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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2018/EES/2/01

(mál M.8694 – Hochtief/Abertis)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 22. desember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Hochtief AG („Hochtief“, Þýskalandi), dótturfyrirtæki ACS (Spáni).

–

Abertis Infraestructuras S.A. („Abertis“, Spáni).

Hochtief nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Albertis.
Samruninn á sér stað í gegnum almennt samkeppnisútboð sem Hochtief auglýsti 18. október 2017.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Hochtief: byggingastarfsemi, sérleyfi, fasteignir, umsjón með búnaði, námaþjónustusamningar, verkfræðiþjónusta og
tengd þjónusta. Á EES-svæðinu er Hochtief með starfsemi í Tékklandi, Þýskalandi, Grikklandi, Hollandi, Póllandi,
Spáni og Bretlandi.

–

Abertis: sérleyfisverkefni fyrir hraðbrautir þar sem innheimt eru veggjöld og grunnvirkjaþjónusta í tengslum við
farsíma- og fjarskiptaþjónustu. Á EES-svæðinu er Albertis með starfsemi á Spáni, í Frakklandi og í minna mæli í
Frakklandi.

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 6,
9.1.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8694 – Hochtief/Abertis
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
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2018/EES/2/02

(mál M.8701 – Edison/GNVI)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 22. desember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Edison S.p.A. („Edison“, Ítalíu), sem er hluti af Electricité de France S.A.

–

Gas Natural Vendita Italia S.p.A. („GNVI“, Ítalíu), sem er undir yfirráðum Gas Natural Fenosa Internacional SA.

Edison nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir GNVI.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Edison: vinnsla og viðskipti með raforku og leit, vinnsla, dreifing og sala á jarðgasi. Edison starfar aðallega á Ítalíu,
en einnig í öðrum Evrópulöndum á borð við Sviss, Grikkland, Ungverjaland, Búlgaríu og Rúmeníu.

–

GNVI: viðskipti með raforku og jarðgas. GNVI er með starfsemi á Ítalíu.

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 6,
9.1.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8701 – Edison/GNVI
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
Póstfang
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
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2018/EES/2/03

(mál M.8715 – CVC/TMF)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 3. janúar 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:


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



TMF Orange Holding B.V. („TMF“, Hollandi).

CVC nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir TMF.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:


CVC : ráðgjöf til fjárfestingarsjóða og stjórnun fjárfestingarsjóða og vettvangs fyrir fjárfestingar.



TMF: fjármála-, lögfræði- og mannauðsþjónusta fyrir fyrirtæki, viðskiptavini í sérhæfðum fjárfestingum og
einkaaðila.

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

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 9,
12.1.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8715 – CVC/TMF
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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2018/EES/2/04

(mál M.8746 – EG Group/ESSO Germany Business)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 21. desember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

EG Group (Bretlandi), sameiginlega undir yfirráðum TDR Capital LLP (50%), sjóðs sem fjárfestir í óskráðum
eignum, og tveggja einstaklinga (50%).

–

ESSO Germany Business (Þýskalandi), sem er hluti af Exxon Mobil Corporation.

EG Group nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hluta ESSO Deutschland GmbH,
sem er dótturfyrirtæki alfarið í eigu Exxon Mobil Corporation.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

EG Group: eignarhaldsfélag með vörumerkið „EG“ sem starfrækir eldsneytisstöðvar með þægindaverslunum,
bílaþvottastöðvum, skyndibita, veitingastöðum og gistingu í Bretlandi, Belgíu, Frakklandi, Lúxemborg og Hollandi.

–

ESSO Germany Business: smásala á vélaeldsneyti í gegnum net bensínstöðva um allt Þýskaland.

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 4,
4.6.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8746 – EG Group/ESSO Germany Business
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2018/EES/2/05

(mál M.8749 – Verdane/Vitruvian/EasyPark)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 21. desember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Verdane Capital Advisors Holding AS (Noregi).

–

Vitruvian Partners LLP (Bretlandi).

–

EasyPark Holding AS (Noregi), sem alfarið er undir yfirráðum Verdane Capital Advisors Holding AS.

Verdane Capital Advisors Holding AS og Vitruvian Partners LLP öðlast í sameiningu full yfirráð, í skilningi b-liðar 1.
mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir EasyPark Holding AS.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Verdane Capital Advisors Holding AS: sjóður sem fjárfestir í óskráðum eignum og sem á hagsmuni í mismunandi
atvinnuvegum.

–

Vitruvian Partners LLP: sjóður sem fjárfestir í óskráðum eignum og sem á hagsmuni í mismunandi atvinnuvegum.

–

EasyPark Holding AS: annast umsýslu bílastæða með stafrænni tækni og býður fyrirtækjum, neytendum,
bílastæðarekendum og borgum bílastæðalausnir í farsíma og nettengda þjónustu.

