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6.3.2014 Nr . 15/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ríkis að stoð – Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum

Eftir lits stofn un EFTA hreyfir ekki and mælum við eftirgreindri ríkis að stoð ar ráð stöfun:

Dagsetning ákvörð un ar: 13 . nóvember 2013

Málsnúmer: 72904

Ákvörð un arnúmer: 444/13/COL

EFTA-ríki: Ísland

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega): Fjar skipta félag Skeiða- og Gnúpverjahrepps

Lagaheim ild: Ákvæði stafl . c) í 3 . mgr . 61 . gr . EES-samn ings ins

Tegund að stoð ar : Hröð uppbygging breið bandsneta

Að stoð ar form: Beinn styrkur 

Fjár veit ing: U .þ .b . 75 milljónir ISK

Að stoð ar hlutfall: 100%

Gildis tími: 

Heiti og póst fang stofnun ar innar sem veitir að stoð: Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Árnesi, 801 Selfoss

Fullgildan texta ákvörð un arinnar, að trún að ar upp lýs ingum slepptum, er að finna á vefsetri Eftir lits stofn-
un ar EFTA: http://www .eftasurv .int/state-aid/state-aid-register/

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun:

Dagsetning ákvörðunar: 4 . desember 2013

Málsnúmer: 74662

Ákvörðunarnúmer: 478/13/COL

EFTA-ríki: Noregur

Fyrirsögn: Framlenging á korti um svæðisbundna aðstoð í Noregi árin 2007–2013 fram til 30 . júní 2014

Lagaheimild: Leiðbeinandi reglur Eftirlitsstofnunar EFTA um landsbundna byggðaaðstoð árin 2007–2013

Tegund aðstoðar: Kort um svæðisbundna aðstoð

Markmið: Byggðaaðstoð

Gildistími: 1 .1 .2014 – 30 .6 .2014

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri Eftirlitsstofnunar 
EFTA: http://www .eftasurv .int/state-aid/state-aid-register/ .

EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTONUN EFTA

  2014/EES/15/01

  2014/EES/15/02

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


EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 15/2 6.3.2014

Ríkis að stoð – Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum

Eftir lits stofn un EFTA hreyfir ekki and mælum við eftirgreindri ríkis að stoð ar ráð stöfun:

Dagsetning ákvörð un ar: 4 . desember 2013

Málsnúmer: 74663

Ákvörð un arnúmer: 479/13/COL

EFTA-ríki: Noregur

Fyrirsögn: Framlenging 4 áætlana um byggða að stoð til 30 . júní 2014

Lagaheim ild: Leið bein andi reglur Eftir lits stofn un ar EFTA um lands bundna byggða að stoð árin 2007–2013

Mark mið: Byggða að stoð

Að stoð ar form: Skatta íviln anir . Beinir styrkir

Gildis tími: 1 .1 .2014 – 30 .6 .2014

Nánari upp lýs ingar: Áætlanirnar fjórar eru sem hér segir:

1 . Mis mun andi almanna trygg inga gjald eftir héruðum, sem var upp haf lega sam þykkt með ákvörð un 
228/06/COL

2 . Beiting afskriftareglna í lögum um jarðolíu skatt gagnvart stöðvum fyrir fljótandi jarðgas, sem var 
upp haf lega sam þykkt með ákvörð un 411/06/COL

3 . Að stoð við sam göngur í héraði, sem var upp haf lega sam þykkt með ákvörð un 143/07/COL
4 . Svæðisbundið áhættulánakerfi, sem var sam þykkt með ákvörð un 410/06/COL

Fullgildan texta ákvörð un arinnar, að trún að ar upp lýs ingum slepptum, er að finna á vefsetri Eftir lits  - 
stofn un ar EFTA: http://www .eftasurv .int/state-aid/state-aid-register/ .

