluenes Limited („ICT business“, Bretlandi). 

H.I.G. Capital nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Baleycourt business og 

ICT business. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– H.I.G. Capital: alþjóðlegur framtakssjóður sem fjárfestir í óskráðum og sérhæfðum eignum. Sjóðurinn starfar fyrir 

tilstuðlan fjárfestingarfélags síns Valtris við framleiðslu og sölu á sérnotaíðefnum, einkum aukefnum í fjölliður.  

– Baleycourt business: starfar á sviði framleiðslu og sölu á lífdísil- og matarolíu og aukaafurðum hennar ásamt esterum 

sem eru eins konar mýkingarefni. 

– ICT business: starfar á sviði framleiðslu og sölu á klóruðum tólúenafleiðum og tengdum milliíðefnum. 

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 220, 

25.6.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8968 – H.I.G. Capital/INEOS (Baleycourt business and ICT 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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8975 – CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. júní 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“, Lúxemborg). 

– Mehiläinen Holding AB („Mehiläinen“, Svíþjóð). 

CVC nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Mehiläinen með kaupum á 

hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC: stýrir fjárfestingarsjóðum og vettvangi fyrir fjárfestingar. 

– Mehiläinen: eignarhaldsfélag Mehiläinen Oy sem veitir heilbrigðis- og félagsþjónustu í Finnlandi. 

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 223, 

27.6.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8975 – CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding 

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/41/10 

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

(mál M.8496 – Strabag/Max Bögl International/SMB) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. júní 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32018M8496. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8835 – Stadtwerke Olching/BAG Netz/NG Olching/ 

Olching VerwaltungsGmbH) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. maí 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 þýsku 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 

32018M8835. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/41/11 

2018/EES/41/12 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8901 – HSBC/Global Payments) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. júní 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32018M8901. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8940 – Blackstone/Cirsa) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. júní 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32018M8940. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/41/13 

2018/EES/41/14 

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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Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 4. mgr. 16. gr. reglugerðar  

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

flugrekstur í Bandalaginu 

Breytingar á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Frakkland 

Flugleið Limoges (Bellegarde) – París (Orly) 

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða 4. ágúst 2004 

Gildistökudagur breytinga 1. janúar 2019 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns viðkomandi 

upplýsingum og/eða skjölum sem varða almanna-

þjónustukvaðirnar, með því að hafa samband við: 

Tilskipun frá 28. maí 2018 um breytingu á almanna-

þjónustukvöðum vegna áætlunarflugs milli Limoges og 

Parísar (Orly) 

NOR: TRAA1810010A 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do 

Nánari upplýsingar veitir: 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

DTA/SDT/T2 

50 rue Henry Farman 

75 720 Paris Cedex 15 

FRANCE 

Sími: +33 158094321 

Netfang: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr 

 

Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 4. mgr. 16. gr. reglugerðar  

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

flugrekstur í Bandalaginu 

Álagðar almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Frakkland 

Flugleið Limoges (Bellegarde) – Lyon (Saint-Exupéry) 

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1. janúar 2019 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns viðkomandi 

upplýsingum og/eða skjölum sem varða almanna-

þjónustukvaðirnar, með því að hafa samband við: 

Tilskipun frá 28. maí 2018 um að leggja á almanna-

þjónustukvaðir vegna áætlunarflugs milli Limoges og 

Lyon (Saint-Exupéry) 

NOR: TRAA1810014A 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do 

Nánari upplýsingar veitir: 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

DTA/SDT/T2 

50 rue Henry Farman 

75 720 Paris Cedex 15 

FRANCE 

Sími: +33 158094321 

Netfang: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr 

 

2018/EES/41/15 

2018/EES/41/16 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do
osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do
osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


28.6.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 41/15 

 

 

2
8

.6
.2

0
1
8

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 4
1
/1

5
 

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 4. mgr. 16. gr.  

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

reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Breytingar á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Bretland 

Flugleið Cardiff-RAF Valley/Anglesey Airport 

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða 5. október 2006 

Gildistökudagur breytinga 18. febrúar 2019 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns viðkomandi 

upplýsingum og/eða skjölum sem varða almanna-

þjónustukvaðirnar, með því að hafa samband við: 

Aviation PSO Procurement 

c/o Transport for Wales 

Southgate House 

Wood Street 

Cardiff 

CF10 1EW 

UNITED KINGDOM 

Netfang: airpso@transportfor.wales 

Vefslóð: https://www.sell2wales.gov.wales/ 

 

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 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 Bretland 

Flugleið Cardiff-RAF Valley/Anglesey Airport 

Samningstími 18. febrúar 2019 – 18. febrúar 2022 

Frestur til að skila tilboðum 29. ágúst 2018 

Unnt er að fá afhentan texta útboðsauglýsingarinnar, 

ásamt hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða útboðið og almannaþjónustu-

kvaðirnar, með því að hafa samband við: 