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 6,
9.1.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8749 – Verdane/Vitruvian/EasyPark
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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2018/EES/2/06

(mál M.8758 – BayWa/Clean Energy Trading)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 22. desember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1)
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

BayWa r.e. renewable Energy GmbH („BayWa“, Þýskalandi).

–

Clean Energy Trading GmbH („CET“, Þýskalandi).

BayWa nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CET.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

BayWa: starfsemi á sviði sólarorku, vindorku, líforku og jarðhitaorku.

–

CET: bein markaðssetning á raforku frá framleiðendum endurnýjanlegrar orku og framboð raforku til endanlegra
viðskiptavina.

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 4,
6.1.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8758 – BayWa/Clean Energy Trading
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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

Nr. 2/7

2018/EES/2/07

(mál M.8664 – WME IMG/Perform/PIMGSA)
Framkvæmdastjórnin ákvað 15. desember 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í
samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar
ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál,
ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

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

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32017M8664. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. júlí 2016 þar sem lýst er yfir
að samruni fyrirtækja samræmist innri markaðnum og framkvæmd EES-samningsins
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(mál M.7724 – ASL/Arianespace)
Hinn 20. júlí 2016 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.
þeirrar reglugerðar. Heildartexti ákvörðunarinnar á ensku en án trúnaðarupplýsinga er birtur á vef
aðalskrifstofu samkeppnismála á eftirfarandi slóð: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

(1) Stjtíð. ESB 24, 29.1.2004, bls. 1.
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. apríl 2017 þar sem lýst er yfir
að samruni fyrirtækja sé ósamrýmanlegur innri markaðnum og framkvæmd
EES-samningsins

Nr. 2/9

2018/EES/2/09

(mál M.7878 – HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia)
Hinn 5. apríl 2017 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð ráðsins
(EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (1), einkum 3. mgr. 8. gr.
þeirrar reglugerðar. Heildartexti ákvörðunarinnar á ensku en án trúnaðarupplýsinga er birtur á vef
aðalskrifstofu samkeppnismála á eftirfarandi slóð: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

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

Nr. 2/10

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu
í Bandalaginu
Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir

Aðildarríki

Frakkland

Flugleið

Périgueux-Bassillac – París (Orly)

Samningstími

Frá 1. júlí 2018 til 30. júní 2021

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum

9. mars 2018 (kl. 12.00 að staðartíma í París)

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt
Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux
hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 1 Boulevard Lakanal
varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar:
24 000 Périgueux
FRANCE
Sími +33 553358600
Netfang: n.vitel@grandperigueux.fr
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 4. mgr. 16. gr.
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur
um flugrekstur í Bandalaginu
Almannaþjónustukvaðir sem lagðar eru á í tengslum við áætlunarflug

Aðildarríki

Ítalía

Flugleiðir

Pantelleria – Trapani (báðar leiðir)
Pantelleria – Palermo (báðar leiðir)
Pantelleria – Palermo (báðar leiðir)
Lampedusa – Palermo (báðar leiðir)
Lampedusa – Catania (báðar leiðir)

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða

1. júlí 2018

Unnt er að nálgast textann og hvers kyns viðkomandi
upplýsingar og/eða skjöl sem varða
almannaþjónustukvaðirnar með því að hafa samband

Nánari upplýsingar:
Ministry of Infrastructure and Transport
Department of Transport, Navigation, General Affairs
and Human Resources
Directorate-General for Airports and Air Transport
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 Rome
ITALIA
Sími +39 0641583690
Flugmálastofnun (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
(ENAC))
Air transport development and licensing department
(Direzione sviluppo trasporto aereo e licenze) Viale
Castro Pretorio, 118
00185 Rome
ITALIA
Sími +39 0644596515
Vefsetur:
http://www.mit.gov.it
http://www.enac.gov.it
Netfang: dg.ta@pec.mit.gov.it
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur
flugþjónustu í Bandalaginu
Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir

Aðildarríki

Ítalía

Flugleið

Pantelleria – Trapani (báðar leiðir)
Pantelleria – Palermo (báðar leiðir)
Pantelleria – Catania (báðar leiðir)
Lampedusa – Palermo (báðar leiðir)
Lampedusa – Catania (báðar leiðir)

Samningstími

Frá 1. júlí 2018 til 30. júní 2021

Frestur til að skila tilboðum

Tveir mánuðir frá því að útboðsauglýsing þessi birtist
(Stjtíð. ESB C 441, 22.12.2017, bls. 20)

