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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA 

nr. 004/19/COL 

frá 6. febrúar 2019 

um hundruðustu og fjórðu breytingu á málsmeðferðar- og efnisreglum á sviði ríkisaðstoðar 

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA HEFUR, 

með vísan til: 

samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningsins“), einkum 61. til 63. gr. og bókunar 26, 

samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls („samningsins um eftirlits-

stofnun og dómstól“), einkum 24. gr. og b-liðar 2. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

Samkvæmt 24. gr. samnings um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls ber Eftirlitsstofnun EFTA að koma 

ákvæðum EES-samningsins um ríkisaðstoð til framkvæmda. 

Samkvæmt b-lið 2. mgr. 5. gr. samningsins um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls ber Eftirlitsstofnun 

EFTA að gefa út auglýsingar eða leiðbeiningar um mál sem EES-samningurinn tekur til ef sá samningur 

eða samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól kveður skýrt á um slíkt eða eftirlitsstofnunin álítur það 

nauðsynlegt.  

Kaflinn í leiðbeinandi reglum Eftirlitsstofnunar EFTA um greiðsluvátryggingu til skamms tíma vegna 

útflutnings (1) féll úr gildi 31. desember 2018. 

Kaflinn samsvarar orðsendingu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins („framkvæmdastjórnarinnar“) 

til aðildarríkjanna um beitingu 107. gr. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins 

gagnvart greiðsluvátryggingu vegna útflutnings til skamms tíma (2), sem hefði einnig fallið úr gildi  

31. desember 2018. 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins birti 19. desember 2018 orðsendingu til aðildarríkjanna um 

framlengingu á orðsendingunni um beitingu 107. gr. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-

sambandsins gagnvart greiðsluvátryggingu vegna útflutnings til skamms tíma til 31. desember 2020. (3) 

Framkvæmdastjórnin samþykkti framlenginguna í ljósi þarfarinnar fyrir samfellu og réttaröryggi við 

meðferð ríkisaðstoðar á sviði greiðsluvátryggingar vegna útflutnings til skamms tíma. Með framlengingunni 

voru dagsetningarnar þegar þessar leiðbeiningar renna út einnig samræmdar meirihluta leiðbeininga sem 

hafa verið samþykktar í samræmi við áætlun um að færa ríkisaðstoðarreglur í nútímalegt horf. Einnig ákvað 

framkvæmdastjórnin, vegna skorts á bolmagni til tryggingar eða endurtryggingar sem tæki til útflutnings til 

Grikklands, að framlengja tímabundna niðurfellingu Grikklands úr skrá um lönd með markaðshæfa áhættu til 

31. desember 2019. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 343, 19.12.2013, bls. 54 og EES-viðbætir nr. 71, 19.12.2013, bls. 1. 40. mgr. 

(2) Stjtíð. ESB C 392, 19.12.2012, bls. 1, 40. mgr. 

(3) Stjtíð. ESB C 457, 19.12.2018, bls. 9.  

2019/EES/48/01 
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Tryggja ber samræmda beitingu á EES-reglum um ríkisaðstoð hvarvetna á Evrópska efnahagssvæðinu, í 

samræmi við einsleitnimarkmiðið sem sett er fram í 1. gr. EES-samningsins. Svo tryggja megi samræmda 

nálgun í allri ríkisaðstoð, að teknu tilliti til þarfarinnar fyrir samfelldni og réttaröryggi við meðferð 

ríkisaðstoðar á sviði greiðsluvátryggingar vegna útflutnings til skamms tíma, og til að tryggja samræmda 

beitingu á ríkisaðstoðarreglum hvarvegna á Evrópska efnahagssvæðinu ber að taka upp aftur kaflann í 

leiðbeiningum Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð á sviði greiðsluvátryggingar vegna útflutnings til 

skamms tíma. 

Eftirlitsstofnun EFTA hefur leitað samráðs við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. 

