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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Viðmiðunarfjárhæðir sem vísað er til í tilskipun 2014/23/ESB,  

2014/24/ESB, 2014/25/ESB og 2009/81/EB , í gjaldmiðlum EFTA-ríkjanna 

Viðmiðunarfjárhæðir í 

EUR 

Viðmiðunarfjárhæðir í 

NOK 

Viðmiðunarfjárhæðir í 

CHF 

Viðmiðunarfjárhæðir í 

ISK 

80 000 771 036 91 563 10 429 009 

139 000 1 339 676 159 091 18 120 403 

214 000 2 062 522 244 931 27 897 599 

428 000 4 125 045 489 863 55 795 199 

750 000 7 228 467 858 404 97 771 961 

1 000 000 9 637 957 1 144 539 130 362 615 

5 350 000 51 563 071 6 123 288 697 439 993 

 

2020/EES/10/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9623 – AMG/Shell/JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– AMG Advanced Metallurgical Group N.V. („AMG“, Hollandi). 

– Shell Overseas Investments B.V. („SOI“, Hollandi), dótturfélag Royal Dutch Shell plc („Shell“, Bretlandi). 

– Shell & AMG Recycling B.V. („S&AR“, Hollandi). 

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

S&AR. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AMG: samstæða sem starfar um allan heim á sviði málma til sérnota og verkfræði. Hún starfar einnig á sviði endur-

vinnslu notaðra hvataleifa sem verða til við vinnslu hráolíu í hreinsunarstöðvum í Norður-Ameríku og við sölu á 

málmunum sem skiljast út með endurvinnsluferlinu. 

– Shell: samsteypa eininga sem starfar um allan heim og fæst við leit, þróun og framleiðslu á olíu og gasi. Hún er einnig 

birgir nýrra hvata úr leifum til notkunar í jarðolíuefnahreinsunar- og vinnsluiðnaðinum. 

– S&AR: mun starfa, utan N-Ameríku, við endurvinnslu notaðra hvataleifa og sölu málmanna sem skiljast út með 

endurvinnsluferlinu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 56, 

19.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9623 – AMG/Shell/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“). 

2020/EES/10/02 

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

(mál M.9649 – TSR Recycling/Sims Metal Management (Tilteknar endurvinnslueignir)) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– TSR Recycling GmbH & Co. KG og TSR Recycling Holding GmbH (saman „TSR Recycling“, Þýskalandi) sem 

tilheyrir Remondis samstæðunni (Þýskalandi), sem endanlega lýtur yfirráðum Rethmann SE & Co. KG (Þýskalandi). 

– Mirec B.V. (Hollandi), Sims M+R GmbH (Þýskalandi), Sims Recycling Solutions AB (Svíþjóð), Sims Recycling 

Solutions Austrian Holdings GmbH (Austurríki) (saman „markfyrirtækin“) sem öll tilheyra Sims Metal Management 

Limited (Bandaríkjunum). 

TSR Recycling nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir markfyrirtækjunum í 

heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– TSR Recycling: viðskipti með endurunnin hráefni fyrir stálframleiðendur og málmsteypuiðnaðinn og vinnsla þeirra. 

TSR Recycling safnar brotamálmi og rusli úr rafeindabúnaði, geymir það og vinnur. TSR Recycling býður einnig upp 

á förgun úrgangs og þjónustu á sviði umhverfismála. TSR Recycling starfrækir endurvinnslustöðvar í Þýskalandi og 

víðsvegar í Evrópu. 

– Markfyrirtæki: endurvinnsla rafeindabúnaðar og vinnsla málmblandna úr mismunandi endurvinnsluferlum. Mark-

fyrirtækin starfrækja stöðvar í Bergkamen (Þýskalandi), Eindhoven (Hollandi), Sint Niklaas (Belgíu), Mullendorf 

(Austurríki) og Katrinenholm (Svíþjóð). 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 56, 

19.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9649 – TSR Recycling/Sims Metal Management (Tilteknar endurvinnslueignir) 

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. 

2020/EES/10/03 

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

(mál M.9659 – Telia Company/CapMan AIFM/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Telia Company AB („Telia Company“, Svíþjóð). 

– CapMan AIFM Oy („CapMan AIFM“, Finnlandi), í eigu CapMan samstæðunnar. 

