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EFTA-STOFNANIR 
EFTA-DÓMSTÓLLINN 

DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 31. október 2017 

í máli E-16/16 

Fosen-Linjen AS 

gegn 

AtB AS 

(Opinber innkaup – Tilskipun 89/665/EBE– Tilskipun 2004/18/EB – Bótakrafa – Saknæmi – Alvarleiki 

brots – Sönnunarbyrði – Framlagt tilboð sannreynt – Meginreglurnar um skilvirkni, jafna meðferð, 

gegnsæi og meðalhóf) 

Hinn 31. október 2017, kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-16/16 Fosen-Linjen AS gegn AtB AS – 

BEIÐNI Frostating lagmannsret (áfrýjunardómstóls Frostating) skv. 34. gr. samningsins milli EFTA-

ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls um skýringu á tilskipun ráðsins 89/665/EBE frá  

21. desember 1989 um samræmingu ákvæða laga, stjórnvalds- og stjórnsýslufyrirmæla sem varða 

beitingu reglna um útboð og gerð opinberra vöru- og verksamninga, einkum 1. mgr. 1. gr. og c-liðar  

1. mgr. 2. gr. gerðarinnar. Dóminn skipuðu dómararnir Carl Baudenbacher (forseti og framsögumaður), 

Per Christiansen og Benedikt Bogason (settur dómari), og hljóða dómsorð sem hér segir:  

1. Viðurkenning á skaðabótaskyldu skv. c-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 89/665/EBE veltur ekki á því 

hvort brot gegn ákvæðum laga um opinber innkaup var saknæmt og hvort það varð vegna háttsemi 

sem vék í verulegum mæli frá ráðstöfunum sem telja megi réttlætanlegar, eða hvort um er að ræða 

verulegt brot eða verulegt, ámælisvert og augljóst brot. Einfalt brot á ákvæðum laga um opinber 

innkaup er út af fyrir sig nægilegt til þess að baka samningsyfirvaldi skaðabótaskyldu gagnvart 

tjónþola, í samræmi við c-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 89/665/EBE, að því tilskildu að önnur skilyrði 

skaðabótaábyrgðar séu uppfyllt, m.a. og sérstaklega skilyrðið um orsakatengsl. 

2. Tilskipun 89/665/EBE útilokar ekki kröfur sem fela í sér að viðurkenning skaðabótaskyldu sé háð 

því að bjóðandinn sem hefur orðið fyrir tjóni sýni fram á með skýrum, þ.e. fullnægjandi, 

sönnunargögnum, að hann hefði hlotið samninginn, hefði samningsyfirvaldið ekki gert mistök, að 

því tilskildu að meginreglur um jafnræði og skilvirkni séu virtar.  

3. Tilskipun 89/665/EBE útilokar ekki almennar reglur í landslögum þar sem samningsyfirvald er 

undanþegið bótaábyrgð vegna kröfu á grundvelli missis söluhagnaðar, þar sem útboðsferli er aflýst, í 

samræmi við reglur EES-réttar um opinber innkaup, vegna mistaka af hálfu samningsyfirvaldsins, 

jafnvel þótt mistökin hafi ekki átt sér stað meðan á útboðsferlinu stóð og séu frábrugðin þeim ágalla 

sem tjónþoli ber fyrir sig. Fellur það í hlut samningsyfirvaldsins að sanna tilvist slíks ágalla og 

rökstyðja ákvörðun sína um að afturkalla útboðið. 

4. Setja verður reglur um valforsendur útboðs fram með þeim hætti að allir bjóðendur sem telja má 

tiltölulega vel upplýsta og sýna eðlilega aðgæslu túlki þær á sama hátt. Samningsyfirvaldinu er enn 

fremur skylt að sannreyna hvort upplýsingar sem bjóðendur leggja fram séu tækar í þeim skilningi að 

viðkomandi bjóðendur séu færir um að bjóða fram það sem fram kemur í viðkomandi tilboði og 

hvort það samrýmist þeim kröfum sem samningsyfirvaldið setti fram. Skilyrði slíkrar sannprófunar 

þurfa að vera í samræmi við meðalhófsreglu. Svo fremi að allir bjóðendur hljóti jafna meðferð, er 

samningsyfirvaldi heimilt að taka mið af hvaða upplýsingum sem er sem fram koma í tilboðinu svo 

gild staðfesting geti átt sér stað á þeim upplýsingum sem varða valforsendurnar. Er það 

landsdómstólsins að meta, með hliðsjón af meginreglunum um jafna meðferð, gegnsæi og meðalhóf, 

hvort þessi skilyrði hafi verið uppfyllt í útboðsferlinu sem liggur til grundvallar. 

