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27.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 51/1 

 

EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Auglýsing Eftirlitsstofnunar EFTA um vexti á endurheimtu ríkisaðstoðar og  

viðmiðunar-/afreiknivexti fyrir EFTA-ríkin sem gilda frá 1. júní 2019 

Birt í samræmi við reglur um viðmiðunar- og afreiknivexti sem fram koma í VII. hluta leiðbeinandi  

reglna Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð og ákvæði 10. gr. ákvörðunar Eftirlitsstofnunar  

EFTA 195/04/COL frá 14. júlí 2004 (1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við ákvæði kaflans um aðferð við útreikning viðmiðunar- og 

afreiknivaxta í leiðbeinandi reglum Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð, með áorðnum breytingum 

samkvæmt ákvörðun stofnunarinnar nr. 788/08/COL frá 17. desember 2008. Við útreikning gildandi 

viðmiðunarvaxta er viðeigandi álagi bætt við grunnvextina í samræmi við leiðbeinandi reglur um 

ríkisaðstoð. 

Grunnvextirnar eru ákvarðaðir sem hér segir: 

 Ísland Liechtenstein Noregur 

1.6.2019 –  4,93 -0,53 1,47 

 

  

(1) Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, og EES-viðbætir nr. 26, 25.5.2006, bls. 1. 

2019/EES/51/01 



Nr. 51/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9227 – Rockwell/Schlumberger/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. júní 2019 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) um 

fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækin Rockwell Automation, Inc. („Rockwell“, Bandaríkjunum) og Schlumberger 

Limited („Schlumberger“, Bandaríkjunum) öðlast með hlutabréfakaupum og framlagningu eigna sameiginleg yfirráð, í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í nýstofnuðu fyrirtæki (JV). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Rockwell: fyrirtæki á heimsvísu sem fæst við sjálfstýribúnað í iðnaði og stýringarlausnir.  

– Schlumberger: framboð á tæknilausnum á heimsvísu, samþættri verkefnastjórnun og upplýsingalausnum fyrir 

viðskiptavini í olíu- og gasiðnaði. 

– JV: framboð á algerlega samþættum lausnum með samþætta virkni sem varða sjálfvirkni á yfirborði og stýringu fyrir 

viðskiptavini í olíu- og gasiðnaði. 

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 210, 

21.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9227 – Rockwell/Schlumberger/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. 

2019/EES/51/02 

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


27.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 51/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9366 – BPCE/Auchan/Oney Bank) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 21. júní 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BPCE SA („BPCE“, Frakklandi).  

– Auchan Holding SA („Auchan“, Frakklandi), dótturfélag alfarið í eigu eignarhaldsfélagsins Suraumarché SAS 

(Frakklandi).  

– Oney Bank SA („Oney Bank“, Frakklandi), sem stendur í eigu Auchan. 

BPCE og Auchan ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Oney 

Bank. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BPCE: frönsk bankasamstæða sem starfar á eftirfarandi sviðum: i) viðskiptabankastarfsemi og fjármálaþjónusta, ii) 

fyrirtækja- og fjárfestingabankastarfsemi og iii) eignastýring og tryggingar. 

– Auchan: stór heildsali sem starfar í Frakklandi og víðar í Evrópu. 

– Oney Bank: lánastofnun sem sérhæfir sig í neytendalánum, útgáfu greiðslukorta og tryggingavörum. 

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. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin 

fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 217, 

28.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9366 – BPCE/Auchan/Oney Bank 

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/51/03 

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


Nr. 51/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9389 – Porsche Holding Salzburg/SIVA/Soauto) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. júní 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. („Porsche Holding Salzburg“, Austurríki), dótturfyrirtæki óbeint í eigu 

Volkswagen AG og hluti af Volkswagen Group („VW Group“). 

– SIVA – Sociedade de Importação de Veículos Automóveis, S.A. („SIVA“, Portúgal). 

– Soauto – SGPS, S.A. („Soauto“, Portúgal). 