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt
Nánari upplýsingar:
hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem Flugmálastofnun (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
varða útboðið
(ENAC))
Air transport development and licensing department
(Direzione sviluppo trasporto aereo e licenze)
Viale Castro Pretorio, 118
00185 Rome
ITALIA
Sími +39 0644596515
Netfang: osp@enac.gov.it
Vefsetur: http://www.mit.gov.it
http://www.enac.gov.it
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Orðsending efnahagsráðherra og ráðherra loftslagsmála Konungsríkisins Hollands í
samræmi við 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB um
skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni

Nr. 2/13

2018/EES/2/13

Efnahags- og loftslagsmálaráðherra gjörir kunnugt að borist hefur umsókn um leyfi til kolvetnisleitar á
leitarsvæði P1, sem afmarkað er á korti í 3. viðauka við námareglugerð (Mijnbouwregeling) (sjá
Staatscourant (hollenska lögbirtingablaðið) nr. 245, 2002).
Með vísan til ofangreindrar tilskipunar og ákvæða 15. gr. námalaga (Mijnbouwwet) (Staatsblad
(hollensku stjórnartíðindin) nr. 542, 2002), auglýsir efnahags- og loftslagsmálaráðherra eftir
samkeppnisumsóknum áhugaaðila um leyfi til kolvetnisvinnslu á leitarsvæði P1 á hollenska landgrunninu.
Úthlutun leyfa er í höndum efnahags- og loftslagsmálaráðherra. Viðmið, skilmálar og kröfur, sem um
getur í 1. og 2. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 6. gr. ofangreindrar tilskipunar, koma fram í námalögum
(Mijnbouwwet) (sjá Staatsblad nr. 542, 2002).
Tekið verður við umsóknum í 13 vikur eftir að auglýsing þessi birtist í Stjórnartíðindum
Evrópusambandsins (C 444, 23.12.2017, bls. 8) og ber að senda umsóknir:
De Minister van Economische Zaken en Klimaat
ter attentie van de heer J.L. Rosch, directie Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73
Postfach 20401
2500 EK Den Haag
NEDERLAND
Umsóknir, sem berast eftir að fresturinn rennur út, verða ekki teknar til greina.
Ákvörðun um umsóknirnar verður tekin eigi síðar en tólf mánuðum eftir að fresturinn rennur út.
Nánari upplýsingar veitir Mr E.J. Hoppel í síma: +31 703797762
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Orðsending efnahagsráðherra og ráðherra loftslagsmála Konungsríkisins Hollands
í samræmi við 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB um skilyrði
fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni

2018/EES/2/14

Efnahagsráðherra gjörir kunnugt að borist hefur umsókn um leyfi til kolvetnisleitar á leitarsvæðum B17
og F01 og hluta leitarsvæðanna B16 (B16b), E3 (E3a), E6 (E6a), F2 (F2b) og F4 (F4a), sem afmörkuð eru
á korti í 3. viðauka við námareglugerð (Mijnbouwregeling) (sjá Staatscourant (hollenska
lögbirtingablaðið) nr. 4928, 2014).
Leitarsvæðisskiki B16b afmarkast af breiddarbaugsbogum sem tengja hornpunktapörin A-B, B-C, C-D og
A-D.
Hornpunktarnir eru skilgreindir á eftirfarandi hátt:
Hornpunktur

′

°

″ A.L.

′

°

″ N.BR.

A

3

59

54,831

55

4

57,466

B

4

19

54,862

55

4

57,480

C

4

19

54,873

54

59

57,470

D

3

59

54,842

54

59

57,456

Ofangreindir hornpunktar eru skilgreindir með jarðhnitum í Evrópska viðmiðunarkerfinu 1989.
Flatarmál leitarsvæðisskika B16b er 197,6 km2.
Leitarsvæðisskiki E3a afmarkast af breiddarbaugsbogum sem tengja hornpunktapörin A-B, B-C, C-D og
A-D.
Hornpunktarnir eru skilgreindir á eftirfarandi hátt:
Hornpunktur

′

°

″ A.L.

′

°

″ N.BR.

A

3

47

24,823

54

59

57,447

B

3

59

54,842

54

59

57,456

C

3

59

54,863

54

49

57,436

D

3

47

24,844

54

49

57,427

Ofangreindir hornpunktar eru skilgreindir með jarðhnitum í Evrópska viðmiðunarkerfinu 1989.
Flatarmál leitarsvæðisskika E3a er 247,7 km2.
Leitarsvæðisskiki E6a afmarkast af breiddarbaugsbogum sem tengja hornpunktapörin A-B, B-C, C-D og
A-D.
Hornpunktarnir eru skilgreindir á eftirfarandi hátt:
Hornpunktur

′

°

″ A.L.

′

°

″ N.BR.

