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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Kynningatilkynning frá Eftirlitsstofnun EFTA í samræmi við 4.  

mgr. 16. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008  

frá 24. september 2008 um sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu  

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug felldar niður 

Aðildarríki Noregur 

Flugleið Røros – Osló (báðar leiðir) 
Sogndal – Osló (báðar leiðir) 
Førde – Osló (báðar leiðir)  
Sandane – Osló (báðar leiðir) 
Sogndal – Bergen (báðar leiðir) 
Førde – Bergen (báðar leiðir) 
Sandane – Bergen (báðar leiðir) 
Ørsta-Volda – Bergen (báðar leiðir) 

Upphaflegur gildistökudagur 
almannaþjónustukvaða 

1. apríl 2016  
(tilkynnt 7. maí 2015 í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins C 150 og EES-viðbæti  
nr. 26/2015) 

Dagur sem almannaþjónustukvaðir falla niður 1. apríl 2020 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns 
viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 
varða almannaþjónustukvaðirnar 

Samferdselsdepartementet (Ministry of 
Transport and Communications)  
Postboks 8010 Dep  
0030 OSLO  
NORGE 
Sími +47 22 24 90 90  
postmottak@sd.dep.no 

 

2019/EES/9/01 

mailto:postmottak@sd.dep.no
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Kynningatilkynning frá Eftirlitsstofnun EFTA 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 Noregur 

Flugleið Røros – Osló (báðar leiðir) 
Sogndal – Osló (báðar leiðir) 
Førde – Osló (báðar leiðir)  
Sandane – Osló (báðar leiðir) 
Sogndal – Bergen (báðar leiðir) 
Sandane – Bergen (báðar leiðir) 
Ørsta-Volda – Bergen (báðar leiðir) 

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1. apríl 2020 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns 
viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 
varða breyttar almannaþjónustukvaðir 

Samferdselsdepartementet (Ministry of Transport 
and Communications)  
Postboks 8010 Dep  
0030 OSLO  
NORGE 
Sími +47 22 24 90 90 
postmottak@sd.dep.no 
https://www.regjeringen.no/en/find-document/ 
id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud 
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mailto:postmottak@sd.dep.no
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud
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Kynningatilkynning frá Eftirlitsstofnun EFTA í samræmi  

við 5. mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008  

frá 24. september 2008 um sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Noregur 

Flugleiðir Røros – Osló (báðar leiðir) 
Sogndal – Osló (báðar leiðir) 
Førde – Osló (báðar leiðir)  
Sandane – Osló (báðar leiðir) 
Sogndal – Bergen (báðar leiðir) 
Sandane – Bergen (báðar leiðir) 
Ørsta-Volda – Bergen (báðar leiðir) 

Samningstími 1. apríl 2020 – 31. mars 2024 

Frestur til að skila tilboðum 8. apríl 2019 

Unnt er að fá afhentan texta útboðsauglýsingar-
innar, ásamt hvers kyns viðkomandi upplýsingum 
og/eða skjölum sem varða útboðið og hinar 
breyttu almannaþjónustukvaðir með því að hafa 
samband við: 

Samferdselsdepartementet  
Postboks 8010 Dep  
0030 OSLO 
NORGE 
Sími +47 22 24 90 90 
postmottak@sd.dep.no 
https://www.regjeringen.no/en/find-document/ 
id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud 

 

2019/EES/9/03 

mailto:postmottak@sd.dep.no
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8870 – E.ON/Innogy) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– E.ON SE („E.ON“, Þýskalandi). 

– Innogy SE („Innogy“, Þýskalandi), sem stendur undir yfirráðum RWE. 

E.ON nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir dreifingar- og neytendas-

tarfsemi og tilteknum raforkuframleiðslueignum Innogy. Fyrsta skref er að E.ON mun eignast Innogy í heild sinni. Annað 

skref felst í því að E.ON mun afmarka meirihluta eigna Innogy í framleiðslu á endurnýjanlegri raforku, starfsemi sem 

tengist geymslu á gasi og þátttöku í Kärnter Energieholding Beteiligungs GmbH og færa þær eignir aftur yfir til RWE.  