Ríkis að stoð – Ákvörð un um að hreyfa ekki and mælum

Eftir lits stofn un EFTA hreyfir ekki and mælum við eftirgreindri ríkis að stoð ar ráð stöfun:

Dagsetning ákvörð un ar: 11 . desember 2013

Málsnúmer: 74723

Ákvörð un arnúmer: 495/13/COL

EFTA-ríki: Ísland

Fyrirsögn: Framlenging á korti um svæðisbundna að stoð á Íslandi árin 2007–2013 fram til 30 . júní 2014

Lagaheim ild: Leið bein andi reglur Eftir lits stofn un ar EFTA um lands bundna byggða að stoð árin 2007–2013

Tegund að stoð ar : Kort um svæðisbundna að stoð

Mark mið: Byggða að stoð

Gildis tími: 1 .1 .2014–30 .6 .2014

Fullgildan texta ákvörð un arinnar, að trún að ar upp lýs ingum slepptum, er að finna á vefsetri Eftir lits stofn-
un ar EFTA: http://www .eftasurv .int/state-aid/state-aid-register/ .

  2014/EES/15/03

  2014/EES/15/04

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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Upplýsingar frá EFTA-ríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi 
við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir 

flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar  
87. og 88. gr. sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))

I . HLUTI

Tilvísunarnúmer aðstoðar GBER 16/2013/R&D

EFTA-ríki Noregur

Stofnun sem veitir aðstoð Heiti Utenriksdepartementet (utanríkisráðuneytið)

Póstfang 

Vefsetur

7 . juni-plassen/ Victoria Terrasse
PB 8114 Dep
NO-0032 Oslo
Norge

www .mfa .no 

Fyrirsögn aðstoðarráðstöfunar Viðvörunarkerfi fyrir greiningu á olíuleka í ísköldum sjó 
(Sérstakur styrkur úr Barents 2020 styrkjakerfinu)

Innlend lagaákvæði (tilvísun til 
opinberrar útgáfu lagaákvæðanna)

Tillaga Stórþingsins um fjárveitingu 1 S (2012–2013)

Vefslóð að heildartexta 
aðstoðarákvæðanna

Sérstakur styrkur úr Barents 2020 styrkjakerfinu . Upplýs ingar um Barents 
2020 er að finna í tillögu Stórþingsins um fjárveitingu 1 S (2012–2013), 
bls . 100–101):
http://www .regjeringen .no/pages/38072348/PDFS/PRP201220130001_
UDDDDPDFS .pdf 

Tegund aðstoðar Sérákveðin aðstoð ICD Industries AS

Úthlutunardagur 17 .9 .2013 Gildistími: 17 .9 .2013 til 1 .11 .2015, 
árlegar áfangagreiðslur, með fyrirvara um 
fjárveitingar þingsins

Hlutgengar atvinnugreinar Takmarkað við tilteknar 
greinar – Tilgreina skal 
nánar í samræmi við 
NACE 2 . endursk .

Rannsóknir
NACE 72 .19

Tegund viðtakanda Lítil og meðalstór 
fyrirtæki

X

Fjárveiting Heildarfjárveiting 
sérákveðinnar aðstoðar 
sem fyrirtækinu er 
úthlutað

2013–2015: Heildarfjárhæð 4 milljónir NOK

Verður greidd í eftirtöldum áfangagreiðslum: 
2013: 1,5 milljónir NOK (með fyrirvara) 
2014: 2 milljónir NOK (með fyrirvara)
2015: 0,5 milljónir NOK (með fyrirvara)

Aðstoðarform 
(5 . gr .)

Styrkur X

II . HLUTI

Almenn markmið 
(upptalning)

Markmið (upptalning) Hámarksaðstoðarhlutfall 
í % eða 
hámarksaðstoðarfjárhæð 
í NOK

Lítil og meðalstór fyrirtæki 
–viðbótaraðstoð í %

Aðstoð vegna rannsókna, 
þróunar  
og nýsköpunar 
(30 .–37 . gr .)

Aðstoð vegna rannsókna- 
og þróunarverkefna 
(31 . gr .)

Iðnrannsóknir 
(stafl . b) í 2 . mgr . 31 . gr .)