Porsche Holding Salzburg nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir SIVA og 

Soauto í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Porsche Holding Salzburg: heildsölu- og smásöludreifing á farþegabifreiðum, léttum atvinnuökutækjum og varahlutum 

sem tengjast þeim auk viðgerðarþjónustu í evrópskum löndum og löndum utan Evrópu. VW Group starfar á heimsvísu 

við framleiðslu, markaðssetningu og sölu á farþegabifreiðum, léttum atvinnuökutækjum, trukkum, strætisvögnum, 

hópbifreiðum, undirvögnum fyrir strætisvagna, díselvélum, mótorhjólum, ásamt varahlutum og aukabúnaði, og við 

dreifingu á ökutækjum.  

– SIVA: almennur innflutningur á helstu vörumerkjum VW Group í Portúgal. 

– Soauto: smásala á ökutækjum og varahlutum með vöruheitum VW Group og tengd bílaviðgerðar- og viðhaldsþjónusta í 

Portúgal. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 217, 

28.6.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9389 – Porsche Holding Salzburg/SIVA/Soauto 

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/51/04 

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


27.6.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 51/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9400 – Apollo Management/Ares/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. júní 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Apollo Management, L.P. („Apollo“, Bandaríkjunum). 

– Ares Management Corporation („Ares“, Bandaríkjunum). 

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

sömu gerðar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki (JV) sem er með fulla starfsemi.  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Apollo: fjárfestingar í fyrirtækjum og skuldum sem gefnar eru út af félögum sem fást við ýmsa starfsemi víða um 

heim. 

– Ares: fjárfestingar í fasteignum og og fyrirtækjum og skuldum gefnum út af fyrirtækjum sem annast margskonar 

starfsemi. 

– JV: mun fást við greiningu, kaup og þróun eigna í olíu og jarðgasi í Bandaríkjunum.  

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 217, 

28.6.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9400 – Apollo Management/Ares/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. 

2019/EES/51/05 

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


Nr. 51/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.6.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9404 – Goldman Sachs/B&B Hotels) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. júní 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, Bandaríkjunum). 

– Financière Sun SAS („Financière Sun,“ Frakklandi), sem rekur keðjuna B&B Hotels, sem er undir yfirráðum PAI 

Partners.  

Goldman Sachs nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Financière Sun, 

eiganda keðjunnar B&B Hotels, í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Goldman Sachs: fjárfestingabankastarfsemi, verðbréfaviðskipti og fjárfestingastýring á heimsvísu. Eitt af eignasafns-

fyrirtækjum Goldman Sachs sem er undir yfirráðum þess er K+K Hotels, fyrirtæki sem starfrækir tíu lítil nýtískuleg 

hótel í átta borgum í Evrópusambandinu: München, Vín, Prag, Barselóna, London, París, Búdapest og Búkarest.  

– Financière Sun: starfrækir keðjuna B&B Hotels. B&B Hotels er franskt hótelfyrirtæki með höfuðstöðvar í Brest, 

Frakklandi, sem á safn 476 hótela í tíu aðildarríkjum ESB (Austurríki, Belgíu, Tékklandi, Frakklandi, Þýskalandi, 

Ítalíu, Póllandi, Portúgal, Slóveníu, og Spáni), sem og í Sviss og Brasilíu.  

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 212, 

24.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9404 – Goldman Sachs/B&B Hotels 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9412 – EQT Fund Management/Nestlé Skin Health) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. júní 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EQT VIII SCSp („EQT“ Lúxemborg), undir yfirráðum EQT, sem er samstæða sjóða sem fjárfesta í óskráðum 

eignum. 

– Nestlé Skin Health S.A. („NSH“ Sviss). 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EQT: fjárfestir sem leitast við að fjárfesta aðallega í Norður-Evrópu. 

– NSH: úrval lækninga- og neytendalausna sem varða húðlækningar: fegrun, ávísun og neytendur. 