Samruninn er hluti af flóknum eignaskiptum RWE og E.ON. RWE tilkynnti framkvæmdastjórninni í sérstöku máli  

22. janúar 2019 (mál M.8871) fyrirhuguð full yfirráð yfir tilteknum raforkuframleiðslueignum E.ON. RWE mun einnig 

eignast u.þ.b. 16,7% hlut í E.ON. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– E.ON: orkufyrirtæki með starfsemi víða í aðfangakeðjunni, m.a. framleiðslu, heildsölu, flutning, dreifingu, smásölu 

og orkutengda starfsemi (s.s. vegna mæla og í tengslum við rafknúnar samgöngur, o.s.frv.). E.ON starfar í nokkrum 

Evrópulöndum, m.a. Svíþjóð, Rúmeníu, Ítalíu, Póllandi, Danmörku, Tékklandi, Þýskalandi, Ungverjalandi, Slóvakíu 

og Bretlandi. 

– Innogy: alfarið dótturfélag RWE og orkufyrirtæki sem er með starfsemi víða í aðfangakeðjunni, m.a. dreifingu, 

heildsölu og orkutengda starfsemi (s.s. vegna mæla og í tengslum við rafknúnar samgöngur, o.s.frv.). Innogy er með 

starfsemi í nokkrum Evrópulöndun, m.a. Belgíu, Spáni, Hollandi, Póllandi, Frakklandi, Ítalíu, Portúgal, Rúmeníu, 

Króatíu, Slóveníu, Tékklandi, Þýskalandi, Ungverjalandi, Slóvakíu og Bretlandi.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samruninn, sem tilkynntur hefur verið, 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 50, 

8.2.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8870 – E.ON/Innogy  

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/9/04 

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

(mál M.8948 – Spirit/Asco) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. janúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (Bandaríkjunum). 

– Asco Industries NV, Asco Management NV og Immobiliere Asco NV, í gegnum eignarhaldsfélagið S.R.I.F. NV 

(Belgíu). 

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. („Spirit“) mun ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Asco Industries NV, Asco Management NV og Immobiliere Asco NV, í gegnum eignarhaldsfélagið 

S.R.I.F. („Asco“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

Sami samruni hafði verið tilkynntur framkvæmdastjórninni 17. september 2018 en tilkynningin síðan dregin til baka  

25. október 2018. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Spirit: hönnun, framleiðsla og sala á flugvélahlutum í farþegaflutningavélar og herflugvélar. 

– Asco: vélvinna, meðhöndlun og samsetning harðmálma, stáls og álblendis og samsettra efna, sem og sala á íhlutum 

og undiríhlutum fyrir flugvélahluta farþegaflutningavéla og herflugvéla.  

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 49, 

7.2.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8948 – Spirit/Asco 

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/9/05 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9167 – Patron Capital/Marriott International/PEH Warsaw Bidco) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. janúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Patron Capital, V L.P. („Patron Fund“, Jersey), fyrir milligöngu endanlegs ráðandi eiganda Patron Capital G.P. 

Limited (Jersey).  

– Starwood Services Poland sp. z o.o. (Póllandi), sem tilheyrir Marriott International, Inc. („Marriott“, Bandaríkjunum). 

– PEH Warsaw Bidco sp. z o.o. (Póllandi), sem er eigandi Sheraton Warsaw Hotel. 

Patron Fund og Marriott ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Sheraton Warsaw Hotel. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og fyrirliggjandi stjórnunarsamningi fyrir hótelið. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Patron Fund: fjárfestingar í fasteignaverkefnum um alla Evrópu. 

– Marriott: fjölþætt fyrirtæki á sviði gistireksturs sem hefur umsýslu með og veitir rekstrarleyfi fyrir hótel og 

skiptileigueignir. 

– Sheraton Warsaw Hotel: 5-stjörnu hótel í Varsjá. 

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 43, 

4.2.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9167 – Patron Capital/Marriott International/PEH Warsaw Bidco 

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.9219 – Blackstone Group/Sponda) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. janúar 2019 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), 

– Sretaw 2 Limited („Sretaw“, Írlandi). 