A

3

47

24,844

54

49

57,427

B

3

59

54,863

54

49

57,436

C

3

59

54,867

54

48

19,433

D

3

47

24,848

54

48

19,424

Ofangreindir hornpunktar eru skilgreindir með jarðhnitum í Evrópska viðmiðunarkerfinu 1989.
Flatarmál leitarsvæðisskika E6a er 40,6 km2.
Leitarsvæðisskiki F2b afmarkast af breiddarbaugsbogum sem tengja hornpunktapörin A-B, B-C, C-D og
A-D.
Hornpunktarnir eru skilgreindir á eftirfarandi hátt:
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Hornpunktur

′

°

″ A.L.

Nr. 2/15

′

°

″ N.BR.

A

4

19

54,873

54

59

57,470

B

4

28

54,887

54

59

57,476

C

4

28

54,897

54

54

57,466

D

4

19

54,883

54

54

57,460

Ofangreindir hornpunktar eru skilgreindir með jarðhnitum í Evrópska viðmiðunarkerfinu 1989.
Flatarmál leitarsvæðisskika F2b er 89,1 km2.
Leitarsvæðisskiki F4a afmarkast af breiddarbaugsbogum sem tengja hornpunktapörin A-B, B-C, C-D og
A-D.
Hornpunktarnir eru skilgreindir á eftirfarandi hátt:
Hornpunktur

′

°

″ A.L.

′

°

″ N.BR.

A

3

59

54,863

54

49

57,436

B

4

19

54,894

54

49

57,450

C

4

19

54,907

54

43

50,438

D

3

59

54,876

54

43

50,423

Ofangreindir hornpunktar eru skilgreindir með jarðhnitum í Evrópska viðmiðunarkerfinu 1989.
Flatarmál leitarsvæðisskika F4a er 243,2 km2.
Með vísan til ofangreindrar tilskipunar og ákvæða 15. gr. námalaga (Mijnbouwwet) (Staatsblad
(hollensku stjórnartíðindin) nr. 542, 2002), auglýsir efnahags- og loftlagsmálaráðherra eftir
samkeppnisumsóknum áhugaaðila um leyfi til kolvetnisvinnslu á leitarsvæðum B17 og F1 and hluta
leitarsvæða B16 (B16b), E3 (E3a), E06 (E6a), F2 (F2b) og F4 (F4a) á hollenska landgrunninu.
Úthlutun leyfa er í höndum efnahags- og loftslagsmálaráðherra. Viðmið, skilmálar og kröfur, sem um
getur í 1. og 2. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 6. gr. ofangreindrar tilskipunar, koma fram í námalögum
(Mijnbouwwet) (sjá Staatsblad nr. 542, 2002).
Tekið verður við umsóknum í 13 vikur eftir að auglýsing þessi birtist í Stjórnartíðindum
Evrópusambandsins (C 444, 23.12.2017, bls. 9) og ber að senda umsóknir:
De Minister van Economische Zaken en Klimaat
ter attentie van de heer J.L. Rosch, directie Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401,
2500 EK Den Haag
NEDERLAND
Umsóknir, sem berast eftir að fresturinn rennur út, verða ekki teknar til greina.
Ákvörðun um umsóknirnar verður tekin eigi síðar en tólf mánuðum eftir að fresturinn rennur út.
Nánari upplýsingar veitir Mr E.J. Hoppel í síma: +31 703797762
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Leiðrétting á auglýsingu eftir tillögum 2018 – EAC/A05/2017 – Áætlunin Erasmus+:
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2018/EES/2/15

(Stjórnartíðindi Evrópusambandsins C 361 frá 25. október 2017 og EES-viðbætir við Stjtíð.
ESB nr. 71 frá 9. nóvember 2017)
Eftirfarandi frestum í 5. lið „Umsóknarfrestur“ á bls. 34 í Stjtíð. ESB (bls. 18 í EES-viðbæti) hefur verið
breytt:
Lykilaðgerð 1
„Ferðir fyrir einstaklinga á sviði æskulýðsstarfs

15. febrúar 2018“

Lykilaðgerð 2
„Marksækin samstarfsverkefni á sviði æskulýðsstarfs

15. febrúar 2018“

Lykilaðgerð 3
„Fundur ungmenna og þeirra sem taka ákvarðanir á sviði æskulýðsstarfs

15. febrúar 2018“
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Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum

Nr. 2/17

2018/EES/2/16

Birt hefur verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins yfirlit um ákvarðanir um markaðsleyfi fyrir
lyfjum sem teknar voru frá 1. nóvember til 30. nóvember 2017, sjá Stjtíð. ESB C 447, 29.12.2017, bls. 1
og 11.
Birt hefur verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins leiðrétting á ákvörðunum um markaðsleyfi fyrir
lyfjum sem teknar voru frá 1. ágúst til 31. ágúst 2016, sjá Stjtíð. ESB C 447, 29.12.2017, bls. 110.