– Joint Venture („JV“, Finnlandi). 

Telia Company og CapMan AIFM ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 

4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir JV. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Telia Company: veitir farsíma- og fastlínuþjónustu, breiðbandsnetþjónustu og sjónvarpsdreifingarþjónustu í Danmörku, 

Eistlandi, Finnlandi, Litáen, Noregi og Svíþjóð auk þess að veita farsímaþjónustu í Lettlandi og heildsölunetaðgang 

um allan heim. 

– CapMan AIFM: stýrir fjárfestingarsjóðnum CapMan Nordic Infrastructure SCSP. 

– JV: veitir heildsölunetaðgang um fastlínu, þ.e. byggir, á, starfrækir og viðheldur staðbundnum dreifikerfum hlutlausra 

ljósleiðaratenginga að heimilum („FTTH“) fyrir einbýli („SDUs“) í Finnlandi og tilteknum takmörkuðum hlutlausum 

ljósleiðaratengingum við byggingar („FTTB“) fyrir fjölbýli („MDU“) í Finnlandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 57, 

20.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9659 – Telia Company/CapMan AIFM/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. 

2020/EES/10/04 

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

(mál M.9665 – Generali Real Estate/Apleona Real Estate/Property Management JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Generali Real Estate S.p.A. („Generali RE“, Ítalíu), undir yfirráðum Assicurazioni Generali S.p.A. (Ítalíu). 

– Apleona Real Estate GmbH („Apleona RE“, Þýskalandi), í eigu Apleana Group (Þýskalandi) og lýtur óbeinum 

yfirráðum EQT AB (Svíþjóð). 

Generali RE og Apleona RE ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu eignaumsjónarfyrirtæki („JV“). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Generali RE: fasteignastýringaraðili sem starfar samkvæmt samþættu viðskiptalíkani og býður upp á eignastýringu á 

öllum sviðum, þ.m.t. þjónustu við rekstur fasteigna. 

– Apleona RE: býður upp á rekstrarstýringu fasteigna til allrar notkunar. Apleona RE er hluti af Apleona Group, samstæðu 

evrópskra fyrirtækja sem starfa á sviði samþættrar umsjónarþjónustu, tækniþróunar og fasteignaþjónustu ásamt allri 

viðskiptaþjónustu og markaðssetningu og leigu fasteigna. Apleona Group er hins vegar í eigu EQT VII (Lúxemborg), 

fjárfestingarsjóðs sem er hluti af EQT samstæðunni, samstæðu sjálfstæðra fjárfestingarsjóða sem endanlega lúta 

yfirráðum EQT AB (Svíþjóð). 

– JV: býður upp á þjónustu við rekstur fasteigna í Austurríki. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 56, 

19.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9665 – Generali Real Estate/Apleona Real Estate/Property Management JV 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 10/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.2.2020 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9684 – Parks Bottom/Omers/Accor/Fairmont Hotels) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Parks Bottom Co Real Estate Holdings Inc. („Parks Bottom“, Kanada), alfarið í eigu GIC (Realty) Private Limited 

(„GIC Realty“, Singapúr). 

– OMERS Administration Corporation („Omers“, Kanada). 

– Accor Management Canada Inc. („Accor“, Kanada). 

– Fairmont Banff Springs, Fairmont Chateau Lake Louise, Fairmont Jasper Park Lodge og Fairmont Chateau Whistler 

(„Fairmont Hotels“, Kanada).  

Parks Bottom, OMERS og Accor ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Fairmont Hotels. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum, með samningi og hótelstjórnunarsamningi sem fyrir er. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Parks Bottom: dótturfélag sem er óbeint í eigu GIC Realty sem var stofnað vegna kaupanna og eignarhaldsins á 

Fairmont Hotels og sem starfar í Kanada. 

– GIC Realty: leggur áherslu á eignarhald á fasteignum fyrir hönd stjórnvalda í Singapúr. 

– OMERS: eigandi fasteigna á heimsvísu, fjárfesting, þróun og eignastýring. 

– Accor: starfrækir hótel víðsvegar í Kanada. 