– Beauparc Utilities Holdings Limited („Beauparc“, Írlandi). 

Blackstone og Sretaw ná í sameiningu yfirráðum í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. 

sömu gerðar, yfir Beauparc. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone: fæst við stýringu fjárfestinga í sérhæfðum eignum um allan heim og er með höfuðstöðvar í Banda-

ríkjunum. 

– Sretaw: eigandi 100% hlutar í Beauparc sem stendur. 

– Beauparc: fæst einkum við endurvinnslu úrgangs og á sviði almannaþjónustu í Bretlandi og Hollandi. 

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 47, 

6.2.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9219 – Blackstone/Sretaw/Beauparc 

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.9226 – CommScope/ARRIS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CommScope Holding Company, Inc. („CommScope“, Bandaríkjunum). 

– ARRIS International plc („ARRIS“, Bandaríkjunum). 

CommScope nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir ARRIS. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CommScope: fæst við lausnir fyrir grunnvirki í kjarnalagi, aðgangslagi og jaðarlagi fjarskiptaneta, m.a. vörur á borð 

við þráðlaus grunnkerfi og lausnir fyrir ljósleiðara og kopartengingar. 

– ARRIS: afþreyingar-, fjarskipta- og nettæknivörur fyrir þjónustuveitendur sem annast miðla-, tal- og netgagna-

þjónustu við áskrifendur. 

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 49, 

7.2.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9226 – CommScope/ARRIS 

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.9256 – Engie/Michelin/Region Aura/CDC/Hympulsion) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. janúar tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Engie Hydrogen International („EHI“, Frakklandi), undir yfirráðum Engie. 

– SPIKA, undir yfirráðum Compagnie Générale des Établissements Michelin („CGEM“, Frakklandi). 

– Auvergne-Rhône-Alpes hérað (Frakklandi). 

– Caisse des Dépôts et des Consignations („CDC“, Frakklandi). 

– Hympulsion („JV“, Frakklandi). 

Engie, SPIKA, Auvergne-Rhône-Alpes hérað og CDC ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, 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: 

– Engie: starfsemi á sviði gass, raforku og orkuþjónustu. Starfsemi þess tekur til allrar orkuvirðiskeðjunnar. 

– SPIKA: undir yfirráðum CGEM, sem annast framleiðslu og sölu hjólbarða og er með höfuðstöðvar í Frakklandi.  

– CDC: opinber stofnun sem annast starfsemi í almannaþágu, sem felur einkum í sér stjórnun einkasjóða, sem stjórnvöld 

vilja veita sérstaka vernd, og samkeppnisháða starfsemi innan umhverfis-, fasteigna-, fjárfestingar- og þjónustugeirans. 

– Auvergne-Rhône-Alpes: hérað í Frakklandi.  

– JV: starfsemi á sviði vetnisstöðvar fyrir vetnisbíla í Frakklandi. 

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

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

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 49, 

7.2.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9256 – Engie/Michelin/Region Aura/CDC/Hympulsion 

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.9261 – CD&R/FHI) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P. (Cayman-eyjum), endanlega undir yfirráðum Clayton, Dubilier & Rice, LLC 

(„CD&R“, Bandaríkjunum). 

– FH Investments Limited („FHI“, Jersey), sem stendur endanlega undir yfirráðum Cheadle Developments Limited 

(Bresku jómfrúreyjum). 

CD&R nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir FHI. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CD&R: fjárfestingafyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum eignum með áherslu á kaup stjórnenda, stefnumótandi kaup á 

minnihlutaeignum og aðrar stefnumótandi fjárfestingar. 

– FHI: eignarhald á rekstrareiningum sem fást við veitingahúsarekstur, sælkeraverslanir og kaffihús, til viðbótar við 

veitinga- og gistiþjónustu. 

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 fram-

kvæmdastjórnarinnar 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 49, 

7.2.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9261 – CD&R/FHI 

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.9264 – The Carlyle Group/StandardAero) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– The Carlyle Group L.P. (Bandaríkjunum). 