50%

  2014/EES/15/05

http://www.mfa.no
http://www.regjeringen.no/pages/38072348/PDFS/PRP201220130001_UDDDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/38072348/PDFS/PRP201220130001_UDDDDPDFS.pdf
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Upplýsingar frá EFTA-ríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi 
við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir 

flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar  
87. og 88. gr. sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))

I . HLUTI

Tilvísunarnúmer aðstoðar GBER 17/2013/R&D

EFTA-ríki Noregur

Stofnun sem veitir aðstoð Heiti Utenriksdepartementet (utanríkisráðuneytið)

Póstfang 

Vefsetur

7 . juni-plassen/Victoria Terrasse
PB 8114 Dep . 
NO-0032 Oslo
Norge

www .mfa .no 

Fyrirsögn aðstoðarráðstöfunar SARiNOR – Leit og björgun á norðurslóðum (Sérstakur styrkur úr Barents 2020 
styrkjakerfinu)

Innlend lagaákvæði (tilvísun 
til opinberrar útgáfu 
lagaákvæðanna)

Tillaga Stórþingsins um fjárveitingu 1 S (2012-2013)

Vefslóð að heildartexta 
aðstoðarákvæðanna

Sérstakur styrkur úr Barents 2020 styrkjakerfinu . Upplýsingar um Barents 2020 er 
að finna í tillögu Stórþingsins um fjárveitingu 1 S (2012–2013), bls . 100–101:

http://www .regjeringen .no/pages/38072348/PDFS/PRP201220130001_
UDDDDPDFS .pdf 

Tegund aðstoðar Sérákveðin aðstoð Maritimt Forum Nord SA

Úthlutunardagur Sérákveðin aðstoð Gildistími: 1 .11 .2013 til 1 .11 .2016, árlegar 
áfangagreiðslur, með fyrirvara um fjárveitingar 
þingsins

Hlutgengar atvinnugreinar Takmarkað við tilteknar 
greinar – Tilgreina skal 
nánar í samræmi við NACE 
2 . endursk . 

Þverfagleg rannsóknarstarfsemi:
NACE 72 .19/NACE 72 .20

Tegund viðtakanda Lítil og meðalstór fyrirtæki X

Fjárveiting Heildarfjárveiting 
sérákveðinnar aðstoðar sem 
fyrirtækinu er úthlutað 

2013–2016: Heildarfjárhæð 8 milljónir NOK 
Verður greidd í eftirtöldum áfangagreiðslum: 
2013: 0,5 milljónir NOK 
2014: 2,2 milljónir NOK (með fyrirvara)  
2015–2016: 5,3 milljónir NOK (með fyrirvara)

Aðstoðarform 
(5 . gr .)

Styrkur X

II . HLUTI

Almenn markmið 
(upptalning)

Markmið (upptalning) Hámarksaðstoðarhlutfall í % 
eða hámarksaðstoðarfjárhæð 
í NOK

Lítil og meðalstór 
fyrirtæki 
–viðbótaraðstoð í %

Aðstoð til 
rannsókna, 
þróunar og 
nýsköpunar 
(30 .–37 . gr .)

Aðstoð vegna 
rannsókna- og 
þróunarverkefna 
(31 . gr .)

Iðnrannsóknir 
(stafl . b) í 2 . mgr . 
31 . gr .)

50% 40%

  2014/EES/15/06

http://www.mfa.no
http://www.regjeringen.no/pages/38072348/PDFS/PRP201220130001_UDDDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/38072348/PDFS/PRP201220130001_UDDDDPDFS.pdf


6.3.2014 Nr . 15/5EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Upplýsingar frá EFTA-ríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi 
við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir 

flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar  
87. og 88. gr. sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))

I . HLUTI

Tilvísunarnúmer aðstoðar GBER 18/2013/R&D

EFTA-ríki Noregur

Stofnun sem veitir aðstoð Heiti Utenriksdepartementet (utanríkisráðuneytið)

Póstfang 

Vefsetur

7 . juni-plassen/Victoria Terrasse
PB 8114 Dep . 
NO-0032 Oslo
Norge

www .mfa .no 

Fyrirsögn aðstoðarráðstöfunar Kartlegging og plan for reduksjon av sotutslipp i Russland (Sérstakur styrkur úr 
Barents 2020 styrkjakerfinu)

Innlend lagaákvæði (tilvísun 
til opinberrar útgáfu 
lagaákvæðanna)

Tillaga Stórþingsins um fjárveitingu 1 S (2012-2013)