2018/EES/35/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

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

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Strabag AG („Strabag“, Austurríki). 

– Max Bögl International SE („Bögl“, Þýskalandi). 

– SMB Construction International GmbH („SMB“, Þýskalandi). 

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

SMB. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Strabag: starfar á öllum sviðum bygginga- og mannvirkjageirans, einkum á sviði vegagerðar, mannvirkjagerðar, 

verkefnastjórnunar og byggingarefna. 

– Bögl: starfar á ýmsum sviðum mannvirkjageirans, einkum við smíði opinberra bygginga, mannvirkja og grunnvirkja. 

– SMB: gerð aflíðandi brauta með beygjum sem eru notaðar til að reynsluaka bílum.  

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 183, 

29.5.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8496 – Strabag/Max Bögl International/SMB 

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/35/02 

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

(mál M.8674 – BASF/Solvay’s Polyamide Business) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BASF SE („BASF“, Þýskalandi). 

– Pólýamíðstarfsemi Solvay á heimsvísu („fyrirtækjastarfsemin“ Belgíu). 

BASF nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir allri starfseminni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. BASF og Solvay gerðu með sér samning um hlutabréfakaup  

22. desember 2017. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BASF: íðefni, sérnotavörur, hagnýt efni og lausnir, lausnir í landbúnaði og olía og gas. BASF starfar á sviði 

virðisaukandi keðju pólýamíðs, einkum við framleiðslu HMD, adipínsýru, AH-salts, fjölliðugrunns pólýamíðs (PA 

6.6) og iðnaðarplasts úr pólýamíði (PA 6.6 EP). 

– Fyrirtækjastarfsemin: polýamíð og milliefni (einnig nefnt „P&I“) ásamt iðnaðarplasti. Fyrirtækjastarfsemin tekur 

einnig til virðisaukandi keðju pólýamíðs, einkum framleiðslu ADN, HMD, Adipínsýru, AH-salts, fjölliðugrunns 

pólýamíðs (PA 6.6) og iðnaðarplasts úr pólýamíði (PA 6.6 EP). 

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 184, 

30.5.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8674 – BASF/Solvay’s Polyamide 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/35/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8877 – LyondellBasell Industries/A.Schulman) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– LyondellBasell Industries N.V. („LyondellBasell“) (Hollandi). 

– A.Schulman, Inc („A.Schulman“) (Bandaríkjunum). 

LyondellBasell nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir A.Schulman. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– LyondellBasell: fyrirtæki sem starfar um allan heim á sviði plastefna, íðefna og hreinsunarstarfsemi. 

– A.Schulman: fyrirtæki sem selur plastefnasambönd, samsett efni og viðarkvoðu af miklum gæðum út um allan heim. 

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 184, 

30.5.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8877 – LyondellBasell Industries/A.Schulman 

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/35/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8890 – BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BNP Paribas („BNPP“, Frakklandi). 

– ABN AMRO Bank (Lúxemborg) S.A. („ABN AMRO Bank Luxembourg“, Lúxemborg). 

BNPP nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir ABN AMRO Bank 

Luxembourg. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BNPP: starfar um allan heim á sviði viðskiptabankastarfsemi og -þjónustu auk fyrirtækjabankaþjónustu og þjónustu 

við stofnanir. 

– ABN AMRO Bank Luxembourg: starfar á sviði einkabankastarfsemi. 

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 186, 

31.5.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8890 – BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg 

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. 35/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.5.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8893 – Thyssen Alfa/Max Aicher Recycling/Noris Metallrecycling) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Thyssen Alfa Rohstoffhandel München GmbH („Thyssen Alfa“, Þýskalandi) sem tilheyrir Rethmann-samstæðunni. 

