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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.3867 – Vattenfall/Elsam and E2 Assets)

1. Framkvæmdastjórninni barst 18. október 2005 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem sænska fyrirtækið Vattenfall AB öðlast yfirráð 
í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar yfir tilteknum deildum dönsku fyrirtækjanna 
Elsam A/S og Energi E2 („E2“) með skiptisamningi við danska fyrirtækið DONG A/S.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

 – Vattenfall: framleiðsla, dreifing og sala á raforku ásamt sölu á jarðgasi, hita og annarri orku og 
orkuþjónustu

 – Deildir fyrirtækjanna Elsam og E2 sem keyptar eru: raforkuframleiðsla í Danmörku og 
heildsöludreifing á raforku

3. Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti 
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning  
þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 270, 29. október 2005). Þær má senda með símbréfi  
(faxnr. +32(0) 22 96 43 01 og 22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.3867 – Vattenfall/
Elsam and E2 Assets, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.3973 – CMA CGM/Delmas)

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. október 2005 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem franska fyrirtækið CMA CGM öðlast með 
hlutafjárkaupum að fullu yfirráð í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar yfir franska 
fyrirtækinu Delmas.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

 – CMA CGM: áætlunarflutningar með gámaskipum, flutningar með ekjuskipum og lestun og 
losun skipa

 – Delmas: áætlunarflutningar með gámaskipum og flutningar með ekjuskipum 

3. Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti 
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 272, 3. nóvember 2005). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32(0) 22 96 43 01 
og 22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.3973 – CMA CGM/Delmas, á eftirfarandi 
póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.3975 – Cargill/DFI)

1. Framkvæmdastjórninni barst 21. október 2005 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Cargill Inc. öðlast með 
hlutafjárkaupum að fullu yfirráð í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar yfir þýsku 
fyrirtækjunum Degussa Food Ingredients GmbH og Maxens GmbH (einu nafni „DFI“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

 – Cargill: fóður, matvæli og matvælaefni, lyf

 – DFI: matvælaefni

3. Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti 
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 270, 29. október 2005). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32(0) 22 96 43 01 og 
22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.3975 – Cargill/DFI, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.4016 – Macquarie Airports Copenhagen/Copenhagen Airports)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. október 2005 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Macquarie Airports 
Copenhagen ApS, sem tilheyrir áströlsku samsteypunni Macquarie Bank („Macquarie“), öðlast með 
hlutafjárkaupum að fullu yfirráð í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar yfir danska 
fyrirtækinu Copenhagen Airports A/S.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

 – Macquarie: fjárfestingarbankastarfsemi, rekstur fjárfestingasjóða, fjármálaráðgjöf og kaup-
leiga

 – Copenhagen Airports: rekstur flugvalla

3. Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti 
fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um 
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 272, 3. nóvember 2005). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32(0) 22 96 43 01 
og 22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.4016 – Macquarie Airports Copenhagen/
Copenhagen Airports, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32.
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Heimild til að veita ríkisaðstoð í samræmi við 87. og 88. gr. EB-sáttmálans

