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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8832 – Knauf/Armstrong) 

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Hinn 20. júní 2018 barst framkvæmdastjórninni tilkynning um fyrirhugaðan samruna Knauf og 

Armstrong. Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 24. júlí 2018 að þeir afturkölluðu 

tilkynninguna. 

2018/EES/50/01 



Nr. 50/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.8.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8969 – FSN Capital V/Saferoad Holding) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– FSN Capital GP V Limited („FSN Capital V“, Bretlandi), sem tilheyrir samstæðunni FSN Capital (Noregi),  

– Saferoad Holding ASA („Saferoad“, Noregi). 

FSN Capital V nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Saferoad. 

Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum og yfirtökutilboði sem tilkynnt var 16. maí 2018. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– FSN Capital V: sjóður sem lýtur stjórnar FSN Capital Partners AS, framtakssjóður með höfuðstöðvar í Osló í Noregi. 

– Saferoad: almenningshlutafélag með höfuðstöðvar í Noregi og eignarhaldsfélag ýmissa félaga sem sérhæfa sig í 

umferðaröryggi og vegagrunnvirkjalausnum í norðan- og austanverðri Evrópu sem og í Mið-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 270, 

1.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8969 – FSN Capital V/Saferoad 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/50/02 

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


2.8.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 50/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8974 – Procter & Gamble/Merck consumer healthcare business) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– The Procter & Gamble Company („P&G“, Bandaríkjunum), 

– viðskiptahluta Merck KGaA sem selur heilsuvörur til neytenda („Merck OTC Business“, Þýskalandi). 

P&G nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir OTC Business. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– P&G: starfar um allan heim við sölu neytendavara, m.a. vörur til meðhöndlunar efna, vörur til heimilishalds, vörur til 

líkamshirðu, heilsuvörur, vörur til umhirðu ungbarna, hreinlætisvörur fyrir konur og vörur til umhirðu fjölskyldunnar. 

– Merck OTC Business: starfar um allan heim við sölu heilsuvara fyrir neytendur, m.a. vítamín og steinefni, vörur sem 

auðvelda öndun, vörur sem lina sársauka, vörur sem örva meltinguna og húðvörur.  

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 267, 

30.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8974 – Procter & Gamble/Merck consumer healthcare 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/50/03 
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Nr. 50/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.8.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8986 – EIH/Krone-Mur/Primavia) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Europe Intermodal Holding („EIH“, Frakklandi), sem tilheyrir SNCF Mobilités samstæðunni (Frakklandi). 

– Krone-Mur Servifrío S.L. („Krone-Mur“, Spáni), 

– Primavia Europe S.L. („Primavia“, Spáni), sem er undir yfirráðum Krone-Mur. 

EIH og Krone-Mur ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Primavia. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EIH: samþætt og fjölþætt vöruflutningaþjónusta.  

– Krone-Mur: vöruflutningaþjónusta. 

– Primavia: samþættir millilandaflutningar á vegum og með járnbrautum á kælivöru, aðallega á vörum sem eru 

viðkvæmar fyrir skemmdum, á milli Spánar og Norður-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 269, 

31.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8986 – EIH/Krone-Mur/Primavia 

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/50/04 

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


2.8.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 50/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8992 – Maritime Holdings/Zeaborn/Zeamarine JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Maritime Holdings (Delaware), LLC („Maritime Holdings“, Bandaríkjunum), sem er undir yfirráðum New Mountain 

Capital (Bandaríkjunum), 

– Zeaborn Chartering Management GmbH („Zeaborn“, Þýskalandi), 

– Zeamarine GmbH („Zeamarine JV“, Þýskalandi). 

Maritime Holdings og Zeaborn ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Zeamarine JV. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Maritime Holdings: sjóflutningar. 

– Zeaborn: flutningaþjónusta með fjölnota skipum. 

– Zeamarine JV: farmflutningar með fjölnota skipum (sjóflutningar samkvæmt áætlun/áætlun að hluta og flutningar 

með leiguskipum). 

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 267, 

30.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8992 – Maritime Holdings/Zeaborn/Zeamarine 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/50/05 
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Nr. 50/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.8.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9007 – Porsche/Schuler/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG („Porsche“, Þýskalandi), sem tilheyrir Volkswagen-samstæðunni, 

– Schuler AG („Schuler“, Þýskalandi), sem tilheyrir Andritz-samstæðunni, 

– nýstofnað sameiginlegt félag („JV“, Þýskalandi). 

