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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Tata Steel Limited („Tata Steel“, Indlandi), 

– thyssenkrupp AG („thyssenkrupp“, Þýskalandi), 

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

Tata Steel og thyssenkrupp ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 

3. gr. sömu gerðar, 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: 

– Tata Steel: stálframleiðandi með fjölbreytilega starfsemi á sviði námuvinnslu (kol og járngrýti), framleiðslu stálvara 

og sölu þeirra um allan heim ásamt framleiðslu járnblendisvara og tilheyrandi steinefna sem og framleiðslu tiltekinna 

annarra vara eins og búnaðar til notkunar í landbúnaði og lega. 

– thyssenkrupp: iðnaðarsamstæða með fjölbreytilega starfsemi á sviði framleiðslu vara úr flötu kolefnisstáli, 

tækjaþjónustu, lyftutækni, iðnaðarlausna og íhlutatækni. 

– Sameiginlegt félag: framleiðsla og sala á vörum úr flötu kolefnisstáli. Tata Steel og thyssenkrupp munu, hvort um sig, 

yfirfæra fjölmargar núverandi eignir sínar yfir í sameiginlega félagið. 

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 354, 

3.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/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“). 

2018/EES/65/01 

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

(mál M.8915 – DS Smith/Europac) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. september 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– DS Smith plc („DS Smith“, Bretlandi), 

– Papeles y Cartones de Europa, S.A. („Europac“, Spáni). 

DS Smith nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Europac í heild. Samruninn 

á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DS Smith: starfar aðallega á sviði framleiðslu og sölu bylgjupappaumbúða á EES-svæðinu og plastumbúða um allan 

heim. DS Smith safnar einnig notuðum pappír og bylgjupappa til að framleiða endurunnin pappír fyrir 

bylgjupappaumbúðir. 

– Europac: pappírs- og umbúðafyrirtæki. Fyrirtækið starfar aðallega á sviði framleiðslu og sölu pappírs, bylgjupappa og 

bylgjupappaumbúða. Það rekur, í tengslum við pappírs- og bylgjupappaframleiðslu sína, skógræktarfyrirtæki á Spáni, 

Frakklandi og Portúgal. 

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 353, 

2.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8915 – DS Smith/Europac 

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/65/02 

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

(mál M.8955 – Takeda/Shire) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Takeda Pharmaceutical Company Limited („Takeda“, Japan) og 

– Shire plc („Shire“, Jersey). 

Takeda nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Shire í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Takeda: alþjóðlegt lyfjafyrirtæki með sérstaka áherslu á krabbameinslækningar, meltingarfæralækningar, taugavísindi 

og bólusetningar. 

– Shire: alþjóðlegt líftæknifyrirtæki með áherslu á meðferð sjaldgæfra sjúkdóma innan ýmissa meðferðarsviða. 

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 355, 

4.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8955 – Takeda/Shire 

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/65/03 

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

(mál M.8989 – Sony/EMI Music Publishing) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sony Corporation of America („Sony“, Bandaríkjunum), sem tilheyrir Sony-samstæðunni, 

– EMI Music Publishing („EMI MP“, Bretlandi). 

Sony nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir EMI MP í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Sony: bandarískt dótturfyrirtæki Sony Corporation of Japan sem stundar, beint eða fyrir tilstuðlan dótturfyrirtækja 

sinna, margvísleg viðskipti um allan heim, þ.m.t. rafeindavörur, leikir, afþreyingarþjónusta, m.a. kvikmyndir, 

sjónvarpsefni, tónlistarupptaka og tónlistarútgáfa, og fjármálaþjónusta. 

– EMI MP: tónlistarútgáfufyrirtæki sem er undir sameiginlegum yfirráðum Sony og Mubadala þar sem Sony/ATV 

Music Publishing („Sony/ATV“) hefur stýrt efnisframboðinu síðan 2012. 

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 353, 

2.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8989 – Sony/EMI Music Publishing 

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/65/04 

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

(mál M.9096 – Vallourec Tubes/Bpifrance Group/Vallourec Umbilicals) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bpifrance Investissement (Frakklandi), 

– Vallourec Tubes (Frakklandi), 

– Vallourec Umbilicals (Frakklandi), sem er undir yfirráðum Vallourec Tubes. 

Bpifrance Investissement og Vallourec Tubes ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir Vallourec Umbilicals. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bpifrance Investissement: fjárfestingasjóðir sem láta í té fjármagn og fjárfesta beint í iðnaðarverkefnum. 

– Vallourec Tubes: framleiðir samskeytalaus stálrör og veitir röralausnir fyrir orku- og iðnaðarmarkaðinn. 