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað umhverfisverndaraðstoð stjórnvalda í Svíþjóð í þágu fyrirtækisins 
Volvo Trucks, ríkisaðstoð nr. N 75/20046/2005, sjá Stjtíð. ESB C 230, 20.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað framlengingu stjórnvalda á Írlandi á áætlun um stuðning við endur-
uppbyggingu tiltekinna þéttbýlissvæða, ríkisaðstoð nr. N 264/2004, sjá Stjtíð. ESB C 230, 20.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað breytingar á ríkisaðstoðaráætlun stjórnvalda í Lettlandi með heitinu 
„Áhættufjármögnun smáfyrirtækja og miðstærðarfyrirtækja“, ríkisaðstoð nr. N 360/2004, sjá Stjtíð. ESB 
C 230, 20.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Frakklandi vegna uppsetningar hraðvirks gagna-
flutninganets í Limousin-héraði, ríkisaðstoð nr. N 382/04, sjá Stjtíð. ESB C 230, 20.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað byggðaaðstoð stjórnvalda í Litháen, ríkisaðstoð nr. N 425/2004,  
sjá Stjtíð. ESB C 230, 20.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Þýskalandi við sorpvinnsluáætlun í Mecklenburg-
Vorpommern, ríkisaðstoð nr. N 441/2003, sjá Stjtíð. ESB C 230, 20.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Bretlandi (Norður-Írlandi) sem hefur að mark-
miði að ýta undir framleiðslu kvikmynda og annars hljóð- og myndefnis, ríkisaðstoð nr. N 503/2004, sjá 
Stjtíð. ESB C 230, 20.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað áætlun stjórnvalda í Hollandi um stuðning við kvikmyndaframleiðslu, 
ríkisaðstoð nr. N 580/2004 (framlenging aðstoðar N 746/2001 og N 530/2003, sjá Stjtíð. ESB C 230, 
20.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Grikklandi við skipasmíðar, ríkisaðstoð nr.  
N 596/2003, sjá Stjtíð. ESB C 230, 20.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Bretlandi sem hefur að markmiði að auðvelda 
smáfyrirtækjum og miðstærðarfyrirtækjum aðgang að áhættufé, ríkisaðstoð nr. N 601/2003, sjá Stjtíð. ESB 
C 230, 20.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Hollandi sem hefur að markmiði að ýta undir 
fjárfestingar í visthollum fastafjármunum, ríkisaðstoð nr. NN 24/2005, sjá Stjtíð. ESB C 230, 20.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu sem hefur að markmiði að kosta 
almannaþjónustuútvarp, ríkisaðstoð nr. E9/2005, sjá Stjtíð. ESB C 235, 23.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað byggðaaðstoðaráætlun stjórnvalda í Póllandi vegna nýrra fjárfestinga 
ferðaþjónustufyrirtækja, ríkisaðstoð nr. N 16/2005, sjá Stjtíð. ESB C 235, 23.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Austurríki við fyrirtæki sem framleiða hljóð- og 
myndefni, ríkisaðstoð nr. N 77/2005, sjá Stjtíð. ESB C 235, 23.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað umhverfisaðstoð stjórnvalda í Danmörku sem hefur að markmiði að 
draga úr mengun frá flutningabílum með því að búa þá agnasíum, ríkisaðstoð nr. N 90/2004, sjá Stjtíð. 
ESB C 235, 23.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Spáni til fjárfestinga vegna endurskipulagningar 
bágstaddra iðnaðarsvæða í héruðum sem njóta byggðaaðstoðar, ríkisaðstoð nr. N 101/2005, sjá Stjtíð. ESB 
C 235, 23.9.2005.