Porsche og Schuler 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: 

– Porsche: þýskur bílaframleiðandi sem tilheyrir Volkswagen-samstæðunni. Samstæðan starfar um allan heim á sviði 

framleiðslu og sölu á vélknúnum ökutækjum og íhlutum þeirra og veitir, þar að auki, tilheyrandi fjármála- og 

tryggingaþjónustu. 

– Schuler: starfar á sviði mótunartækni og býður upp á pressur, sjálfvirknilausnir, verkfæri, tækniþekkingu og -þjónustu 

fyrir málm- og bílaiðnaðinn um allan heim. 

– JV: mun reisa og starfrækja málmpressuver 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 270, 

1.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9007 – Porsche/Schuler/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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2.8.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 50/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9013 – Amey Group/CAL/CAHPL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Amey UK plc („Amey“, Bretlandi), sem tilheyrir Ferrovial S.A. Group (Spáni), 

– CarillionAmey Limited („CAL“, Bretlandi), sem er undir sameiginlegum yfirráðum Amey og Carillion Holdings 

Limited (í gjaldþrotameðferð) („Carillion“, Bretlandi),  

– CarillionAmey (Housing Prime) Limited („CAHPL“, Bretlandi), sem er undir sameiginlegum yfirráðum Amey og 

Carillion. 

Amey nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CAL og CAHPL. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Amey: veitir opinbera geiranum og einkageiranum í Bretlandi samþætta grunnvirkjaþjónustu og umsjónarþjónustu í 

tengslum við aðstöðu. 

– CAL og CAHPL: veita viðgerðar- og viðhaldsþjónustu í tengslum við tilteknar byggingar og eignir varnar-

málaráðuneytisins 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 270, 

1.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9013 – Amey Group/CAL/CAHPL 

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. 50/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.8.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9020 – ENGIE/GreenYellow/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ENGIE SA („ENGIE“, Frakklandi). 

– GreenYellow SAS („GreenYellow“, Frakklandi), sem tilheyrir Casino-samstæðunni. 

ENGIE og GreenYellow ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir nýstofnuðu fyrirtæki (JV).  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ENGIE: starfsemi innan gas- og rafmagnsgeirans sem og á sviði orkutengdrar þjónustu. 

– GreenYellow: starfsemi á sviði sólarsellulausna og orkunýtni.  

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 272, 

3.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9020 – ENGIE/GreenYellow/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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2.8.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 50/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9030 – IFM/FCC/Aqualia) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– IFM Investors Pty Ltd („IFM“, Ástralíu), 

– Fomento de Construcciones y Contratas S.A. („FCC“, Spáni), 

– FCC Aqualia, S.A. („Aqualia“, Spáni). 

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

Aqualia. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– IFM: fyrirtæki sem stýrir fjárfestingum um allan heim. 

– FCC: fyrirtæki sem hefur fjölbreytilegt eignasafn. Meginstarfsemin felur í sér umhverfisþjónustu og vatnsstýringu, 

byggingu stórra grunnvirkja, sementsframleiðslu og framleiðslu endurnýjanlegrar orku.  

– Aqualia: fyrirtækið er alfarið í eigu dótturfyrirtækis FCC þar sem meginstarfsemin felur í sér þjónustu í tengslum við 

meðhöndlun úrgangs í föstu og fljótandi formi og drykkjarvatns, framkvæmd og viðhaldsvinnu við mannvirki í 

tengslum við vatn sem og stjórnun vatnshringrásarinnar í heild. 

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 272, 

3.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9030 – IFM/FCC/Aqualia 

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. 50/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.8.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9039 – Bain Capital/Vista/Aptean Public Sector/Superion/Tritech) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. júlí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bain Capital Investors, L.L.C („Bain Capital“, Bandaríkjunum), 

– Vista Equity Partners Management, LLC („Vista“, Bandaríkjunum), 

– „opinbera“ hluta Aptean Parent Company Sarl („Aptean Public Sector“, Bandaríkjunum) sem er, sem stendur, alfarið 

undir yfirráðum Vista, 

– Superion, LLC („Superion“, Bandaríkjunum) sem er, sem stendur, alfarið undir yfirráðum Vista, 

– TriTech Software Systems, Inc („TriTech“, Bandaríkjunum) sem er, sem stendur, alfarið undir yfirráðum Bain 

Capital. 