– Vallourec Umbilicals: framleiðir soðin rör úr ryðfríu stáli fyrir veituleiðslur neðansjávar. 

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 347, 

28.9.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9096 – Vallourec Tubes/Groupe Bpifrance/Vallourec Umbilicals 

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/65/05 

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

(mál M.9109 – OMERS/BCI/AIMCo/PGGM/CPPIB/Puget Holdings) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– OMERS Administration Corporation („Omers“, Kanada), 

– British Columbia Investment Management Corporation („BCI“, Kanada), 

– Alberta Investment Management Corporation („AIMCo“, Kanada), 

– PGGM Vermogensbeheer B.V. („PGGM“, Hollandi), sem er alfarið undir yfirráðum PGGM Cooperatie U.A. 

(Hollandi),  

– Canada Pension Plan Investment Board („CPPIB“, Kanada), 

– Puget Holdings LLC („Puget“, Bandaríkjunum). 

OMERS, BCI, AIMCo, PGGM og CPPIB ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir Puget í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– OMERS: starfar sem rekstraraðili OMERS-lífeyriskerfanna og fjárvörsluaðili lífeyrissjóða sem tengjast 

lífeyriskerfunum. Fyrirtækið stýrir margvíslegum fjárfestingum, þ.m.t. á markaði fyrir eignir í skráðum félögum, 

markaði með skuldabréf sem bera fasta vexti og markaði með sérhæfðar fjárfestingar, í Kanada og um allan heim. 

– BCI: umsvifamikill stofnanafjárfestir sem fjárfestir í gerningum með fasta ávöxtun, veðlánum, eignum í skráðum og 

óskráðum félögum, fasteignum, innviðum og endurnýjanlegum auðlindum. BCI er umboðsaðili ríkisstjórnar British 

Columbia í Kanada. 

– AIMCo: einn umsvifamesti stjórnandi stofnanafjárfestingarsjóða í Kanada. AIMCo er umboðsaðili HMQ (lagalegur 

persónugervingur kanadíska sveitarfélagsins Alberta). 

– PGGM: dótturfyrirtæki PGGM N.V., hollenskur stjórnandi lífeyrissjóðs sem sérhæfir sig á sviði samtryggðs lífeyris. 

Fyrirtækið stýrir m.a. innviðasjóði PGGM. 

– CPPIB: samtök sem stýra fjárfestingum og fjárfesta í sjóðum sem sjóður Canada Pension Plan framselur til þeirra. 

CPPIB fjárfestir aðallega í eignum í skráðum og óskráðum félögum, fasteignum, innviðum og verðbréfum sem bera 

fasta vexti. 

– Puget: stundar nánast öll sín viðskipti í gegnum Puget Sound Energy sem er eftirlitsskylt veitufyrirtæki sem veitir 

þjónustu á sviði raforku og jarðgass í Washington-ríki í Bandaríkjunum. Aðalstarfsemi fyrirtækisins er á sviði 

raforkuframleiðslu, -flutnings og -dreifingar, sem og á sviði dreifingar jarðgass. 

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 347, 

28.9.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9109 – OMERS/BCI/AIMCo/PGGM/CPPIB/Puget 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. 

2018/EES/65/06 

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

(mál M.8738 – Rhône-Zodiac/Fluidra) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. júní 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32018M8738. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8956 – Biogen/Samsung BioLogics/Bioepis JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. september 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 

32018M8956. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/65/07 

2018/EES/65/08 

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

(mál M.8999 – CACF/Bankia/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. 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 

32018M8999. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9034 – EQT Fund Management/Azelis) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. september 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 

32018M9034. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/65/09 

2018/EES/65/10 

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

(mál M.9052 – Kirin/Mitsui/Thorne) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. september 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 

32018M9052. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9074 – Total/Pont Sur Sambre Power and Toul Power) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. september 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 

32018M9074. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/65/11 

2018/EES/65/12 

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.9098 – Goldman Sachs/Orix/ILS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. september 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 

32018M9098. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/65/13 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. maí 2018 þar sem lýst er  

yfir að samruni fyrirtækja samræmist innri markaðinum og framkvæmd  

EES-samningsins 

(mál M.8444 – ArcelorMittal/Ilva) 

Hinn 7. maí 2018 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (1), einkum 2. mgr. 8. gr. 

reglugerðarinnar. Ákvörðunina í heild sinni, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri 

aðalskrifstofu samkeppnismála á eftirfarandi slóð: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html. 