– Fairmont Hotels: fjögur kanadísk lúxushótel; Fairmont Banff Springs, Fairmont Chateau Lake Louise, Fairmont 

Jasper Park Lodge og Fairmont Chateau Whistler. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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 58, 

21.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9684 – Parks Bottom/Omers/Accor/Fairmont 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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20.2.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 10/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9710 – Bertelsmann/Penguin Random House) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bertelsmann SE & Co. KGaA („Bertelsmann“, Þýskalandi). 

– Penguin Random House („PRH“, Bandaríkjunum). 

Bertelsmann nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir PRH í heild. Samruninn á sér 

stað með kaupum á hlutabréfum. Bertelsmann er sem stendur eigandi 75% hlutabréfa í PRH. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bertelsmann: sjónvarpsútsendingar og framleiðsla sjónvarpsefnis, bóka- og tímaritaútgáfa, þjónusta á sviði umsjónar 

með réttindum á tónverkum. 

– PRH: fjölmiðlafyrirtæki sem starfar á sviði bókaútgáfu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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 58, 

21.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9710 – Bertelsmann/Penguin Random House 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 10/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.2.2020 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9733 – ENGIE/Mirova/Predica/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 6. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ENGIE S.A. („ENGIE“, Frakklandi). 

– Mirova S.A. („Mirova“, Frakklandi), undir yfirráðum BPCE Group („BPCE“, Frakklandi). 

– Predica Prévoyance Dialogue („Predica“, Frakklandi), sem er hluti af samstæðunni Crédit Agricole S.A., og 

– Markfyrirtækið: eignasafn sex vatnsaflsvirkjana í Portúgal. 

ENGIE, Mirova og Predica ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. 

gr. sömu gerðar, yfir eignasafni vatnsaflseigna („markfyrirtækið“), sem er nú í eigu EDP - Gestão da Produção de Energia, 

sem er sjálft í eigu EDP. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:  

– ENGIE: iðnaðarfyrirtæki á sviði afhendingar gass og raforku, auk orkuþjónustu. 

– Mirova: Mirova er franskt eignastýringarfélag. 

– Predica: Predica er franskt líf- og heilsutryggingafyrirtæki sem tilheyrir frönsku samsteypunni Crédit Agricole. 

– Markfyrirtækið: markfyrirtækið samanstendur af eignasafni sex vatnsaflsvirkjana í N-Portúgal og er nú í eigu  

EDP – Gestão da Produção de Energia sem er dótturfélag EDP og alfarið í eigu þess. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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 48, 

12.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9733 – ENGIE/Mirova/Predica/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 22964301 

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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20.2.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 10/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9735 – Amex/GBT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– American Express Company („Amex“, Bandaríkjunum). 

– GBT JerseyCo Limited („GBT“, Jersey) sem er, sem stendur, undir yfirráðum Amex og Qatar Holding LLC. 

Amex nær fullum yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir GBT. 

Samruninn á sér stað með kaupum þriðju aðila á hlutabréfum af Qatar Holding LLC og af öðrum hluthöfum og minnka 

þannig hluta Qatar Holding LLC í GBT. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Amex: fjölþjóðleg fjármálaþjónusta. Amex, ásamt dótturfélögum þess í samstæðunni veitir neytendum og fyrirtækjum 

um allan heim fjármálaþjónustu á sviði kreditkorta og viðskipta- og afþreyingarferðaþjónustu. Amex fæst við útgáfu 

greiðslukorta og færsluhirðingu um allan heim. 

– GBT: býður upp á ferðaskrifstofuþjónustu við fyrirtæki og starfar um allan heim. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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 56, 

19.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9735 – Amex/GBT 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 10/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.2.2020 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9739 – AXA/Groupe Crédit Agricole/ELL Luxembourg 2) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– AXA Real Estate Investment Managers France („AXA REIM France“, Frakklandi), sem endanlega lýtur yfirráðum 

AXA S.A. („AXA“, Frakklandi). 

– Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A („Predica“, Frakklandi), dótturfélag og alfarið í eigu Crédit 

Agricole Assurances („CAA“, Frakklandi) sem er sjálft dótturfélag og alfarið í eigu Groupe Crédit Agricole („GCA“, 

Frakklandi). 