– Max Aicher Recycling GmbH („Max Aicher Recycling“, Þýskalandi) sem tilheyrir Max Aicher samstæðunni. 

– Noris Metallrecycling GmbH („Noris Metallrecycling“, Þýskalandi) sem er undir yfirráðum Thyssen Alfa og Scholz 

Recycling GmbH. 

Thyssen Alfa og Max Aicher Recycling ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Noris Metallrecycling. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Thyssen Alfa: starfar á sviði söfnunar, vinnslu og viðskipta með brotajárn og brotamálma sem innihalda ekki járn. 

– Max Aicher Recycling: stjórnar fimm brotajárnsmóttökustöðvum í Bavaría og starfar á sviði söfnunar og viðskipta 

með brotajárn og brotamálma sem innihalda ekki járn. 

– Noris Metallrecycling: stjórnar tveimur brotajárnsmóttökustöðvum í Fürth og Nürnberg og starfar á sviði söfnunar og 

viðskipta með brotajárn og brotamálma sem innihalda ekki járn. 

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 184, 

30.5.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8893 – Thyssen Alfa/Max Aicher Recycling/Noris Metallrecycling. 

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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31.5.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 35/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8903 – BHAP/Gestamp China/Manufacturing JV/Sales JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Beijing Hainachuan Automotive Parts Co., Ltd („BHAP“) (Kína) sem er endanlega undir yfirráðum Beijing 

Automotive Group Co., Ltd („BAIC-samstæðan“) (Kína). 

– Gestamp (China) Holding Co., Ltd („Gestamp China“) sem er endanlega undir yfirráðum Acek Desarrollo y Gestión 

Industrial, S.L. („ACEK-samstæðan“) (Spáni). 

– Gestamp Auto Components Co., Ltd („Manufacturing JV“) (Kína). 

– Gestamp Auto Components Sales Co., Ltd („Sales JV“) (Kína). 

BHAP og Gestamp China ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Manufacturing JV og Sales JV. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BHAP: framleiðandi vara, eins og bílasæta, íhluta til nota í innra og ytra byrði bíla, aflrásarkerfa, undirvagnskerfa, 

yfirbyggingarkerfa, rafeindabúnaðar í bíla og aðra flokka. BHAP selur einnig íhluti í bíla í Kína. 

– Gestamp China: framleiðir og selur bílaíhluti, þ.m.t. íhlutir og búnaður úr flötu stáli, og tilheyrandi tengibúnað. 

– Manufacturing JV: mun framleiða bílaíhluti úr flötu stáli, þ.m.t. léttir yfirbyggingarhlutar og undirvagnar fyrir bíla, 

sem og aðra íhluti í bíla í Kína. 

– Sales JV: mun selja bílaíhluti og veita bílaiðnaðinum í Kína þjónustu í kjölfar bílasölu, tækniþjónustu og 

ráðgjafarþjónustu. 

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 179, 

25.5.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8903 – BHAP/Gestamp China/Manufacturing JV/Sales 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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Nr. 35/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.5.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8919 – Permira/Exclusive Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Permira VI G.P. Limited (Bretlandi) sem er undir yfirráðum Permira Holdings Limited (Bretlandi). 

– Exclusive France Holding og Exclusive Management SAS (Frakklandi). 

Permira VI G.P. Limited nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Exclusive 

France Holding og Exclusive Management SAS. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Permira VI G.P.: framtakssjóður sem er endanlega undir yfirráðum Permira Holdings Limited með fjárfestingar í 

óskráðum eignum í félögum sem starfa innan ýmissa atvinnugreina. 

– Exclusive Group France Holding og Exclusive Management SAS: félög sem starfa á sviði heildsöludreifingar 

upplýsingatæknivara, einkum vélbúnaðar, hugbúnaðar, tölvuskýjalausna og þjónustu í tengslum við upplýsinga-

tækniöryggi fyrirtækja og hugbúnaðargagnavera. 

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 183, 

29.5.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8919 – Permira/Exclusive Group 

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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31.5.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 35/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8920 – Mitsubishi Corporation/Arjun Infrastructure Partners/ 

South Staffordshire) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. maí 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Mitsubishi Corporation („Mitsubishi Corporation“, Japan). 

– Arjun Infrastructure Partners Limited („AIP“, Bretlandi). 