Leitað hefur verið samráðs við stjórnvöld í EFTA-ríkjunum. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Kaflinn í leiðbeiningum Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð á sviði greiðsluvátryggingar vegna 

útflutnings til skamms tíma er tekinn upp aftur frá og með 1. janúar 2019 með eftirfarandi breytingum:  

 Fyrsti málsliður 40. mgr. kaflans um ríkisaðstoð á sviði greiðsluvátryggingar vegna útflutnings 

til skamms tíma orðast sem hér segir: 

40) Eftirlitsstofnun EFTA mun beita meginreglunum í þessum leiðbeinandi reglum til  

31. desember 2020. 

 Grikkland verður fellt niður í skrá yfir lönd með markaðshæfa áhættu í viðaukanum við kaflann 

í leiðbeinandi reglum Eftirlitsstofnunar EFTA um greiðsluvátryggingu til skamms tíma vegna 

útflutnings til 31. desember 2019. 

2. gr. 

Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörðunar. 

Ákvörðun tekin í Brussel, 6. febrúar 2019 

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA 

 Bente Angell-Hansen Frank J. Büchel Högni Kristjánsson 

 Forseti Stjórnarmaður  Stjórnarmaður 

Stjórnarmaður sem fer með málaflokkinn 

Carsten Zatschler 

Meðáritar sem deildarstjóri 

Lagaskrifstofu 
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Ráðstöfun ekki ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins 

Eftirlitsstofnun EFTA hefur komist að þeirri niðurstöðu að eftirfarandi ráðstöfun feli ekki í sér ríkisaðstoð 

í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins: 

Dagsetning ákvörðunar 2. apríl 2019 

Málsnúmer 82159 

Ákvörðun nr. 020/19/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Leangbukten Båtforenings Andelslag 

Aðstoðarform Engin aðstoð 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Asker kommune  

P.O Box 353 

1372 Asker 

Norge 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2019/EES/48/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9252 – CMOC/IXM) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. júní 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CMOC Limited, dótturfyrirtæki alfarið í eigu China Molybdenum Co. Ltd. („CMOC“, Kína) , en stærsti hluthafi þess 

er Cathay Fortune Corporation Co. Ltd. („CFC“).  

– IXM BV („IXM“, Hollandi), undir yfirráðum New Silk Road Commodities Limited, sem er alfarið í eigu NCCL 

Natural Resources Investment Fund LP.  

CMOC nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir IXM í heild. Samruninn á sér 

stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CMOC: námugröftur, vinnsla, bræðsla, djúpvinnsla, rannsóknir og þróunarstarf og viðskipti með mólýbden, wolfram, 

kopar, gull og aðra góðmálma. 

– IXM: (áður Louis Dreyfus Company Metals): viðskipti um allan heim með málmkirni (s.s. kopar, sink og blý) og 

unna málma (kopar, sink og blý) sem og aukaafurðir (þynnur, forskaut, forskautseðju, kirni góðmálma, kóbalt og 

endurunnin efni). 

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 203, 

17.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9252 – CMOC/IXM 

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. 

2019/EES/48/03 

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

(mál M.9314 – Sogeclair/AddUp/PrintSky) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. júní 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sogeclair SA („Sogeclair“, Frakklandi), sem er hluti af Sogeclair Group. 

– AddUp SAS („AddUp“, Frakklandi), sem er hluti af samstæðunum Michelin Group og Fives Group. 

Sogeclair og AddUp ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. 

gr. sömu gerðar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki (JV) („PrintSky“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Sogeclair: flugtækni og geimverkfræði, verkfræðistarfsemi vegna hönnunar eftir forskrift og framleiðslu á ökutækjum 

fyrir borgara og herökutæki til sérnota, sem og framboð og þróun lausna á sviði rannsókna, menntunar og 

þjálfunarherma, til viðbótar við vinnustofur og hermihugbúnað. Sogeclair starfar um allan heim, einkum í Frakklandi, 

Þýskalandi, Spáni, Bretlandi, Kanada og Bandaríkjunum. 

– AddUp: framleiðsla á prentlausnum í iðnaðarstarfsemi fyrir þrívíða prentun, allt frá hönnun og framleiðslu á vélum, 

framleiðslulínum og þjónustu í tengslum við þetta, til endurhönnunar og framleiðslu á málmhlutum, gerðar 

frummynda eða raða og tengdrar þjónustu. Starfsemin fer fram um allan heim (einkum í Frakklandi, Evrópu og 

Bandaríkjunum en einnig í Asíu og Eyjaálfu) í iðnaðarstarfsemi, bílaframleiðslu, heilbrigðisgeira, flug- og geimtækni 

og geirum fyrir munaðarvörur. 