Bain Capital og Vista ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Aptean Public Sector, Superion og TriTech. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bain Capital: bandarískt fjárfestingarfyrirtæki sem fjárfestir um allan heim í félögum innan flestra atvinnugreina, m.a. 

upplýsingatækni, heilsugæslu, smásölu- og neytendavörum, fjarskiptum, fjármálaþjónustu og iðnaði/framleiðslu. 

– Vista: bandarískt fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum eignum með áherslu á fjárfestingar í hugbúnaði, gögnum og 

starfsemi sem byggist á tækni.  

– Aptean Public Sector, Superion og TriTech: bandarískir söluaðilar hugbúnaðar fyrir fyrirtæki. 

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 270, 

1.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9039 – Bain Capital/Vista/Aptean Public Sector/Superion/Tritech 

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 

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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2.8.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 50/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9047 – Schwarz Gruppe/Karl Tönsmeier Entsorgungswirtschaft/ 

Tönsmeier Dienstleistung) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Schwarz Zentrale Dienste KG („SZD“), sem tilheyrir Schwarz-samstæðunni (Þýskalandi), 

– Karl Tönsmeier Entsorgungswirtschaft GmbH & Co. KG („KTE“, Þýskalandi), sem tilheyrir Tönsmeier-

samstæðunni, 

– Tönsmeier Dienstleistung GmbH & Co. KG („TDL“, Þýskalandi), sem tilheyrir Tönsmeier-samstæðunni. 

SZD nær fullum yfirráðum, beint og óbeint fyrir tilstuðlan dótturfyrirtækis síns GreenCycle GmbH („GreenCycle“), í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir KTE og TDL, einu nafni „andlag viðskiptanna“. Samruninn á 

sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SZD: veitir þjónustu, m.a. innkaupa- og tækniþjónustu sem og eignastýringarþjónustu, einkum öðrum félögum í 

Schwarz-samstæðunni, sem starfa aðallega á sviði smásölu matvæla um allan heim fyrir tilstuðlan útibúa sinna Lidl 

og Kaufland. GreenCylce, sem er dótturfélag SZD og alfarið í eigu þess, veitir einnig félögum innan Schwarz-

samstæðunnar þjónustu, einkum á sviði orku- og auðlindastjórnunar, þ.m.t. meðhöndlun úrgangs. 

– Andlag viðskiptanna: KTE er alveg samþættur þjónustuveitandi á sviði meðhöndlunar úrgangs, þ.m.t. söfnun, 

flokkun, meðferð og endurvinnsla úrgangs. TDL starfrækir ver þar sem framleidd er orka úr úrgangi og endaafurð 

seld í formi gass. 

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 272, 

3.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9047 – Schwarz Gruppe/Karl Tönsmeier Entsorgungswirtschaft/Tönsmeier Dienstleistung 

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. 50/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.8.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9051 – Sheares Healthcare/TPG Growth/AHH) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sheares Healthcare Group Pte. Ltd. („Sheares Healthcare“, Singapúr), sem tilheyrir Temasek (Singapúr), 

– TPG Growth III SF Pte. Ltd. („TPG Growth“, Singapúr), sem tilheyrir TPG (Bandaríkjunum), 

– Asia Healthcare Holdings Pte. Ltd. („AHH“, Singapúr), sem er undir yfirráðum TPG Growth. 

Sheares Healthcare og TPG Growth ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir AHH.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Sheares Healthcare: veitir heilbrigðisþjónustu í Asíu. Temasek er fjárfestingarfélag á heimsvísu. 

– TPG Growth: hluti af TPG, sjálfstætt fjárfestingarfyrirtæki sem stýrir margs konar sjóðum sem fjárfesta í ýmsum 

félögum með því að kaupa upp fyrirtæki og endurskipuleggja þau. 

– AHH: á meirihlutaeign í i. Rhea healthcare Pte. Ltd., sem starfrækir net heilsugæslumiðstöðva í Indlandi fyrir mæður 

og börn þeirra og ii. Cancer Treatment Services International, sem starfrækir net sérhæfðra krabbameinsmiðstöðva í 

Indlandi.  