– South Staffordshire plc („SSF“, Bretlandi).  

Mitsubishi Corporation og AIP ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir South Staffordshire.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Mitsubishi Corporation: samþætt viðskiptafélag sem þróar og stýrir starfsemi innan ýmissa atvinnugreina út um allan 

heim. 

– AIP: sjálfstætt fyrirtæki sem veitir ráðgjöf við fjárfestingar í innviðum. 

– South Staffordshire: samstæða sem veitir samþætta þjónustu á sviði stýrðrar og ekki stýrðrar vatnsveitu ásamt 

tilheyrandi þjónustu. South Staffordshire er, sem stendur, undir sameiginlegum yfirráðum Mitsubishi Corporation og 

KKR & Co. L.P.  

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 181, 

28.5.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8920 – Mitsubishi Corporation/Arjun Infrastructure Partners/South Staffordshire 

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. 35/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.5.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8930 – TUI/Hotelbeds Group destinations services business) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– TUI AG („TUI“, Þýskalandi), 

– Þjónusta við áfangastaðaáætlun hjá Hotelbeds Group („HBG DM“). 

TUI nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir HBG DM. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– TUI: samstæða fyrir samþætta afþreyingarferðaþjónustu sem starfar í 180 löndum í gegnum ýmis dótturfélög sín. 

– HBG DM: komuþjónusta við áfangastaðaáætlun fyrir viðskiptavini innan ferðamannageirans, sem og fundir, 

hvataferðir, ráðstefnur og viðburðaþjónusta. 

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 184, 

30.5.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8930 – TUI/Hotelbeds Group destinations services 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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31.5.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 35/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8940 – Blackstone/Cirsa) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– Cirsa Gaming Corporation, S.A. („Cirsa“, Spáni). 

Blackstone nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cirsa. Samruninn á sér 

stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone: eignastýring um allan heim á sérhæfðum eignum. 

– Cirsa: spilastarfsemi um allan heim, þ.m.t. starfsemi spilavíta, bingóa, spilakassa, þjónusta vegna íþróttagetrauna sem 

og hönnun, framleiðsla og dreifing spilakassa. 

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 184, 

30.5.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8940 – Blackstone/Cirsa 

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/35/11 

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


Nr. 35/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.5.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8945 – Permira/Cisco (Target Businesses)) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Datix Holdings Limited („Permira“, Bretlandi). 

– Service Provider Video Software and Solutions („SPVSS“): hluti starfseminnar er undir yfirráðum Cisco Systems, Inc 

(„Cisco“, Bandaríkin). 

Framtakssjóðir, sem eru endanlega undir yfirráðum Permira, ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir eignarhlut Cisco í starfsemi, eignum og lögaðilum sem mynda Service Provider Video 

Software and Solutions („SPVSS“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Permira: framtaksfyrirtæki sem veitir ýmsum fjárfestingasjóðum þjónustu á sviði fjárfestingastýringar. Permira stýrir 

ýmsum fjárfestingarfélögum sem starfa innan ýmissa atvinnugreina og innan margvíslegrar lögsögu. 

– Cisco's Service Provider Video Software and Solutions („SPVSS“): býður veitendum stafrænnar áskriftarsjón-

varpsþjónustu og gagnaveitendum upp á stafræna tækni og þjónustu, þ.m.t. meðhöndlun myndskeiða og 

upptökulausnir sem og verkvangsþjónustu fyrir tölvuský.  

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 184, 

30.5.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8945 – Permira/Cisco (Target Businesses) 

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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31.5.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 35/13 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8961 – HPS/MDP/PFP) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– HPS Investment Partners, LLC („HPS“) (Bandaríkjunum). 

– Madison Dearborn Partners, LLC („MDP“) (Bandaríkjunum). 

– Professional Fee Protection Limited („PFP“) (Bretlandi).  

HPS og MDP ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir PFP. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– HPS: fjárfestingarfyrirtæki staðsett í Bandaríkjunum með áherslu á yfirtöku fyrirtækja og kerfisbundna fjármögnun 

eða endurfjármögnun félaga sem eiga við fjárhagsvanda að stríða. 

– MDP: framtakssjóður staðsettur í Bandaríkjunum. 