Aviation PSO Procurement 

c/o Transport for Wales 

Southgate House 

Wood Street 

Cardiff 

CF10 1EW 

UNITED KINGDOM 

Netfang: airpso@transportfor.wales 

Vefslóð: https://www.sell2wales.gov.wales/ 

 

2018/EES/41/17 

2018/EES/41/18 

airpso@transportfor.wales
https://www.sell2wales.gov.wales/
airpso@transportfor.wales
https://www.sell2wales.gov.wales/
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 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 Hemavan – (Arlanda Stokkhólmur) 

Vilhelmina – (Arlanda Stokkhólmur) 

Lycksele – (Arlanda Stokkhólmur) 

Samningstími Febrúar 2019 – október 2019 

Frestur til að skila tilboðum Tveimur mánuðum frá því að útboðsauglýsing þessi 

birtist (Stjtíð. ESB C 214, 19.6.2018, bls. 4) 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 

varða opinbera útboðið og almannaþjónustukvaðirnar, 

með því að hafa samband við: 

Nánari upplýsingar veitir: 

Trafikverket 

SE-781 87 Borlänge 

SVERIGE 

Vefslóð: 

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

Aktuella-upphandlingar/ 

Sími: +46 771921921 

Upplýsingar gefa: 

Håkan Jacobsson: hakan.jacobsson@trafikverket.se 

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

 

2018/EES/41/19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.214.01.0004.01.ENG
http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/
hakan.jacobsson@trafikverket.se
lisa.a.berglund@trafikverket.se
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Orðsending ráðherra þróunarmála í Ungverjalandi með vísan til 2. mgr. 3. gr.  

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og  

notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni 

Opinbert útboð á sérleyfum 

Ráðherra þróunarmála, sem er ábyrgur fyrir námuvinnslu og eftirliti með eignum ríkisins, hefur, fyrir 

hönd ungverska ríkisins, auglýst útboð á sérleyfum til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni 

samkvæmt samningi um sérleyfi á grundvelli laga CXCVI frá 2011 um eignir ríkisins, laga XVI frá 1991 

um sérleyfi og laga XLVIII frá 1993 um námuvinnslu. 

Auglýsingar voru birtar sem hér segir: 

 Til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni samkvæmt samningi um sérleyfi á Békéscsaba-

svæðinu (Stjtíð. ESB C 217, 21.6.2018, bls. 5) 

 Til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni samkvæmt samningi um sérleyfi á Dráva-svæðinu 

(Stjtíð. ESB C 217, 21.6.2018, bls. 9) 

 Til að leita að, bora eftir og nýta jarðvarma samkvæmt samningi um sérleyfi á Gádoros-svæðinu 

(Stjtíð. ESB C 217, 21.6.2018, bls. 13) 

 Til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni samkvæmt samningi um sérleyfi á Körösladány-

svæðinu (Stjtíð. ESB C 217, 21.6.2018, bls. 17) 

 Til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni samkvæmt samningi um sérleyfi á Nagykanizsa-

Nyugat svæðinu (Stjtíð. ESB C 217, 21.6.2018, bls. 21) 

 Til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni samkvæmt samningi um sérleyfi á Szeged-Délkelet 

svæðinu (Stjtíð. ESB C 217, 21.6.2018, bls. 25) 

2018/EES/41/20 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0013.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0017.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0021.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0021.01.ENG
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Orðsending ráðherra þróunarmála í Ungverjalandi með vísan til 2. mgr. 3. gr.  

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og  

notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni 

Opinbert útboð á sérleyfum 

Ráðherra þróunarmála, sem er ábyrgur fyrir námuvinnslu og eftirliti með eignum ríkisins, hefur, fyrir 

hönd ungverska ríkisins, auglýst útboð á sérleyfum til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni 

samkvæmt samningi um sérleyfi á grundvelli laga CXCVI frá 2011 um eignir ríkisins, laga XVI frá 1991 

um sérleyfi og laga XLVIII frá 1993 um námuvinnslu. 

Auglýsingar voru birtar sem hér segir: 

 Til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni samkvæmt samningi um sérleyfi á Tard-svæðinu 

(Stjtíð. ESB C 218, 22.6.2018, bls. 10) 

 Til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni samkvæmt samningi um sérleyfi á Tiszafüred-

svæðinu (Stjtíð. ESB C 218, 22.6.2018, bls. 15) 

 Til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni samkvæmt samningi um sérleyfi á Tiszatarján-

svæðinu (Stjtíð. ESB C 218, 22.6.2018, bls. 19) 

 Til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni samkvæmt samningi um sérleyfi á Újszilvás-svæðinu 

(Stjtíð. ESB C 218, 22.6.2018, bls. 24) 

 Til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni samkvæmt samningi um sérleyfi á Zalaerdőd-svæðinu 

(Stjtíð. ESB C 218, 22.6.2018, bls. 28) 

2018/EES/41/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0010.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0015.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0019.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0024.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0028.01.ENG
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