2005/EES/55/05
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Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Þýskalandi við fyrirtækið CSG Solar AG 
(Sachsen-Anhalt), ríkisaðstoð nr. N 122/2005, sjá Stjtíð. ESB C 235, 23.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoðaráætlun stjórnvalda í Þýskalandi sem hefur að markmiði að 
efla byggðaþróun og kveður á um skattívilnanir í tengslum við fjárfestingar í nýju sambandsríkjunum 
fimm og í Berlín, ríkisaðstoð nr. N 142a/2004, sjá Stjtíð. ESB C 235, 23.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Svíþjóð sem hefur að markmiði að efla 
byggðaþróun, ríkisaðstoð nr. N 187/2005, sjá Stjtíð. ESB C 235, 23.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Svíþjóð vegna flutningakostnaðar í héraði, 
ríkisaðstoð nr. N 220/2005, sjá Stjtíð. ESB C 235, 23.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Þýskalandi við fyrirtækið Solvay Soda GmbH, 
ríkisaðstoð nr. N 410/04 – NN 43/05, sjá Stjtíð. ESB C 235, 23.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað áætlun stjórnvalda í Þýskalandi um aðstoð til nýsköpunar í 
skipasmíðum, ríkisaðstoð nr. 452/04, sjá Stjtíð. ESB C 235, 23.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Frakklandi til að mæta kostnaði við rekstur 
franska almannaþjónustuútvarpsins France Télévision, ríkisaðstoð nr. E10/2005, sjá Stjtíð. ESB C 240, 
30.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Lúxemborg til eflingar rannsóknum og 
þróunarstarfi og til umhverfisverndar, ríkisaðstoð nr. N 205 C/2004 og N 205 D/2004, sjá Stjtíð. ESB  
C 240, 30.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Bretlandi sem hefur að markmiði að stuðla að 
auknum sjó- og vatnaflutningum í stað þjóðvegaflutninga, ríkisaðstoð nr. N 206/2003, sjá Stjtíð. ESB  
C 240, 30.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Frakklandi sem hefur að markmiði að kynna 
vélar, neytendavörur og byggingarefni, ríkisaðstoð nr. N 312/2003, sjá Stjtíð. ESB C 240, 30.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Þýskalandi (Saxlandi) vegna rannsókna og 
þróunarstarfs, ríkisaðstoð nr. N 548/04, sjá Stjtíð. ESB C 240, 30.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu sem rennur til niðurgreiðslna á lífeldsneyti, 
ríkisaðstoð nr. N 582/04, sjá Stjtíð. ESB C 240, 30.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Bretlandi (Vels) sem hefur að markmiði að ýta 
undir notkun trjáviðar sem endurnýjanlegs orkugjafa, ríkisaðstoð nr. N 597/2003, sjá Stjtíð. ESB C 240, 
30.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Belgíu (Flandri) til umhverfisverndar, ríkisaðstoð 
nr. N 608/2004, sjá Stjtíð. ESB C 240, 30.9.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Írlandi sem hefur að markmiði að tryggja 
afhendingaröryggi raforku, ríkisaðstoð nr. N 143/2004, sjá Stjtíð. ESB C 242, 1.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað þróunaraðstoð stjórnvalda í Hollandi, ríkisaðstoð nr. N 185/2005,  
sjá Stjtíð. ESB C 242, 1.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað breytingu á umhverfisverndaráætlun stjórnvalda á Kýpur, ríkisaðstoð 
nr. N 362/2005, sjá Stjtíð. ESB C 242, 1.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað byggðaþróunaraðstoð stjórnvalda í Frakklandi, ríkisaðstoð nr.  
N 553/2004, sjá Stjtíð. ESB C 242, 1.10.2005.
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Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Slóvakíu sem hefur að markmiði að draga úr 
gildandi skattívilnun, ríkisaðstoð nr. SK 5/2004, sjá Stjtíð. ESB C 242, 1.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað áætlun stjórnvalda í Frakklandi til kaupa og endurnýjunar á 
fiskibátum, ríkisaðstoð nr. N 148/2004, sjá Stjtíð. ESB C 248, 7.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað áhættufjármagnsáætlun stjórnvalda í Frakklandi (utanhafssýslum), 
ríkisaðstoð nr. N 316/2004, sjá Stjtíð. ESB C 248, 7.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu (Provincia di Trento) til rannsókna og 
þróunarstarfs, ríkisaðstoð nr. N 334/2004, sjá Stjtíð. ESB C 248, 7.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Þýskalandi (Saxlandi) sem hefur að markmiði að 
ýta undir fjárfestingar í rannsóknaraðstöðu utan háskóla í Saxlandi, ríkisaðstoð nr. N 573/2004, sjá Stjtíð. 
ESB C 248, 7.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað byggðaaðstoð stjórnvalda í Grikklandi, ríkisaðstoð nr. N 573/2005, 
sjá Stjtíð. ESB C 248, 7.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Portúgal vegna fræðslustarfs í fyrirtækinu Nestlé 
Portugal S.A, ríkisaðstoð nr. N 479/2004, sjá Stjtíð. ESB C 252, 12.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu (Sikiley) sem hefur umhverfisvernd og 