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 217, 

28.6.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9412 – EQT Fund Management/Nestlé Skin Health 

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 tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8934 – Danske Bank/DNB/Nordea Bank/SEB/Svenska Handelsbanken/ 

Swedbank/KYC Utility) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. 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 

32019M8934. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9323 – RheinEnergie/SPIE/TankE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. 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 þýsku 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 

32019M9323. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

(mál M.9363 – Koito/Elbit/BWV/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. 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 

32019M9363. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9364 – Stoa/InfraVia II Invest/SBI Crypto Investment/Tiger  

Infrastructure Europe/Etix Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. 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 

32019M9364. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 5. mgr. 17. gr.  

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

reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Spánn 

Flugleiðir Melilla – Almería/Granada/Sevilla 

Samningstími Frá 1. janúar 2020 til 31. desember 2020 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá því að útboðsauglýsing þessi birtist 

(Stjtíð. ESB C 207, 18.6.2019, bls. 12) 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og 

almannaþjónustukvaðirnar, hér: 

Ministerio de Fomento 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

28071 Madrid 

ESPAÑA 

Netfang: osp.dgac@fomento.es 

 

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 5. mgr. 17. gr.  

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

reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Spánn 

Flugleiðir Menorca – Madríd 

Samningstími 1. nóvember 2019 til 30. apríl 2020 og 1. nóvember 

2020 til 30. apríl 2021 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá því að útboðsauglýsing þessi birtist 

(Stjtíð. ESB C 207, 18.6.2019, bls. 12) 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og 

almannaþjónustukvaðirnar, hér: 

Ministerio de Fomento 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

28071 Madrid 

ESPAÑA 

Netfang: osp.dgac@fomento.es 
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 5. mgr. 17. gr.  

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

reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Finnland 

Flugleiðir Mariehamn (MHQ) – Stockholm Arlanda (ARN) 

Samningstími 1.3.2020–29.2.2024 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 15.9.2019 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og 

almannaþjónustukvaðirnar: 

Nánari upplýsingar: 

Ålands Landskapsregering 

Heimilisfang: 

P.O.B. 1060 

AX-22111 MARIEHAMN 

Åland, FINLAND 

Sími +358 1825000 

Netfang: registrator@regeringen.ax 

Vefsetur: https://www.e-avrop.com/portaler/ 

Alandsportalen/Default.aspx 

 

2019/EES/51/14 
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Auglýsing stjórnvalda í Bretlandi með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins  

og ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að,  

rannsaka og vinna kolvatnsefni 

Auglýsing stjórnvalda í Bretlandi eftir umsóknum vegna aukaúthlutunar á  

leyfum til olíuleitar á sjó 

Olíu- og gasstofnunin 

Lög um olíuvinnslu 1998 

Olíu- og gasstofnunin (OGA) auglýsir eftir umsóknum áhugaaðila um leyfi til vinnslu á hafsbotni á 

tilteknum svæðum á breska landgrunninu. 

Ítarlegar upplýsingar um útboðið, m.a. skrár og kort yfir svæði sem eru í boði og leiðbeiningar um leyfi, 

skilmála sem gilda um slík leyfi og hvernig standa skal að umsóknum, er að finna á vefsetri OGA 

(https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/). 

Frekari upplýsingar um matsferli og viðmiðanir, umhverfismat o.s.frv. er að finna í Stjtíð. ESB C 210, 

21.6.2019. bls. 15. 

Ef ekki er þörf á viðeigandi mati í tengslum við tiltekið leitarsvæði verður tilkynnt um leyfi í framhaldi af 

þessu útboði af hálfu Olíu- og gasstofnuninarinnar innan 18 mánaða frá dagsetningu þessarar auglýsingar 

(21.6.2019). 

Olíu- og gasstofnunin ber enga ábyrgð á útgjöldum sem stofnast hjá umsækjanda vegna undirbúnings eða 

framlagningar umsóknar. 

Hafið samband við: Duncan Bruce, Oil and Gas Authority, 21 Bloomsbury Street, London WC1B 3HF, 

United Kingdom (Sími +44 3000671637). 

 

2019/EES/51/15 
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