AXA REIM France og Predica ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

ELL Luxembourg 2 S.à r.l. („ELL“, Lúxemborg). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AXA REIM France: eigna- og sjóðsstjóri sem starfar fyrst og fremst í Evrópu og lýtur endanlega yfirráðum AXA, 

alþjóðlegrar samstæðu tryggingafélaga, sem starfar á sviði líf- og sjúkratrygginga og annarra trygginga auk 

fjárfestingastýringar. 

– Predica: starfar á sviði líf- og sjúkratrygginga, í Frakklandi. Predica tilheyrir GCA sem er samstæða sem starfar um 

allan heim og veitir margvíslega banka- og tryggingatengda þjónustu. 

– ELL: leiga rafeimreiða; eimreiðar þess eru hannaðar fyrir umferð, bæði alþjóðlega og yfir landamæri, og eru 

starfræktar á öllu meginlandi Evrópu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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 56, 

19.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9739 – AXA/Groupe Crédit Agricole/ELL Luxembourg 2 

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.9740 – ISQ/Rubis/Rubis Terminal) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– I Squared Capital Advisors LLC („ISQ“, Bandaríkjunum). 

– Rubis SCA („Rubis“, Frakklandi). 

– Rubis Terminal S.A. („Rubis Terminal“, Frakklandi) sem er, sem stendur, undir yfirráðum Rubis. 

ISQ nær sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Rubis 

Terminal í heild, með Rubis. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ISQ: fjárfestingafélag sem fæst einkum við svið s.s. orku, veitur, fjarskipti og flutninga um heim allan. 

– Rubis: fyrirtæki sem sérhæfir sig í dreifingu jarðolíuafurða og geymslu fljótandi afurða (þ.m.t. jarðolíuafurða, íðefna, 

landbúnaðarafurða og áburðar) um heim allan. 

– Rubis Terminal: viðskiptadeild Rubis sem hefur það aðalhlutverk að starfrækja geymslustöðvar fyrir efni í lausu í 

Belgíu, Frakklandi, Hollandi og Tyrklandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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 56, 

19.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9740 – ISQ/Rubis/Rubis Terminal 

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. 

2020/EES/10/11 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9754 – KII/Infor) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Koch Industries, Inc. („KII“, Bandaríkjunum). 

– Infor, Inc. („Infor“, Bandaríkjunum), lýtur sem stendur sameiginlegum yfirráðum Koch Industries Inc. og Golden 

Gate Private Equity, Inc. 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KII: fyrirtæki í einkaeigu sem á fjölbreytta samstæðu fyrirtækja á sviði hreinsunar og íðefna, eftirlitsbúnaðar og  

-tækni vegna ferla og mengunar, jarðefna, áburðar, hrávöruviðskipta og þjónustu, fjölliða og ljósþráða, glers, skóga, 

neysluvara, rafeindaíhluta, búreksturs, prentunar og pökkunar, hugbúnaðar fyrir fyrirtæki og fjárfestinga. 

– Infor: seljandi hugbúnaðar um verðmætaskipulag fyrirtækja og tengdrar þjónustu um heim allan. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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 56, 

19.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9754 – KII/Infor 

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. 

2020/EES/10/12 
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Upphaf málsmeðferðar 

(mál M.9569 – EssilorLuxottica/GrandVision) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. febrúar 2020 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa komist 

að þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri markaðinum. 

Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna og er með 

fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við c-lið 1. mgr. 6. gr. 

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

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem 

þeir kunna að hafa fram að færa um hinn fyrirhugaða samruna. 

Svo unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan 15 daga 

frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 49, 13.2.2020, bls. 2. Þær má senda með símbréfi (faxnr. 

+32 (0)22 96 43 01), með tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í 

pósti með tilvísuninni M.9569 – EssilorLuxottica/GrandVision, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

2020/EES/10/13 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020M9569(01)&from=EN#ntr1-C_2020049EN.01000201-E0001
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9205 – IBM/Red Hat) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. 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 

32019M9205. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9416 – Bolloré Group/M7 Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. september 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 

32019M9416. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/10/15 

2020/EES/10/14 

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.9494 – Equistone/Heras) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. september 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 

32019M9494. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9504 – Blackstone/CRH (European Distribution Business)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. október 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 

32019M9504. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/10/16 

2020/EES/10/17 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9521 – Bamesa/Sumitomo/Steel Centre Europe) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. janúar 2020 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 