– StandardAero Holding Corp. (Bandaríkjunum, „StandardAero“), sem er sem stendur undir yfirráðum Veritas Capital 

(Bandaríkjunum). 

The Carlyle Group nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir StandardAero í 

gegnum dótturfyrirtæki sitt, sem það á að fullu, Dynasty Acquisition Co., Inc. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Carlyle Group LP: stýring sérhæfðra eigna um allan heim. 

– StandardAero: sjálfstæður aðili sem annast viðhalds-, viðgerðar- og skoðunarþjónustu (grannskoðun) við frumfram-

leiðendur hreyfla, sem og við aðila sem annast viðskiptaflugferðir, almenningsflug, og einnig herafla og iðnfyrirtæki 

og rekstraraðila. 

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 50, 

8.2.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9264 – The Carlyle Group/StandardAero 

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/9/11 

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


Nr. 9/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.2.2019 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9273 – CVC/April) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. janúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– April S.A. („April“, Frakklandi). 

CVC nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir April í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC: fyrirtækið og dótturfélög þess veita fjárfestingarráðgjöf og stýra fjárfestingum fyrir hönd tiltekinna fjár-

festingarsjóða sem eiga hagsmuni í fjölda fyrirtækja í ýmsum atvinnugreinum víðs vegar um heiminn.  

– April: heildsölutryggingamiðlari og vátryggjandi, einkum í Frakklandi, en meðal viðskiptavina eru einkaaðilar, 

fagaðilar og fyrirtæki. 

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 46, 

5.2.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9273 – CVC/April 

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/9/12 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9044 – CVC/Recordati) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. desember 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 

32018M9044. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9056 – Generali CEE/AS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. desember 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 

32018M9056. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/9/13 

2019/EES/9/14 

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.9127 – Carlyle/Sedgwick) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. desember 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 

32018M9127. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9135 – The Blackstone Group/Luminor Bank) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. desember 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 

32018M9135. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/9/15 

2019/EES/9/16 

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.9139 – Haier/Candy) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. desember 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 

32018M9139. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9148 – Univar/Nexeo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. janúar 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 

32019M9148. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/9/17 

2019/EES/9/18 

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.9176 – Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. janúar 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 

32019M9176. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9180 – Volkswagen/Daimler/HeyCar) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. janúar 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 

32019M9180. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/9/19 

2019/EES/9/20 

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.9208 – WorleyParsons/Jacobs ECR) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. janúar 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 

32019M9208. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9228 – Denso/AISIN/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. desember 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 

32019M9228. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/9/21 

2019/EES/9/22 

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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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 4. mgr.  

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

sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Finnland 

Flugleið Helsinki – Pori 

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1. ágúst 2019 

Unnt er að nálgast textann endurgjaldslaust, ásamt hvers 

kyns öðrum upplýsingum eða skjölum sem varða 

almannaþjónustukvaðirnar: 

Nánari upplýsingar: 

Porin kaupunki 

Hankintapalvelut 

PL 121 

FI-28101 Pori 

Suomi/Finland 

Sími: +358 447019228 

Bréfsími: +358 26349417 

Netfang: tarjous@pori.fi 

Vefslóð: 

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/ 

avoimet-tarjouspyynnot 

 

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 

Flugleið Pori – Helsinki 

Samningstími 1. ágúst 2019 til 23. desember 2022 

Frestur til að skila tilboðum 61 dagur frá því að útboðsauglýsing þessi birtist (Stjtíð. 

ESB, 1.2.2019, bls. 15) 

Unnt er að nálgast endurgjaldslaust texta útboðsauglýs-

ingarinnar ásamt hvers kyns viðkomandi upplýsingum 

og/eða skjölum sem varða útboðið og almannaþjónustu-

kvöðina: 

Nánari upplýsingar: 

Porin kaupunki 

Hankintapalvelut 

PL 121 

FI-28101 Pori 

Suomi/Finland 

Sími: +358 447019228 

Bréfsími: +358 26349417 

Netfang: tarjous@pori.fi 

Vefslóð: 

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/ 

avoimet-tarjouspyynnot 

 

2019/EES/9/23 

2019/EES/9/24 

mailto:tarjous@pori.fi
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot
mailto:tarjous@pori.fi
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 4. mgr. 16. gr.  