– PrintSky: ætlað að þróa og markaðssetja lausnir fyrir þrívíða málmprentun í flugtækni, flugiðnaði og varnargeirum, 

sem einkum felast í prufuverkefnum í Evrópu og jafnvel 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.  

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 209, 

20.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9314 – Sogeclair/AddUp/PrintSky 

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. 

2019/EES/48/04 

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

(mál M.9315 – Chr. Hansen/Lonza/JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. júní 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Chr. Hansen Holding A/S („Chr. Hansen“, Danmörku). 

– Lonza Ltd. („Lonza“, Sviss), undir yfirráðum Lonza Group Ltd. 

– Nýstofnað sameiginlegt félag („JV“, Sviss). 

Chr. Hansen og Lonza ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerð-

arinnar, 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: 

– Chr. Hansen: þróun á náttúrulegum lausnum fyrir matvæla-, næringar-, lyfja- og landbúnaðariðnað. 

– Lonza: þjónusta allt frá rannsóknarstigi til lokaframleiðslu í lyfja-, heilsu- og líftæknigreinum, m.a. þróun og framleiðsla 

samkvæmt samningi og þjónusta varðandi lyfjahönnun og tækni við lyfjaafhendingu. 

– JV: þróunar- og framleiðsluþjónusta samkvæmt samningi í tengslum við lifandi lífmeðferðarvörur og gerilveirur. 

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 208, 

19.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9315 – Chr. Hansen/Lonza/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“). 

2019/EES/48/05 
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20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 48/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9370 – Telenor/DNA) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 7. júní 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Telenor ASA („Telenor“, Noregi). 

– DNA Plc („DNA“, Finnlandi). 

Telenor nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir DNA í heild sinni.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Telenor: fjarskiptafyrirtæki sem veitir farsíma- og fastlínuþjónustu sem og sjónvarpsdreifingarþjónustu á Norðurlöndum. 

– DNA: fjarskiptafyrirtæki sem veitir farsíma- og fastlínuþjónustu, breiðbandsnetþjónustu og sjónvarpsdreifingarþjónustu í 

Finnlandi. 

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 203, 

17.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9370 – Telenor/DNA 

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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Nr. 48/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9382 – Toyota Financial Services Corporation/Mazda Motor Corporation/ 

SMM Auto Finance JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. júní 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Toyota Financial Services Corporation („TFS“, Japan), undir yfirráðum Toyota Motor Corporation („TMC“, Japan). 

– Mazda Motor Corporation („MMC“, Japan). 

– SMM Auto Finance, Inc. („SMMAF“, Japan). 

TFS og MMS ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir SMMAF. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– TFS: breitt úrval fjármálaþjónustu, m.a. fjármögnun bifreiðaviðskipta, kreditkorta- og tryggingarþjónusta um heim 

allan. 

– MMC: starfsemi á sviði framleiðslu, þróunar og markaðssetningar á ökutækjum og tengdum vara- og aukahlutum, á 

heimsvísu. 

– SMMAF: fjármálaþjónusta við japanska neytendur vegna Mazda-bifreiða sem keyptar eru í Japan. SMMAF er 

einvörðungu með starfsemi í Japan. 

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 209, 

20.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9382 – Toyota Financial Services Corporation/Mazda Motor Corporation/SMM Auto Finance 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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20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 48/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9384 – Sumitomo Corporation/Nippon Steel Corporation/ 

Standard Steel Holdings) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. júní 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sumitomo Corporation („Sumitomo“, Japan). 

– Nippon Steel Corporation („NSC“, Japan). 

– Standard Steel Holdings, Inc. („Standard Steel“, Bandaríkjunum), sem er sem stendur undir yfirráðum NSC í gegnum 

dótturfélag alfarið í þess eigu, Nippon Steel North America, Inc. 