32020M9521. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9549 – BP Group/Bunge Group/BP Bunge Bioenergia) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. október 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 

32019M9549. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/10/18 

2020/EES/10/19 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9591 – MHI/PT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. nóvember 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 

32019M9591. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9602 – Banco Santander/Allianz Popular) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. janúar 2020 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 

32020M9602. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/10/20 

2020/EES/10/21 

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


Nr. 10/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.2.2020 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9610 – CVC/Royal FrieslandCampina/DMV Fonterra Excipients) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. janúar 2020 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 

32020M9610. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9615 – Glory/Grenke Bank/Cash Payment Solutions) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. janúar 2020 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 

32020M9615. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/10/22 

2020/EES/10/23 

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


20.2.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 10/19 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9656 – CD&R/Anixter) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. janúar 2020 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 

32020M9656. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9668 – JD Sports Fashion/Iberian Sports Retail Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. janúar 2020 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 

32020M9668. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/10/24 

2020/EES/10/25 

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


Nr. 10/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.2.2020 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9691 – Mahindra & Mahindra/Ford Motor Company/Ardour) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. febrúar 2020 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 

32020M9691. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9698 – Platinum Equity Group/Biscuit International) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. janúar 2020 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 

32020M9698. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/10/26 

2020/EES/10/27 

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


20.2.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 10/21 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9699 – Mitsubishi Corporation/Eneco Groep) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. febrúar 2020 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 

32020M9699. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/10/28 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


Nr. 10/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.2.2020 

 

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 Ítalía 

Flugleið Trapani – Brindisi (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Frá 15. júlí 2020 til 14. júlí 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá því að útboðsauglýsing þessi 

birtist (Stjtíð. ESB C 49, 13.2.2020, bls. 16). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt hvers 

kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

opinbera útboðið og almannaþjónustukvaðirnar 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing 

department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0644596515 

Netfang: osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

  

2020/EES/10/29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.049.01.0016.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/


20.2.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 10/23 
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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 Ítalía 

Flugleið Trapani – Ancona (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Frá 15. júlí 2020 til 14. júlí 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá því að útboðsauglýsing þessi 

birtist (Stjtíð. ESB C 49, 13.2.2020, bls. 17). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt hvers 

kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

opinbera útboðið og almannaþjónustukvaðirnar 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing 

department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0644596515 

Netfang: osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 
 

  

2020/EES/10/30 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.049.01.0017.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/


Nr. 10/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.2.2020 

 

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 Ítalía 

Flugleið Trapani – Parma (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Frá 15. júlí 2020 til 14. júlí 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá því að útboðsauglýsing þessi 

birtist (Stjtíð. ESB C 49, 13.2.2020, bls. 18). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt hvers 

kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

opinbera útboðið og almannaþjónustukvaðirnar 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing 

department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0644596515 

Netfang: osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 
 

  

2020/EES/10/31 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.049.01.0018.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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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 Ítalía 

Flugleið Trapani – Trieste (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Frá 15. júlí 2020 til 14. júlí 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá því að útboðsauglýsing þessi 

birtist (Stjtíð. ESB C 49, 13.2.2020, bls. 19). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt hvers 

kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

opinbera útboðið og almannaþjónustukvaðirnar 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing 

department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0644596515 

Netfang: osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 
 

  

2020/EES/10/32 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.049.01.0019.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/


Nr. 10/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.2.2020 

 

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 Ítalía 

Flugleið Trapani – Napólí (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Frá 15. júlí 2020 til 14. júlí 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá því að útboðsauglýsing þessi 

birtist (Stjtíð. ESB C 49, 13.2.2020, bls. 20). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt hvers 

kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

opinbera útboðið og almannaþjónustukvaðirnar 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing 

department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0644596515 

Netfang: osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 
 

  

2020/EES/10/33 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.049.01.0020.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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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 Ítalía 

Flugleið Trapani – Perugia (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Frá 15. júlí 2020 til 14. júlí 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá því að útboðsauglýsing þessi 

birtist (Stjtíð. ESB C 49, 13.2.2020, bls. 21). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt hvers 

kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

opinbera útboðið og almannaþjónustukvaðirnar 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing 

department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0644596515 

Netfang: osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 
 

 

2020/EES/10/34 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.049.01.0021.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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