Vefslóð að heildartexta 
aðstoðarákvæðanna

Upplýsingar um Barents 2020 er að finna í tillögu Stórþingsins um fjárveitingu 1 S 
(2012–2013), bls . 100–101:
http://www .regjeringen .no/pages/38072348/PDFS/PRP201220130001_
UDDDDPDFS .pdf 

Tegund aðstoðar Sérákveðin aðstoð Carbon Limits AS

Úthlutunardagur Sérákveðin aðstoð 13 .11 .2013 
Gildistími: 1 .11 .2013 til 1 .4 .2015, árlegar 
áfangagreiðslur, með fyrirvara um fjárveitingar 
þingsins

Hlutgengar atvinnugreinar Takmarkað við tilteknar greinar 
– Tilgreina skal nánar í samræmi
við NACE 2 . endursk .

Rannsóknir
NACE 72 .19

Tegund viðtakanda Lítil og meðalstór fyrirtæki X

Fjárveiting Heildarfjárveiting sérákveðinnar 
aðstoðar sem fyrirtækinu er 
úthlutað 

2013–2015: Heildarfjárhæð 1 284 500 NOK
Verður greidd í eftirtöldum áfangagreiðslum: 
2013: 375 000 NOK (með fyrirvara) 
2014: 800 000 NOK (með fyrirvara)
2015: 109 500 NOK (með fyrirvara)

Aðstoðarform (5 . gr .) Styrkur X

II . HLUTI

Almenn markmið 
(upptalning)

Markmið (upptalning) Hámarksaðstoðarhlutfall 
í % eða 
hámarksaðstoðarfjárhæð 
í NOK

Lítil og meðalstór 
fyrirtæki 
–viðbótaraðstoð í %

Aðstoð vegna rannsókna, 
þróunar og nýsköpunar 
(30 .–37 . gr .)

Aðstoð vegna rannsókna- 
og þróunarverkefna 
(31 . gr .)

Iðnrannsóknir (stafl . b) í 2 . 
mgr . 31 . gr .)

50%
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7165 – GVI/LBEIP/OHL/Phunciona)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1 . Framkvæmdastjórninni barst 20 . febrúar 2014 tilkynning samkvæmt 4 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) 
nr . 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem hollenska fyrirtækið LBEIP (Holdco) B .V . 
(„LBEIP“), sem tilheyrir Lloyds Banking Group, og spænsku fyrirtækin Obrascón Huarte Laín, S .A . 
(„OHL“), sem tilheyrir Villar Mir Group, og Global Vía Infraestructuras, S .A . („GVI“), sem lýtur 
endanlegum yfirráðum FCC Construcción, S .A . og Corporación Financiera Caja de Madrid, S .A . 
(nú Bankia), öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1 . mgr . 3 . gr . 
samrunareglugerðar EB, í spænska fyrirtækinu Phunciona Gestión Hospitalaria, S .A . („Phunciona“), 
sem áður laut yfirráðum GVI og OHL .

2 . Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– LBEIP: hefur umsýslu með lífeyrissjóði sem fjárfestir í grunnvirkjaverkefnum

– GVI: þróar og hefur umsýslu með grunnvirkjaverkefnum í löndum innan OECD, með áherslu á
Spán, Evrópusambandið og Norður-Ameríku

– OHL: deild innan Villar Mir Group sem fæst við sérleyfi á vegum hins opinbera, grunnvirkja-
verkefni og þjónustu

– Phunciona: hefur umsýslu með og rekur sérleyfi í tengslum við þjónustu sem tengist ekki
heilsugæslu á „Hospital del Sureste“, opinberu sjúkrahúsi í Arganda í Madríd

3 . Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB . 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 60, 1 . mars 2014) . Þær má senda með símbréfi (faxnr . +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec .europa .eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M .7165 – GVI/LBEIP/OHL/Phunciona, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð . ESB L 24, 29 .1 .2004, bls . 1 („samrunareglugerðin“) .
(2) Stjtíð . ESB C 366, 14 .12 .2013, bls . 5 .

ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7052 – Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 30 . janúar 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin í 
samræmi við staflið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 . 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 
32014M7052 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7138 – ThyssenKrupp/Acciai Speciali Terni/Outokumpu VDM)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 12 . febrúar 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin í 
samræmi við staflið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 . 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 
32014M7138 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

  2014/EES/15/09
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7154 – World Fuel Services Corporation/Watson Petroleum Limited)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 28 . febrúar 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin í 
samræmi við staflið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 . 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 
32014M7154 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7157 – BPCE/GIMV/Veolia Transport Belgium)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 21 . febrúar 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin í 
samræmi við staflið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 . 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 
32014M7157 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 27 . febrúar 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin í 
samræmi við staflið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 . 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 
32014M7168 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(mál COMP/M.7176 – CFAO/Carrefour/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 28 . febrúar 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins . Ákvörðunin er tekin í 
samræmi við staflið b) í 1 . mgr . 6 . gr . reglugerðar ráðsins (EB) nr . 139/2004 . Óstytt útgáfa þessarar 
ákvörðunar er eingöngu til á frönsku 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 
32014M7176 . EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins .
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Auglýsing fram kvæmda stjórn arinnar um endur greiðslu vexti sem innheimta ber í 
tengslum við endur heimtu ríkis að stoð ar svo og við mið un ar- og afreiknivexti fyrir 

28 aðild ar ríki; vextirnir gilda frá 1. mars 2014

(Birt í sam ræmi við ákvæði 10. gr. reglu gerð ar fram kvæmda stjórn arinnar (EB) 
nr. 794/2004 frá 21. apríl 2004 (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1))

Grunnvextir eru reiknaðir í sam ræmi við orðsend ingu fram kvæmda stjórn arinnar um endur skoðun að ferða r 
við útreikning við mið un ar- og afreiknivaxta (Stjtíð . ESB C 14, 19 .1 .2008, bls . 6) . Þá verður að bæta 
við grunnvextina viðeigandi álagi í sam ræmi við orðsend inguna eftir því í hvaða samhengi við mið un-
ar vextirnir eru notaðir . Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður grunnvextina sem 
nemur 100 grunnpunktum . Í reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr . 271/2008 frá 30 . janúar 2008 
um breyt ingu á fram kvæmd ar reglu gerð (EB) nr . 794/2004 er kveðið á um að endur kröfuvextir skuli einnig 
ákveðnir með því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í sérstakri 
ákvörð un .

Fyrri tafla birt ist í Stjtíð . ESB C 2, 7 .1 .2014, bls . 7, og EES-viðbæti nr . 2, 16 .1 .2014, bls . 15 .

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL
1 .1 .2014 28 .2 .2014 0,53 0,53 2,96 0,53 0,71 0,53 0,78 0,53 0,53
1 .3 .2014 – 0,53 0,53 2,96 0,53 0,71 0,53 0,78 0,53 0,53

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU
1 .1 .2014 28 .2 .2014 0,53 0,53 0,53 2,35 3,45 0,53 0,53 0,69 0,53
1 .3 .2014 – 0,53 0,53 0,53 1,83 3,45 0,53 0,53 0,69 0,53

Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK
1 .1 .2014 28 .2 .2014 0,53 0,53 0,53 2,75 0,53 3,72 1,29 0,53 0,53 0,88
1 .3 .2014 – 0,53 0,53 0,53 2,75 0,53 3,72 1,29 0,53 0,53 0 .88

Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 5. mgr. 17. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um 

flugrekstur í Bandalaginu

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir

Aðildarríki Spánn

Flugleiðir Gran Canaria – Tenerife Sur 
Gran Canaria – El Hierro 
Tenerife Norte – La Gomera 
Gran Canaria – La Gomera

Samningstími Tvö ár eftir að rekstur hefst

Frestur til að skila tilboðum Tveimur mánuðum frá því að auglýsing þessi birtist 
(birtingardagur 25 .2 .2014)

Texti útboðsauglýsingarinnar, ásamt hvers kyns 
viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 
útboðið og almannaþjónustukvaðirnar, er afhentur eftir 
beiðni sem senda ber:

Ministerio de Fomento 
Dirección General de Aviación Civil 
Subdirección General de Transporte Aéreo Paseo de la 
Castellana, 67 
28071 Madrid 
ESPAÑA 