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 272, 

3.8.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9051 – Sheares Healthcare/TPG Growth/AHH 

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/50/12 

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

(mál M.8677 – Siemens/Alstom) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. júlí 2018 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa komist að 

þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri markaðinum. 

Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna og er með 

fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við c-lið 1. mgr. 6. gr. 

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

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem 

þeir kunna að hafa um hinn fyrirhugaða samruna. 

Svo unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan 15 

daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (C 270, 1.8.2018). 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.8677 – Siemens/Alstom, og eftirfarandi 

póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

Upphaf málsmeðferðar 

(mál M.8909 – KME/MKM) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. júlí 2018 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa komist að 

þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri markaðinum. 

Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna og er með 

fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við c-lið 1. mgr. 6. gr. 

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

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem 

þeir kunna að hafa um hinn fyrirhugaða samruna. 

Svo unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan 15 

daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (C 265, 27.7.2018). 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.8909 – KME/MKM, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIQUE/BELGIË 

  

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

2018/EES/50/13 

2018/EES/50/14 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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 tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8660 – Fortum/Uniper) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. 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 

32018M8660. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8678 – ABB/General Electric Industrial Solutions) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. 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 

32018M8678. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/50/15 

2018/EES/50/16 

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 tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8925 – RWA/ZG/HGD JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. júlí 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 

32018M8925. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8938 – LG Electronics/ZKW Holding/Mommert Gewerbeimmobilien) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. júlí 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 

32018M8938. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/50/17 

2018/EES/50/18 

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.8980 – Partners Group/Techem) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. júlí 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 

32018M8980. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/50/19 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Tilkynning frá stjórnvöldum í Hollandi um beitingu 2. mgr. 19. gr. reglugerðar  

(EB) nr. 1008/2008 um reglur um hvernig umferð er dreift milli flugvallanna  

Schiphol og Lelystad 

Framkvæmdastjórninni barst 12. júlí 2018 tilkynning frá stjórnvöldum í Hollandi, samkvæmt 3. mgr.  

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

flugþjónustu í Bandalaginu (1), um drög að tilskipun um innleiðingu hollenskra reglna um dreifingu 

flugumferðar milli flugvallanna Schiphol og Lelystad. 

Þegar hinar fyrirhuguðu reglur hafa verið samþykktar og þær tekið gildi verður flugumferð milli 

flugvallanna Schiphol og Lelystad dreift með eftirfarandi hætti: 

– afkastageta Lelystad mun takmarkast við beint flug sem samþykkt hefur verið að flytji frá 

Schiphol, 

– afgreiðslutími sem stendur til boða á Schiphol, vegna þess að beint flug hefur verið fært, skal 

notaður fyrir tengiflug.  

Í stuttu máli felur tengiflug í sér flug til áfangastaða þar sem hlutfall tengiflugs þeirra á Schiphol er að 

meðaltali a.m.k. 10%. Beint flug felur í sér flug til áfangastaða þar sem hlutfall tengiflugs þeirra á 

Schiphol er að meðaltali undir 10%. 

Áfangastaðir sem uppfylla þessar viðmiðanir eru tilgreindir í viðaukunum. 

Óstyttur texti framangreindrar tilkynningar er birtur á eftirfarandi vefslóð: 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2018-schiphol-lelystad-distribution-rules_en 

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni, eigi síðar en  

7. september 2018, athugasemdir sem þeir kunna að hafa. Athugasemdir skal senda með eftirfarandi 

póstáritun: 

Directorate-General for Mobility and Transport (Unit E4 internal market and 

airports) 

European Commission 

Office: DM24 05/84 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

MOVE-AIR-SERVICES-REGULATION@ec.europa.eu 

  

(1) Stjtíð. ESB L 293, 31.10. 2008, bls. 3. 

2018/EES/50/20 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2018-schiphol-lelystad-distribution-rules_en
MOVE-AIR-SERVICES-REGULATION@ec.europa.eu
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Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum 

Birt hefur verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eftirfarandi yfirlit um ákvarðanir um 

markaðsleyfi fyrir lyfjum sem teknar voru: 

frá 1. maí til 31. maí 2018, sjá Stjtíð. ESB C 229, 29.6.2018, bls. 1 og 12, 

frá 1. júní til 30. júní 2018, sjá Stjtíð. ESB C 266, 27.7.2018, bls. 1. 

2018/EES/50/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:229:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:266:TOC
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