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

reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Breytingar á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Frakkland 

Flugleiðir Ajaccio – París (Orly) 

Ajaccio – Marseille 

Ajaccio – Nice 

Bastia – París (Orly) 

Bastia – Marseille 

Bastia – Nice 

Calvi – París (Orly) 

Figari – París (Orly) 

Calvi – Marseille 

Calvi – Nice 

Figari – Marseille 

Figari – Nice 

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða Janúar – 1986 

Gildistökudagur breytinganna 25. mars 2020 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns viðkomandi 

upplýsingum og/eða skjölum sem varða almannaþjónustu-

kvaðirnar: 

Ákvörðun þings Korsíku um samþykki á nýjum almann-

aþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug milli 

Parísar (Orly), Marseille og Nice, annars vegar, og 

Ajaccio, Bastia, Calvi og Figari, hins vegar, og samþykkt 

meginreglunnar um yfirtöku almannaþjónustu vegna 

reksturs flugþjónustu í almannaþágu á Korsíku 

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/ 

Office des transports de la Corse 

M. le Directeur 

19 avenue Georges Pompidou 

Quartier Saint Joseph 

BP 501 

20189 Ajaccio Cedex 2 

FRANCE 

Sími +33 495237130 

Bréfsími: +33 495201631 

Netfang: jf.santoni@otc-corse.fr 
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http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/
mailto:jf.santoni@otc-corse.fr


Nr. 9/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.2.2019 

 

 

Orðsending 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 Frakkland 

Flugleiðir Ajaccio – París Orly (flokkur 1) 

Ajaccio – Marseille (flokkur 2) 

Ajaccio – Nice (flokkur 3) 

Bastia – París Orly (flokkur 4) 

Bastia – Marseille (flokkur 5) 

Bastia – Nice (flokkur 6) 

Calvi – París Orly (flokkur 7) 

Figari – París Orly (flokkur 8) 

Calvi – Marseille og Calvi – Nice (flokkur 9) 

Figari – Marseille og Figari – Nice (flokkur 10) 

Gildistími samnings 25. mars 2020 til 31. desember 2023 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 8. apríl 2019 (kl. 16.00 að staðartíma) 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 

varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar 

Office des Transports de la Corse (Transport Office of 

Corsica) 

19, avenue Georges Pompidou 

BP 501 

20189 Ajaccio Cedex 2 

FRANCE 

Netfang: contact@otc-corse.fr 

Sími: +33 495237130 

Bréfsími: +33 495201631 

Lýsing á kaupanda: www.achatpublic.com 
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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 

Tilkynning um 31. viðbótarleyfisveitingalotu breskra stjórnvalda vegna olíu- og  

gasvinnslu á hafsbotni 

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 Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins C 37, 30.1.2019, bls. 11. 

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

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

auglýsingar (30.1.2019). 

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

framlagningar umsóknar. 

Samband er haft við: Ricki Kiff, Oil and Gas Authority, 21 Bloomsbury Street, London WC1B 3HF, 

United Kingdom (Sími +44 3000671637). 

2019/EES/9/27 

https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.037.01.0011.01.ENG
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SÉRTÆK AUGLÝSING EFTIR TILLÖGUM – EACEA 02/2019 

Erasmus-samningur um æðri menntun 2014–2020 

1. Inngangur  

Auglýst er eftir tillögum á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1288/2013 frá  

11. desember 2013 um að setja á fót „Erasmus+“: Áætlun Sambandsins um menntun, þjálfun, æskulýðs-

starf og íþróttir og um niðurfellingu á ákvörðunum nr. 1719/2006/EB, nr. 1720/2006/EB og 

nr. 1298/2008/EB (1). 