Sími: +34 915978454 
Bréfasími: +34 915978643 
Netfang: osp .dgac@fomento .es
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Orðsending stjórnvalda í Frakklandi með vísan til tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka 

og vinna kolvatnsefni (1)

(Tilkynning um umsókn um sérleyfi til að leita að olíu og gasi 
sem kennt er við „Bourdette“)

Samkvæmt umsókn, sem lögð var fram 18 . júlí 2013, hefur fyrirtækið Vermilion REP SAS, sem skráð er 
að 1762 route de Pontenx, 40161 Parentis-en-Born cedex (France), farið fram á sérleyfi til fimm ára, sem 
kennt er við „Bourdette“, til að leita að olíu og gasi í sýslunni Haute-Garonne . 

Svæðið, sem leyfið tekur til, markast af lengdarbaugum og breiddarbaugum sem tengja hornpunktana sem 
skilgreindir eru hér að neðan þar sem notast er við lögbundna RGF 93 viðmiðunarkerfið (Lambert 93):

Hornpunktur Lengd Breidd

A 00°42′59″	W 43°17′24″	N

B 01°04′35″	W 43°17′24″	N

C 01°04′35″	W 43°12′00″	N

D 00°48′46″	W 43°12′00″	N

E 00°47′31″	W 43°13′44″	N

F 00°44′11″	W 43°13′44″	N

G 00°43′38″	W 43°12′00″	N

H 00°43′00″	W 43°12′00″	N

Svæðið sem skilgreint er hér að framan er um 275 km2 . 

Tilhögun umsókna og skilyrði fyrir úthlutun leyfa 

Upphaflegir umsækjendur og aðrir, sem keppa um leyfið, skulu færa sönnur á að þeir fullnægi kröfum 
sem gerðar eru til umsækjenda og skýrðar eru í 4 . og 5 . gr . tilskipunar 2006-648 frá 2 . júní 2006 (með 
áorðnum breytingum) um námaréttindi og réttindi til geymslu efna í jörð (Journal officiel de la République 
française (frönsku stjórnartíðindin), 3 . júní 2006) . 

Fyrirtækjum, sem þess kynnu að óska, er heimilt að keppa um einkaleyfið með umsókn sem leggja ber 
fram áður en 90 dagar eru liðnir frá því að auglýsing þessi birtist (birtingardagur 21 .2 .2014), í samræmi 
við málsmeðferðina sem lýst er í tilkynningu um úthlutun námaréttinda fyrir kolvatnsefni í Frakklandi er 
birt var í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna C 374 hinn 30 . desember 1994, bls . 11, og staðfest með 
tilskipun 2006-648 frá 2 . júní 2006 (með áorðnum breytingum) um námaréttindi og réttindi til geymslu 
efna í jörð (Journal officiel de la République française, 3 . júní 2006) . 

Samkeppnisumsóknir ber að senda til ráðuneytis umhverfismála, sjálfbærrar þróunar og orku á neðangreint 
póstfang . Ákvarðanir um upphaflegu umsóknina og umsóknir, sem keppa við hana, verða teknar áður en 
tvö ár eru liðin frá því að upphaflega umsóknin barst stjórnvöldum í Frakklandi, þ .e . eigi síðar en 22 . júlí 
2014 .

Skilmálar og kröfur að því er varðar rekstur starfseminnar og lok hennar 

Umsækjendum er bent á 79 . gr . og gr . 79 .1 í frönskum námalögum og á tilskipun 2006-649 frá 2 . júní 2006 
(með áorðnum breytingum) um námaréttindi, geymslu efna í jörð, auk námareglugerðar og reglugerðar um 
geymslu efna í jörð (Journal officiel de la République française, 3 . júní 2006) . 

