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1.6.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 33/1 
 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8461 – Chrysaor (Harbour Energy Group)/Target Assets) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 18. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Chrysaor Holdings Limited („CHL“, 
Bretlandi) sem lýtur yfirráðum EIG Global Energy Partners („EIG“, Bandaríkjunum), öðlast með 
hlutafjár- og eignakaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 
yfir eignasafni Northern North Sea Assets (eignir sem eru andlag viðskiptanna, „Target Assets“) sem 
er sem stendur í eigu Shell Group (Hollandi).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CHL: þróun og sala á viðbótarolíu og gasi í olíu- og gaslindum. CHL lýtur óbeinum yfirráðum 
EIG, sem er fjárfestingarsjóður sem starfar um heim allan og sérhæfir sig í orku- og 
orkutengdum grunnvirkjum.  

– Andlag viðskiptanna („Target Assets“): leit að hráolíu og jarðgasi og þróun, framleiðsla og sala 
á hráolíu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 
tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 
athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 169, 30.5.2017). 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.8461 – Chrysaor (Harbour Energy Group)/Target Assets, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 

  
(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2017/EES/33/01 

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


Nr. 33/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 1.6.2017 
 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8472 – Nippon Yusen Kabushiki Kaisha/Mitsui Osk Lines/Kawasaki  
Kisen Kaisha/JV) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 19. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem japönsku fyrirtækin Nippon Yusen Kabushiki 
Kaisha („NYK“), Mitsui Osk Lines („MOL“) og Kawasaki Kisen Kaisha („K Line“), öðlast með 
hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki, sem er sameiginlegt félag („JV“), í sameiningu yfirráð, í 
skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– NYK, MOL og K Line: sjóflutningar um allan heim, m.a. þjónusta áætlunarskipafélaga vegna 
úthafsflutninga, þjónusta vegna gámaflutningastöðva og önnur þjónusta að einhverju marki, 
m.a. búlkaflutningar, flutningar með flugi, vöruferlisstjórnun, sjóflutningar með lausavöru, 
fasteignir, skemmtisiglingar og viðskipti. 

– JV: starfsemi NYK, MOL og K Line vegna sjóflutninga og gámaflutningastöðva um heim allan 
(að undanskildum stöðvum í Japan). 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.   

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 
athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 174, 1.6.2017). 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.8472 – Nippon Yusen Kabushiki Kaisha/Mitsui Osk Lines/Kawasaki Kisen Kaisha/JV, og 
eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 

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

2017/EES/33/02 
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1.6.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 33/3 
 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8474 – HNA/CWT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 18. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem HNA Group Co., Ltd. („HNA Group“, Kína) 
öðlast með valfrjálsu tilboði með skilyrðum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 
samrunareglugerðarinnar, í CWT Limited („CWT“, Singapúr).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– HNA Group: samsteypa sem fjárfestir í flugfélögum, fasteignum og eignarhaldi, hótelum, 
skipaiðnaði, vöruferlisstjórnun, fjárstýringu, umhverfistækni og kaupleigufyrirtækjum. HNA 
Group leggur áherslu á fjárfestingar í Kína og Asíu og er með starfsemi í Evrópusambandinu.    

– CWT: hlutafélag skráð á aðallista kauphallarinnar Singapore Exchange Securities Trading 
Limited sem lætur í té samþættar vöruferlislausnir og tengda þjónustu sem stoðþjónustu við 
vöruferlisstjórnun sem er kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Starfsemi þess fer að mestu leyti fram á 
Asíu-Kyrrahafssvæðinu. Í Evrópusambandinu er helsta starfsemi þess á sviði þjónustu í 
kringum vöruferlisstjórnun og hrávörumarkaðar.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 
tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).   