– PFP: PFP er lítið fyrirtæki í Bretlandi sem veitir þjónustu á sviði áhættustýringar og skattaráðgjafar. 

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 181, 

28.5.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8961 – HPS/MDP/PFP 

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. 35/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.5.2018 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8764 – Sedgwick/Cunningham Lindsey) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. apríl 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 

32018M8764. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/35/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Kynningartilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 4. mgr. 16. gr.  

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

reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Svíþjóð 

Flugleið Kramfors – Stokkhólmur/Arlanda 

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða 27. október 2019 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns viðkomandi 

upplýsingum og/eða skjölum sem varða almannaþjón-

ustukvöðina 

Nánari upplýsingar veitir: 

Trafikverket 

SE-781 87 Borlänge 

SVERIGE 

Sími +46 771921921 

Tengiliður: Håkan Jacobsson 

Netfang: hakan.jacobsson@trafikverket.se 

Vefsetur: www.trafikverket.se 

 

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

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

um flugrekstur í Bandalaginu 

Breyting á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Svíþjóð 

Flugleiðir Arvidsjaur – Stokkhólmur/Arlanda 

Gällivare – Stokkhólmur/Arlanda 

Hagfors – Stokkhólmur/Arlanda 

Hemavan – Stokkhólmur/Arlanda 

Lycksele – Stokkhólmur/Arlanda 

Pajala – Luleå 

Sveg – Stokkhólmur/Arlanda 

Torsby – Stokkhólmur/Arlanda 

Vilhelmina – Stokkhólmur/Arlanda 

Östersund – Umeå 

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða fimmtudagur, 20. desember 2001 

Gildistökudagur breytinga 27. október 2019 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns viðkomandi 

upplýsingum og/eða skjölum sem varða almannaþjón-

ustukvöðina 

Nánari upplýsingar veitir: 

Trafikverket 

SE-781 87 Borlänge 

SVERIGE 

Sími +46 771921921 

Tengiliður: Håkan Jacobsson 

Netfang: hakan.jacobsson@trafikverket.se 

Vefsetur: www.trafikverket.se 
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Nr. 35/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.5.2018 

 

Yfirlit um ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um leyfi til að setja á markað  

vegna notkunar og/eða notkunar efna sem talin eru upp í XIV. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og  

takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar REACH) 

(Birt skv. 9. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006) (1) 

Eftirfarandi ákvarðanir hafa verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins: 

Efni 
Tilvísun 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Markaðsleyfisnúmer Nánari upplýsingar 

Natríumdíkrómat 

EC nr. 234-190-3 

CAS nr. 7789-12-0/ 

10588-01-9 

C(2018) 1676 23. mars 2018 REACH/17/32/0 

REACH/17/32/1 

REACH/17/32/2 

Stjtíð. ESB C 117, 

3.4.2018, bls. 3 

Krómtríoxíð 

EC nr. 215-607-8 

CAS nr. 1333-82-0 

C(2018) 2800 16. maí 2018 REACH/18/5/0 Stjtíð. ESB C 174, 

23.5.2018, bls. 3 

Bis(2-metoxýetýl) 

eter  

EC nr. 203-924-4 

CAS nr. 111-96-6 

C(2018) 2806 16. maí 2018 REACH/18/8/0 Stjtíð. ESB C 174, 

23.5.2018, bls. 4 

1,2-díklóretan 

EC nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

C(2018) 2808 16. maí 2018 REACH/18/1/0 

REACH/18/1/1 

Stjtíð. ESB C 174, 

23.5.2018, bls. 5 

Krómtríoxíð 

EC nr. 215-607-8 

CAS nr. 1333-82-0 

C(2018) 2837 16. maí 2018 REACH/18/7/0 

REACH/18/7/1 

Stjtíð. ESB C 174, 

23.5.2018, bls. 6 

1,2-díklóretan 

EC nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

C(2018) 2881 17. maí 2018 REACH/18/2/0 

REACH/18/2/1 

Stjtíð. ESB C 177, 

24.5.2018, bls. 3 

Ákvarðanirnar er að finna á eftirfarandi slóð á vefsetri framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1. 

2018/EES/35/17 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.177.01.0003.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
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