Sumimoto og NSC ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Standard Steel í 

heild. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Sumitomo: samþætt viðskipta- og fjárfestingarfyrirtæki sem selur margvíslega þjónustu og vörur í Japan og víða um 

heim. Fyrirtækið starfar innan ýmissa atvinnugreina, og fæst t.d. við viðskipti með málmvörur, flutninga- og 

byggingarkerfi, umhverfi og innviði, íðefni og rafeindatæki, fjölmiðlastarfsemi, net- og lífsstílstengdar vörur, 

jarðefnaauðlindir, orkumál og lífvísindi. 

– NSC: framleiðsla og afhending á stálvörum, s.s. stálplötum og þynnum, stálteinum og prófílum, stálstöngum, pípum 

og rörum, auk vara úr ryðfríu stáli og títani. 

– Standard Steel: framleiðsla á hjólum og öxlum úr smíðastáli fyrir lestarvagna í vöruflutningum, dráttarvagna og 

farþegavagna; einkum starfsemi í Norður-Ameríku. 

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 203, 

17.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9384 – Sumitomo Corporation/Nippon Steel Corporation/Standard Steel 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. 

2019/EES/48/08 
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Nr. 48/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9391 – PGGM/Macquarie/MAGL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. júní 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Stichting Depositary PGGM Infrastructure Funds („PGGM“, Hollandi), sem er hluti af PGGM Group (Hollandi).  

– Macquarie Group („Macquarie“, Ástralíu). 

– Macquarie AirFrance Group Limited („MAGL“, Bretlandi). 

PGGM og Macquarie Group ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir MAGL. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PGGM Group: umsýsla lífeyris fyrir mismunandi lífeyrissjóði, atvinnuveitendur sem tengjast þeim og starfsfólk 

þeirra. 

– Macquarie Group: fjármálasamstæða sem annast eignastýringu og fjármögnun, bankaþjónustu, ráðgjafarþjónustu, 

áhættustýringu og eiginfjárlausnir. 

– MAGL: leiga á loftförum um heim allan. 

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 199, 

14.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9391 – PGGM/Macquarie/MAGL 

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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20.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 48/11 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. mars 2019 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 

32019M9185. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9344 – Swiss Life/Montagu/Pondus) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. apríl 2019 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 

32019M9344. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 48/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9355 – VW Group/Intel/Allied Holdings/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. maí 2019 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 

32019M9355. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9372 – EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. júní 2019 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 

32019M9372. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

0000/XXX/00/00 2019/EES/48/12 

0000/XXX/00/00 2019/EES/48/13 

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.9380 – Bâloise/Fidea) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. júní 2019 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 

32019M9380. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

0000/XXX/00/00 2019/EES/48/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. ágúst 2018 þar sem lýst er yfir  

að samruni fyrirtækja samræmist innri markaðinum og framkvæmd  

EES-samningsins 

(mál M.8480 – Praxair/Linde) 

Hinn 20. ágúst 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/competition/elojade/ 

isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2. 

 

Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 5. mars 2019 

um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr.  

EES-samningsins 

(mál AT.40481 – Occupants Safety Systems (II) supplied to the Volkswagen Group and  

the BMW Group) 

Hinn 5. mars 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur samkvæmt 101. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr. 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 (2), hefur framkvæmdastjórnin nú birt nöfn aðila og meginefni 

ákvörðunarinnar (Stjtíð. ESB C 199, 14.6.2019, bls. 4), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra 

hagsmuna fyrirtækja af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín.  

  

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

(2) Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1. 

2019/EES/48/15 

2019/EES/48/16 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.199.01.0004.01.ENG
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Ríkisaðstoð – Pólland 

SA.51502 (2018/N) – Lækkun á álögum til að tryggja afkastagetu á stórnotendur raforku 

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Póllandi, með bréfi dags. 15. apríl 2019, þá ákvörðun sína 

að hefja rannsókn á ofangreindri ráðstöfun í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins. 

Frestur hagsmunaaðila til að gera athugasemdir er einn mánuður frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf 

birtist í Stjtíð. ESB (C 200, 14.6.2019, bls. 9), og skulu þær berast: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

Bréfasími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Póllandi. Þeim, sem leggja fram athugasemdir, 

er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar. 