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 
athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 169, 30.5.2017). 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.8474 – HNA/CWT, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 

  
(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2017/EES/33/03 
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Nr. 33/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 1.6.2017 
 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8475 – SoftBank Group/Fortress Investment Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 19. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem SoftBank Group Corp. („SoftBank“, Japan) 
öðlast með hlutabréfakaupum, að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 
samrunareglugerðarinnar, í Fortress Investment Group LLC („Fortress“, Bandaríkjunum).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SoftBank: japanskt netfyrirtæki skráð á markaði sem býður víðtækt úrval af fjarskiptaþjónustu 
og vörum, einkum í Japan og Bandaríkjunum. Reksturinn fer eins og sakir standa fram í fimm 
einingum: Fjarskiptaþjónusta í Japan; Sprint Corporation (fjarskiptafélag í Bandaríkjunum); 
Yahoo Japan (netauglýsingar, rafræn viðskipti og félagsaðildarþjónusta); dreifingarfyrirtæki 
(fartæki og sala á hugbúnaði fyrir einkatölvur og jaðarbúnaði í Japan); og ARM 
(hálfleiðarafyrirtæki staðsett í Bretlandi). 

– Fortress: fjárfestingarstýringarfyrirtæki staðsett í New York í Bandaríkjunum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 
tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 
athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 172, 31.5.2017). 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.8475 – SoftBank Group/Fortress Investment Group, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 

  
(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2017/EES/33/04 
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1.6.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 33/5 
 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8502 – SoftBank/Bharti/Hon Hai/SB Energy) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) þar sem SoftBank Group Corp. („Softbank“, Japan), Bharti Overseas Private 
Limited („Bharti“, Indlandi) og Hon Hai Precision Industry Co. (Hon Hai, Taívan) öðlast í 
sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í SB Energy Holdings 
Limited („SB Energy“), sem eins og sakir standa lýtur einungis yfirráðum SoftBank. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SoftBank: netfyrirtæki skráð á markaði sem býður víðtækt úrval af  fjarskiptaþjónustu og 
vörum, einkum í Japan og Bandaríkjunum. 

– Bharti: eignarhalds- og fjárfestingarfélag. Helstu verkefni félagsins felast í fjárfestingu og 
þjónustu á sviði fjarskipta, gestamóttöku og fasteignaþróunar, sem og í fleiri geirum á borð við 
verkefni tengd grunnvirkjum og vefgáttum, auk fjárfestinga í hlutabréfum, verðbréfum og 
öðrum gerningum. 

– Hon Hai: veitir þjónustu sem þriðji aðili í tengslum við framleiðslu á rafeindabúnaði við 
frumframleiðendur rafeindatækja á borð við tölvur, farsíma, tölvuleikjatölvur og sjónvörp. 

– SB Energy: fæst við útboðsferli vegna, sem og þróun, byggingu og starfrækslu verkefna á sviði 
endurnýjanlegrar orku (einkum sólarorku) á Indlandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 
tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 
athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 169, 30.5.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 
rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 
M.8502 – SoftBank/Bharti/Hon Hai/SB Energy, og eftirfarandi póstáritun:  

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 

  
(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2017/EES/33/05 
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Nr. 33/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 1.6.2017 
 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.7864 – Trelleborg/CGS Holding) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. maí 2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 
samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 
32016M7864. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8346 – Macquarie/USSL/OSW assets of UK GIB) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. maí 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 
samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 
32017M8346. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  
(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8411 – Safran Group/China Eastern Air Holding/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. maí 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 
samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 
32017M8411. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8424 – SGAB/Acciona/SCCN) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. maí 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 
samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (11). Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á spænsku 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 
32017M8424. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  
(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8466 – Bain Capital/Sealed Air Diversey Care division and food hygiene and  
cleaning business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. maí 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 
samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 
ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 
dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 
32017M8466. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  
(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 4. mgr. 16. gr. reglugerðar  
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur  

flugþjónustu í Bandalaginu 

Breyting á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Tékkland 

Flugleið Ostrava – Amsterdam, Ostrava – Helsinki 

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1. október 2016 

Gildistökudagur breytinga 30. september 2017 

Póstfang þar sem unnt er að nálgast textann og allar 
viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl sem varða 
almannaþjónustukvaðirnar 

Nánari upplýsingar veitir: 

Moravskoslezský kraj — Krajský úřad 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Sími +420 595622716 
Bréfsími: +420 595622226 
Netfang: martin.vymetal@msk.cz 
Vefsetur: www.msk.cz 

eða 

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 
Hvězdova 1716/2b 
140 00 Praha 4 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Sími +420 224827884 
Bréfsími: +420 224827879 
Netfang: sniehotta@akccs.cz 
Vefsetur: www.akccs.cz 
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 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 Tékkland 