  

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

2018/EES/65/14 

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
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Orðsending danskra stjórnvalda um auglýsingu eftir umsóknum um  

leyfi til kolvatnsefnaleitar og -vinnslu á tilteknu svæði í Norðursjó 

Áttunda leyfisúthlutunarlota danskra stjórnvalda 

Með hliðsjón af a-lið 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 (1), gera dönsk 

stjórnvöld hér með kunngjört að í samræmi við a-lið 1. mgr. 12. gr. laga um nýtingu auðlinda í jörðu í 

Danmörku (sbr. lög nr. 960 frá 13. september 2011, með áorðnum breytingum), verður tekið á móti 

umsóknum um leyfi til kolvatnsefnaleitar og -vinnslu á tilteknu svæði í Norðursjó á danska landgrunninu 

vestan lengdarbaugs 6° 15′ austlægrar lengdar (Centralgraven og aðliggjandi svæði) til kl. 12 á hádegi  

1. febrúar 2019. Fari svo að tíminn frá birtingu þessarar orðsendingar í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins (C 347, 28.9.2018, bls. 4) til 1. febrúar 2019 sé skemmri en 90 dagar, er heimilt að 

leggja fram umsóknir til kl. 12 á nítugasta degi eftir að orðsendingin hefur verið birt í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins, eða ef nítugasti dagurinn endar á laugardegi, sunnudegi, almennum frídegi, 

þjóðhátíðardegi, aðfangadegi jóla eða nýársdegi, til kl. 12 næsta virka dag. 

Sækja má um leyfi til kolvatnsefnaleitar og -vinnslu á þeim hlutum svæðisins, sem liggur í og nálægt 

Centralgraven í Norðursjó, sem ekki eru bundnir öðrum leyfum, sbr. kort sem fáanlegt er í dönsku 

orkustofnuninni (Energistyrelsen) og birt er á vefsetri hennar. Mörk svæðisins til norðurs, vesturs og 

suðurs samsvara landamærum gagnvart Noregi, Bretlandi og Þýskalandi á landgrunninu, en austurmörkin 

eru lengdarbaugur á 6° 15′ austlægrar lengdar. 

Einnig má sækja um leyfi til kolvatnsefnaleitar og -vinnslu í jarðlögum, sem eru ekki leyfisbundin, fyrir 

neðan svæði sem eru bundin leyfum og afmarkast niður á við af dýpt, og í jarðlögum sem eru fyrir ofan 

svæði sem eru bundin leyfum og afmarkast upp á við.  

Enn fremur má sækja um leyfi fyrir öll þau svæði þar sem staðan breytist frá því að vera leyfisbundin til 

þess að vera ekki bundin leyfi, allt að 90 dögum áður en umsóknarfrestur rennur út.  

Ákvæði og viðmið samkvæmt 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 94/22/EB (sjá. lög nr. 960 frá 13. september 2011 

um nýtingu auðlinda í jörðu í Danmörku, með áorðnum breytingum) birtust 26. júní 2018 í Statstidende 

(dönsku stjórnartíðindunum) nr. 120 í kaflanum „Ýmsar tilkynningar og útboð“.  

Ráðuneyti umhverfismála, orku og loftslagsbreytinga í Danmörku hefur, í samræmi við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2001/42/EB um mat á áhrifum tiltekinna skipulags- og framkvæmdaáætlana á 

umhverfið (2), látið fara fram umhverfismat á áætluninni sem útboðið byggist á. Nánari upplýsingar um 

áætlunina og matið er á finna á vefsíðu dönsku orkustofnunarinnar (Energistyrelsen).  

Umsóknir skulu sendar á neðangreint póstfang og má einnig senda þangað fyrirspurnir í tengslum við 

tilskipun 94/22/EB: 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 Copenhagen K 

DENMARK 

Sími: +45 33926700 

Netfang: ens@ens.dk 

Vefsetur: http://www.ens.dk, http://www.ens.dk/8thRound (upplýsingar um 

áttundu leyfisúthlutunarlotu og umhverfismat) 

Þess er að vænta að danska orkustofnunin flytji starfsemi sína í upphafi árs 2019. Umsækjendum er því 

bent á að leita upplýsinga um nýtt póstfang stofnunarinnar á vefsetri hennar eða með því að hringja á 

skrifstofu hennar.  

Þess er að vænta að leyfum verði úthlutað innan 6 mánaða frá því að umsóknarfrestur rennur út. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 164, 30.6. 1994, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 197, 21.7. 2001, bls. 30. 

2018/EES/65/15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.347.01.0004.01.ENG
ens@ens.dk%20
http://www.ens.dk/
http://www.ens.dk/8thRound
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1994:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:197:TOC
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Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum 

Birt hefur verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins yfirlit um ákvarðanir um markaðsleyfi fyrir 

lyfjum sem teknar voru frá 1. júlí til 31. ágúst 2018, sjá Stjtíð. ESB C 349, 28.9.2018, bls. 1 og 14. 

2018/EES/65/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:349:TOC
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