orkusparnað að markmiði, ríkisaðstoð nr. N 565/2003, sjá Stjtíð. ESB C 252, 12.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Spáni vegna landsáætlunar um útbreiðslu 
breiðbands á strjálbýlum og afskekktum svæðum, ríkisaðstoð nr. N 583/04, sjá Stjtíð. ESB C 252, 
12.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Frakklandi vegna áætlunar um stuðning við 
nýsköpun í skipasmíðum, ríkisaðstoð nr. N 429/2004, sjá Stjtíð. ESB C 256, 15.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Frakklandi sem hefur að markmiði að fjármagna 
stofnun og rekstur alþjóðlegrar franskrar fréttarásar, ríkisaðstoð nr. N 54/2005, sjá Stjtíð. ESB C 256, 
15.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Þýskalandi vegna rannsókna og þróunarstarfs, 
ríkisaðstoð nr. N 440/2004, sjá Stjtíð. ESB C 258, 18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu (Umbria) sem hefur að markmiði að bæta 
tjón á landbúnaðarframleiðslu og sveitabýlum af völdum veðurs, ríkisaðstoð nr. N 8/2005, sjá Stjtíð. ESB 
C 258, 18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu (Piemonte) vegna rannsókna á sviði 
kastaníuframleiðslu, ríkisaðstoð nr. N 2272005, sjá Stjtíð. ESB C 258, 18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað ráðstafanir stjórnvalda í Þýskalandi á sviði landbúnaðar og 
umhverfisverndar á svæðinu Lübecker Bucht, ríkisaðstoð nr. N 55/2004, sjá Stjtíð. ESB C 258, 
18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Austurríki vegna fjárfestingar í áveitubúnaði, 
ríkisaðstoð nr. N 70/2005, sjá Stjtíð. ESB C 258, 18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu (Campania) sem hefur að markmiði að 
bæta tjón á landbúnaðarframleiðslu og sveitabýlum af völdum veðurs, ríkisaðstoð nr. N 141/2005, sjá 
Stjtíð. ESB C 258, 18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu (Friuli-Venezia Giulia) sem hefur að 
markmiði að styrkja landbúnaðarsvæði sem hafa beðið tjón af völdum veðurs, ríkisaðstoð nr. N 146/2005, 
sjá Stjtíð. ESB C 258, 18.10.2005.
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Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu (Apulia) sem hefur að markmiði að bæta 
tjón á landbúnaðarframleiðslu og sveitabýlum af völdum veðurs, ríkisaðstoð nr. N 147/2005, sjá Stjtíð. 
ESB C 258, 18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu (Sardiníu) sem hefur að markmiði að bæta 
tjón á landbúnaðarframleiðslu og sveitabýlum af völdum veðurs, ríkisaðstoð nr. N 150/2005, sjá Stjtíð. 
ESB C 258, 18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Bretlandi í því skyni að veita tæknilega hjálp til 
að ná ýmsum markmiðum í landbúnaði og umhverfisvernd, ríkisaðstoð nr. N 406/2004, sjá Stjtíð. ESB  
C 258, 18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu (Abruzzi) sem hefur að markmiði að bæta 
útgjöld vegna baráttu gegn dýrafarsóttum, ríkisaðstoð nr. N 10/04, sjá Stjtíð. ESB C 258, 18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Hollandi sem hefur að markmiði að ýta undir 
nýsköpun í landbúnaði, ríkisaðstoð nr. N 30/2005, sjá Stjtíð. ESB C 258, 18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Danmörku vegna ráðgjafar í tengslum við skóga 
í Evrópuneti verndarsvæða, ríkisaðstoð nr. N 47/05, sjá Stjtíð. ESB C 258, 18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Hollandi sem hefur að markmiði að bæta 
eggjaframleiðendum tap af völdum fuglainflúensu, ríkisaðstoð nr. N 102/2005, sjá Stjtíð. ESB C 258, 
18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Hollandi sem hefur að markmiði að stuðla að 
ræktun sjaldgæfra dýrategunda í Hollandi, ríkisaðstoð nr. N 6/2005, sjá Stjtíð. ESB C 258, 18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu (Toscana) sem hefur að markmiði að bæta 
tjón á landbúnaðarframleiðslu og sveitabýlum af völdum veðurs, ríkisaðstoð nr. N 151/2005, sjá Stjtíð. 
ESB C 258, 18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu (Piemonte) sem hefur að markmiði að 
styrkja landbúnaðarsvæði sem hafa beðið tjón af völdum veðurs, ríkisaðstoð nr. N 153/2005, sjá Stjtíð. 
ESB C 258, 18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu (Langbarðalandi)  sem hefur að markmiði 
að bæta tjón á sveitabýlum af völdum náttúruhamfara, ríkisaðstoð nr. N 155/2005, sjá Stjtíð. ESB C 258, 
18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu (Molise) sem hefur að markmiði að bæta 
tjón á landbúnaðarframleiðslu og sveitabýlum af völdum veðurs, ríkisaðstoð nr. N 157/2005, sjá Stjtíð. 
ESB C 258, 18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda í Svíþjóð vegna fjárfestingar til sáningar 
fjölærra jurta sem eru ræktaðar til orkuframleiðslu, ríkisaðstoð nr. N 167/2005, sjá Stjtíð. ESB C 258, 
18.10.2005.