Flugleiðir Ostrava – Amsterdam 

Samningstími 1. október 2017 til 30. september 2020 

Frestur til að skila tilboðum 31. júlí 2017 

Póstfang þar sem unnt er að nálgast texta 
útboðsauglýsingarinnar, ásamt hvers kyns viðkomandi 
upplýsingum og/eða skjölum sem varða útboðið og 
almannaþjónustukvaðirnar 

Nánari upplýsingar veitir: 

Moravskoslezský kraj — Krajský úřad 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Sími +420 595622716 
Bréfsími: +420 595622226 
Netfang: martin.vymetal@msk.cz 
Vefsetur: www.msk.cz 

eða 

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 
Hvězdova 1716/2b 
140 00 Praha 4 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Sími +420 224827884 
Bréfsími: +420 224827879 
Netfang: sniehotta@akccs.cz 
Vefsetur: www.akccs.cz 

 

Aðildarríki Tékkland 

Flugleiðir Ostrava – Helsinki 

Samningstími 1. október 2017 til 30. september 2020 

Frestur til að skila tilboðum 31. júlí 2017 

Póstfang þar sem unnt er að nálgast texta 
útboðsauglýsingarinnar, ásamt hvers kyns viðkomandi 
upplýsingum og/eða skjölum sem varða útboðið og 
almannaþjónustukvaðirnar 

Nánari upplýsingar veitir: 

Moravskoslezský kraj — Krajský úřad 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Sími +420 595622716 
Bréfsími: +420 595622226 
Netfang: martin.vymetal@msk.cz 
Vefsetur: www.msk.cz 

eða 

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 
Hvězdova 1716/2b 
140 00 Praha 4 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Sími +420 224827884 
Bréfsími: +420 224827879 
Netfang: sniehotta@akccs.cz 
Vefsetur: www.akccs.cz 
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Upplýsingar sem framkvæmdastjórnin hefur tekið saman í samræmi við aðra  
undirgrein 8. gr. tilskipunar Evrópuþingsins  ráðsins (ESB) 2015/1535 um tilhögun  

miðlunar upplýsinga um tæknireglugerðir og reglur um þjónustu í  
upplýsingasamfélaginu (1) 

Tölulegar upplýsingar um tæknilegar reglugerðir sem tilkynntar voru á árinu 2016 í samræmi við 
tilkynningaraðferð samkvæmt tilskipun (ESB) 2015/1535 

Framkvæmdastjórnin hefur birt eftirfarandi tölulegar upplýsingar um tæknilegar reglugerðir sem 
tilkynntar voru á árinu 2016 í samræmi við tilkynningaraðferð samkvæmt tilskipun (ESB) 2015/1535: 

– Tafla sem sýnir mismunandi viðbrögð sem beint er til aðildarríkja Evrópusambandsins að því er 
varðar tilkynnt drög hvers um sig 

– Tafla sem sýnir sundurliðun eftir atvinnugreinum á drögum sem aðildarríki Evrópusambandsins hafa 
tilkynnt 

– Tafla sem sýnir sundurliðun eftir fjölda athugasemda sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 
hefur birt að því er varðar drög sem Ísland, Liechtenstein, Noregur og Sviss hafa tilkynnt 

– Tafla sem sýnir sundurliðun eftir atvinnugreinum á drögum sem Ísland, Noregur, Liechtenstein og 
Sviss hafa tilkynnt 

– Tafla sem sýnir drög sem Tyrkland hefur tilkynnt og athugasemdir sem framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins hefur gefið út í sambandi við þessi drög. 

– Tafla sem sýnir sundurliðun eftir atvinnugreinum á drögum sem Tyrkland hefur tilkynnt 

– Tölfræðilegar upplýsingar um samningsbrotamál sem voru rekin árið 2016 og málarekstur hafinn á 
grundvelli 258. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins vegna brota á ákvæðum tilskipunar 
(ESB) 2015/1535 

Unnt er að nálgast nánari upplýsingar um töflurnar í Stjtíð. ESB C 162, 23.5.2017, bls. 4. 

 

  
(1) Stjíð. ESB L 241, 17.9.2015, bls. 1. 
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