2. Markmið og lýsing  

Erasmus-samningurinn fyrir æðri menntun hefur að geyma almennan gæðaramma fyrir evrópskt og 

alþjóðlegt samstarf sem æðri menntastofnun kann að taka þátt í innan áætlunarinnar Erasmus+. Gerð 

Erasmus-samnings fyrir æðri menntun er forsenda þess að æðri menntastofnanir í einhverju landanna, sem 

talin eru upp hér að neðan, geti sótt um og tekið þátt í námsferðum fyrir einstaklinga og/eða samstarfi á 

sviði nýsköpunar og góðra starfsvenja samkvæmt áætluninni. Að því er varðar æðri menntastofnanir í 

öðrum löndum, er Erasmus-samningur fyrir æðri menntun ekki nauðsynlegur, og gæðarammanum verður 

komið á fót með stofnanasamningnum milli æðri menntastofnana. Samningurinn er veittur fyrir allan 

gildistíma áætlunarinnar Erasmus+. Framkvæmd samningsins verður háð eftirliti og brot á meginreglum 

hans og skuldbindingum geta orðið til þess að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins afturkalli hann. 

3. Hlutgengir umsækjendur  

Æðri menntastofnanir í einhverju eftirtalinna landa geta sótt um að gera Erasmus-samning fyrir æðri 

menntun: 

 28 aðildarríkjum Evrópusambandsins, 

 EFTA-ríkjunum sem eiga aðild að EES (Íslandi, Liechtenstein eða Noregi), 

 löndum sem hafa sótt um aðild að ESB (Serbíu, Makedóníu, fyrrverandi lýðveldi í Júgóslavíu 

og Tyrkland). 

Landsyfirvöld munu tilnefna æðri menntastofnanir (2) úr hópi umsækjenda, á yfirráðasvæði sínu sem 

taldar eru hæfar til að taka þátt í námsferðum einstaklinga og/eða samstarfi á sviði nýsköpunar og góðra 

starfsvenja samkvæmt áætluninni Erasmus+. 

4. Umsóknarfrestur og áformaður birtingardagur á niðurstöðu valsins  

Rétt útfyllt umsóknareyðublað verður leggja inn með rafrænum hætti fyrir kl. 12 á hádegi að Brussel-tíma 

hinn 29. mars 2019. 

Áformaður birtingardagur á niðurstöðu valsins er 25. október 2019. 

5. Nánari upplýsingar  

Upplýsingar um áætlunina Erasmus+ er að finna á eftirfarandi vefslóð: http://ec.europa.eu/erasmus-plus 

Umsóknir ber að leggja fram í samræmi við leiðbeiningar sem framkvæmdastofnun áætlunarinnar 

(EACEA) gefur út og unnt er að nálgast á eftirfarandi slóð: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-

selection-2020_en 

  

(1) Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 50. 

(2) „Æðri menntastofnun“, eins og hún er skilgreind í 2. gr. lagagrundvallar Erasmus+, er: 

a) sérhver tegund æðri menntastofnunar sem, í samræmi við landslög eða starfsvenjur, býður viðurkenndar 

prófgráður eða annars konar starfsmenntun og hæfi á háskólastigi, hvað sem slík stofnun kann að vera kölluð, 

b) sérhver stofnun sem, í samræmi við landslög eða starfsvenjur, býður starfsmenntun eða þjálfun á háskólastigi. 

2019/EES/9/28 

http://ec.europa.eu/erasmus-plus
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en
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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 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 

formaldehýð, 

fáliðumyndefni með 

anilíni (tæknilegt 

MDA) 

EB-nr. 500-036-1 

CAS-nr. 25214-70-4 

C(2019) 51 17. janúar 2019 REACH/19/8/0 

REACH/19/8/1 

Stjtíð. ESB C 30, 

24.1.2019, bls. 3 

1,2-díklóróetan 

EB-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

C(2019) 53 17. janúar 2019 REACH/19/9/0 Stjtíð. ESB C 30, 

24.1.2019, bls. 4 

1,2-díklóróetan 

EB-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

C(2019) 54 17. janúar 2019 REACH/19/10/0 Stjtíð. ESB C 30, 

24.1.2019, bls. 5 

1,2-díklóróetan 

EB-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

C(2019) 169 21. janúar 2019 REACH/19/11/0 

REACH/19/11/1 

Stjtíð. ESB C 34, 

28.1.2019, 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. 

2019/EES/9/29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.034.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.034.01.0003.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
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