2019/EES/48/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.200.01.0009.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem innheimta ber  

í tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og afreiknivexti fyrir  

28 aðildarríki; vextirnir gilda frá mánudagur, 1. júlí 2019 

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 

frá 21. apríl 2004) (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

aðferðar við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að 

bæta við grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við orðsendinguna eftir því í hvaða samhengi 

viðmiðunarvextirnir eru notaðir. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður 

grunnvextina sem nemur 100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 

30. janúar 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli 

einnig ákveðnir með því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í 

sérstakri ákvörðun. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 158, 10.5.2019, bls. 12, og EES-viðbæti nr. 41, 23.5.2019, bls. 42. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,02 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,03 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,03 -0,13 -0,13 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,04 -0,13 -0,13 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,03 -0,11 -0,11 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,02 -0,11 -0,11 

1.7.2019 – -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,00 -0,11 -0,11 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.7.2019 – -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,48 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

 

Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,31 -0,16 -0,16 1,09 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,24 -0,16 -0,16 1,09 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,13 -0,13 -0,13 1,09 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,03 -0,13 -0,13 1,09 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,02 -0,11 -0,11 1,09 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,05 -0,11 -0,11 1,09 

1.7.2019 – -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,07 -0,11 -0,11 1,09 

 

2019/EES/48/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:158:TOC
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Auglýsing um útboð á leyfum til rannsóknar og vinnslu á landi á kolvatnsefnum  

á Dínaralpasvæðinu 

Ríkisstjórn Króatíu býður öllum áhugaaðilum að leggja fram tilboð í leyfi til rannsóknar og vinnslu á 

kolvatnsefnum í samræmi við þau leitarsvæði sem eru í boði á Dínaralpasvæðinu. 

Útboðsgögn og allar upplýsingar og tilkynningar sem varða ferlið verða birtar á vef ráðuneytis orkumála 

og umhverfisverndar – www.mzoe.hr og króatísku kolvatnsefnastofnunarinnar – www.azu.hr. 

Leyfum til rannsóknar og vinnslu á kolvatnsefnum verður úthlutað til bjóðenda sem samið verður við í  

30 ár að hámarki, og felur tímabilið bæði í sér rannsóknar- og vinnslutímann frá og með þeim degi er 

samningurinn tekur gildi. 

Útboðið á leyfum til rannsóknar og vinnslu á kolvatnsefnum á Dinaric-svæðinu varðar fjögur leitarsvæði: 

1. Leitarsvæði Dinaridi-13 (DI-13) 

2. Leitarsvæði Dinaridi-14 (DI-14) 

3. Leitarsvæði Dinaridi-15 (DI-15) 

4. Leitarsvæði Dinaridi-16 (DI-16) 

Kort og hnit rannsóknarsvæðanna er að finna í útboðsgögnunum. 

Tilboð skulu lögð fram fyrir 10. september 2019 og áformaður frestur til úthlutunar á leyfunum er 

desember 2019. 

Nánari upplýsingar, m.a. viðmiðanir við val á tilboðsgjöfum, er að finna í Stjtíð. ESB C 197, 13.6.2019, 

bls. 21. 

2019/EES/48/19 

www.mzoe.hr
www.azu.hr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.197.01.0021.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.197.01.0021.01.ENG
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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 samkvæmt 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 

Bis(2-metoxýetýl)-

eter (díglým) 

EB-nr.: 203-924-4 

CAS-nr. 111-96-6 

C(2019) 3477 14. maí 2019 REACH/19/19/0 Stjtíð. ESB C 174, 

21.5.2019, bls. 4 

Natríumdíkrómat 

EB-nr. 234-190-3 

CAS-nr. 7789-12-0/ 

10588-01-9 

C(2019) 3786 22. maí 2019 Á ekki við Stjtíð. ESB C 185, 

29.5.2019, bls. 13 

Arsensýra 

EB-nr. 231-901-9 

CAS-nr. 7778-39-4 

PE 2019 2912 7. júní 2019 REACH/19/17/0 Stjtíð. ESB C 199, 

14.6.2019, bls. 8 

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. 

2019/EES/48/20 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.174.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.174.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.185.01.0013.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.185.01.0013.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.199.01.0008.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.199.01.0008.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
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