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoð stjórnvalda á Ítalíu sem hefur að markmiði að bæta tap af 
völdum ráðstafana sem gerðar hafa verið til að koma í veg fyrir díoxínmengun í vörum, ríkisaðstoð nr.  
N 6/2005, sjá Stjtíð. ESB C 258, 18.10.2005.
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Ákvarðanir aðildarríkjanna um að veita eða afturkalla flugrekstrarleyfi, birtar í 
samræmi við 4. mgr. 13. gr. reglugerðar nr. 2407/92 um veitingu flugrekstrarleyfa til 

handa flugfélögum (1) (2)

SPÁNN

Veitt flugrekstrarleyfi

Flokkur A: Flugrekstrarleyfi án takmarkana sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 2407/92

Heiti flugrekanda Póstfang flugrekanda Heimill farmur
Upphaf 

gildistíma

TAG AVIATION ESPAÑA, 
S.L.

c/Miguel Ángel, 6 Bajo 
28010 MADRID

Farþegar, póstur, frakt 22.9.2005

AEROTEC, ESCUELA DE
PILOTAS, S.L.

Chalet del RACE s/n
Aeropuerto de Cuatro Vientos
28044 Madrid

Farþegar, póstur, frakt 1.8.2005

Flokkur B: Flugrekstrarleyfi með takmörkunum sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. reglugerðar  
nr. 2407/92

Heiti flugrekanda Póstfang flugrekanda Heimill farmur
Upphaf 

gildistíma

AEROTEC, ESCUELA DE
PILOTAS, S.L.

Chalet del RACE s/n
Aeropuerto de Cuatro Vientos
28044 Madrid

Farþegar, póstur, frakt 1.8.2005

GRIKKLAND

Veitt flugrekstrarleyfi

Flokkur A: Flugrekstrarleyfi án takmarkana sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 2407/92

Heiti flugrekanda Póstfang flugrekanda Heimill farmur
Upphaf 

gildistíma

GREECE AIRWAYS Gounaris 113
EL-16561
Glyfada

Farþegar, póstur, frakt 6.6.2005

Flokkur B: Flugrekstrarleyfi með takmörkunum sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. reglugerðar 
 nr. 2407/92

Heiti flugrekanda Póstfang flugrekanda Heimill farmur
Upphaf 

gildistíma

PEGASUS AVIATION Geroulanou St 100
Argyroupolis
EL-16452 Athens

Farþegar, póstur, frakt 20.4.2004

2005/EES/55/06

(1) Stjtíð. EB L 240, 24.8.1992, bls. 1.
(2) Tilkynningar sem bárust framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna fyrir 31. ágúst 2005.
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Afturkölluð flugrekstrarleyfi

Flokkur A: Flugrekstrarleyfi án takmarkana sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 2407/92

Heiti flugrekanda Póstfang flugrekanda Heimill farmur
Upphaf 

gildistíma

OLYMPIC AIRWAYS SA Syggrou 96-100
EL-11741
Athens

Farþegar, póstur, frakt 27.4.2004

Breytt heiti flugrekanda

Flokkur A: Flugrekstrarleyfi án takmarkana sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 2407/92

Nýtt heiti flugrekanda Póstfang flugrekanda Heimill farmur
Upphaf 

gildistíma

MAKEDONIKES 
AEROGRAMMES
– OLYMPIC AIRLINES

Syggrou 154
EL-17671
Athens

Farþegar, póstur, frakt 8.1.2004

SVÍÞJÓÐ

Afturkölluð flugrekstrarleyfi

Flokkur A: Flugrekstrarleyfi án takmarkana sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 2407/92

Heiti flugrekanda Póstfang flugrekanda Heimill farmur
Upphaf 

gildistíma

Swedjet Airways AB
556528-2687

Gåskullevägen 6
S-445 52 Surte

Farþegar, póstur, frakt 1.9.2005

Flokkur B: Flugrekstrarleyfi með takmörkunum sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. reglugerðar  
nr. 2407/92

Heiti flugrekanda Póstfang flugrekanda Heimill farmur
Upphaf 

gildistíma

Stanson Air AB
556394-5921

Box 7062
S-161 07 Bromma

Farþegar, póstur, frakt 7.3.2005

Polar Helikopter i Kiruna AB
556461-4518

Box 170
S-981 23 Kiruna

Farþegar, póstur, frakt 9.3.2005

Flyg AB Göta Vingar
556497-3161

Timmermansgatan 43
S-118 55 Stockholm

Farþegar, póstur, frakt 4.7.2005
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BRETLAND

Veitt flugrekstrarleyfi

Flokkur B: Flugrekstrarleyfi með takmörkunum sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. reglugerðar  
nr. 2407/92

Heiti flugrekanda Póstfang flugrekanda Heimill farmur
Upphaf 

gildistíma

AV8 Helicopters Limited Apple Barn
Hythe Road
Smeeth Ashford
UK-Kent TN25 6SR

Farþegar, póstur, frakt 24.12.2004

Helicharter Wales Limited The Medway Building
Haverfordwest Airport
Haverfordwest
UK-Pembrokeshire SA62 4BN

Farþegar, póstur, frakt 15.7.2004

Metropix UK LLP Hangar 125
Percival Way
UK-London Luton Airport 
LU2 9NT

Farþegar, póstur, frakt 26.10.2004

Pen-Avia Limited Hangar 125
Percival Way
Luton Airport Luton
UK-Bedfordshire LU2 9NT

Farþegar, póstur, frakt 16.8.2004

Trans Euro Air Limited Lydd Airport
Lydd
UK-Kent TN29 9QL

Farþegar, póstur, frakt 13.8.2004

Sovereign Business Link 
Limited

Metro Point
1 Chalk Lane
Cockfosters, Banet
UK-Herts EN4 9JQ

Farþegar, póstur, frakt 6.7.2004

Stapleford Flying Club Limited
t/a Select Air Charter

Stapleford Aerodrome
Stapleford Tawney
UK-Romford RM4 1SJ

Farþegar, póstur, frakt 23.9.2004

Afturkölluð flugrekstrarleyfi

Flokkur A: Flugrekstrarleyfi án takmarkana sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 2407/92

Heiti flugrekanda Póstfang flugrekanda Heimill farmur
Upphaf 

gildistíma

Airfreight Express Limited C/o Benedict Mackenzie
3–4 Mulgrave Court
Mulgrave Road, Sutton
UK-Surrey SM2 6LF

Póstur, frakt 29.7.2004

Buzz Stansted Limited Endeavour House
Stansted Airport
Stansted
UK-Essex CM24 1RS

Farþegar, póstur, frakt 1.11.2004
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Flokkur B: Flugrekstrarleyfi með takmörkunum sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. reglugerðar  
nr. 2407/92

Heiti flugrekanda Póstfang flugrekanda Heimill farmur
Upphaf 

gildistíma

All Charter Limited Hangar 600
Bournemouth International
    Airport
Christchurch
UK-Dorset, BH23 6SE

Farþegar, póstur, frakt 23.9.2004

Specialist Flying School 
Limited

Isle of Wight Airport
Embassy way, Sandown
UK-Isle of Wight PO36 OJP

Farþegar, póstur, frakt 7.7.2004

Breytt heiti flugrekanda

Flokkur A: Flugrekstrarleyfi án takmarkana sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 2407/92

Nýtt heiti flugrekanda Póstfang flugrekanda Heimill farmur
Upphaf 

gildistíma

Cougar Leasing Limited t/a
Flyglobespan – Globespan
Airways Limited t/a 
Flyglobespan

Colinton House
10 West Mill Road Colinton
UK-Edinburgh, EH13 ONX

Farþegar, póstur, frakt 18.10.2004

Flokkur B: Flugrekstrarleyfi með takmörkunum sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. reglugerðar  
nr. 2407/92

Nýtt heiti flugrekanda Póstfang flugrekanda Heimill farmur
Upphaf 

gildistíma

Manhattan Air Limited –
Manhattan Jet Charter Limited

Business Aviation Centre
Farnborough International
    Airport
Farnborough
UK-Hampshire GU14 6XA

Farþegar, póstur, frakt 16.9.2004