Nánari upplýsingar fást í ráðuneyti umhverfismála, sjálfbærrar þróunar og orku: 

(1)  Stjtíð . EB L 164, 30 .6 .1994, bls . 3 .
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Direction générale de l’énergie et du climat – Direction de l’énergie 
Bureau exploration et production des hydrocarbures 
Grande Arche, Paroi Nord 
92055 La Défense Cedex 
FRANCE 

Sími: +33 140819527 

Unnt er að nálgast lög og reglugerðir, sem að ofan greinir, á vefsetrinu Légifrance:
http://www .legifrance .gouv .fr

Orðsending umhverfisráðuneytis Tékklands með vísan til 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að 

leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni

Umhverfisráðuneyti Tékklands tilkynnir að borist hefur umsókn um að afmarka svæði til leitar og 
rannsókna á kolvatnsefni í norðausturhluta Tékklands (Lhotka u Ostravy), sem er afmarkað á korti í 
viðaukanum . 

Með vísan til tilskipunarinnar sem getið er í fyrirsögninni og til 11 . gr . laga nr . 44/1988 um vernd og 
nýtingu jarðefnaauðlinda (námalög), með áorðnum breytingum, og til stafliðar d) í 4 . gr . laga tékkneska 
þjóðþingsins nr . 62/1988 um jarðfræðivinnu, með áorðnum breytingum, auglýsir umhverfisráðuneytið 
eftir samkeppnisumsóknum frá einstaklingum og lögaðilum, sem hafa leyfi til að stunda námugröft 
(umsækjendur), til að afmarka svæði til leitar og rannsókna á kolvatnsefni í norðausturhluta Tékklands 
(Lhotka u Ostravy) . 

Ákvörðunin er í höndum umhverfisráðuneytis Tékklands . Viðmið, skilmálar og kröfur í 1 . og 2 . mgr .  
5 . gr . og 2 . mgr . 6 . gr . framangreindrar tilskipunar koma fram að fullu fram í tékkneskri löggjöf í lögum
tékkneska þjóðþingsins nr . 62/1988 um jarðfræðivinnu, með áorðnum breytingum . 

Tekið verður á móti umsóknum í 90 daga eftir að auglýsing þessi birtist í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins (birtingardagur 22 .2 .2014) . Umsóknir ber að senda umhverfisráðuneytinu á 
eftirfarandi póstfang: 

RNDr . Martin Holý 
ředitel	odboru	geologie	
Ministerstvo	životního	prostředí	
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 
ČESKÁ	REPUBLIKA	

Umsóknir, sem berast eftir að ofangreindur frestur rennur út, verða ekki teknar til greina . Ákvörðun um 
umsóknirnar verður tekin innan tólf mánaða eftir að fresturinn rennur út . Nánari upplýsingar veitir Tomáš 
Sobota (sími: +420 267122651) .
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Orðsending stjórnvalda í Frakklandi með vísan til tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka 

og vinna kolvatnsefni (1)

(Tilkynning um umsókn um sérleyfi til að leita að olíu og gasi 
sem kennt er við „Achenheim“)

Samkvæmt umsókn, sem lögð var fram 19 . nóvember 2013, hefur fyrirtækið Bluebach Ressources SARL, 
sem er skráð að 178, boulevard Haussmann, 75008 Paris, France, farið fram á sérleyfi til fimm ára, sem 
kennt er við „Achenheim“ til olíu- og gasleitar í sýslunni Bas-Rhin . 

Svæðið, sem leyfið tekur til, markast af beinum línum sem tengja hornpunktana sem eru skilgreindir hér 
að neðan:

Horn-
punktur NTF núlllengdarbaugur sem liggur í gegnum París RGF 93 núlllengdarbaugur sem liggur í gegnum 

Greenwich

Lengd Breidd Lengd Breidd

A 5,70 nýgr . A 54,10 nýgr . N 7°28′00″	A 48°41′24″	N

B 5,80 nýgr . A 54,10 nýgr . N 7°33′24″	A 48°41′24″	N

C 5,80 nýgr . A 54,20 nýgr . N 7°33′24″	A 48°46′48″	N

D Skurðpunktur breiddarbaugsins 54,20 nýgr . N og 
vesturmarka Pechelbronn-vinnslusvæðisins

Skurðpunktur	breiddarbaugsins	48°46′48″	N	og	
vesturmarka Pechelbronn-vinnslusvæðisins

E Skurðpunktur lengdarbaugsins 6,10 nýgr . A og 
suðurmarka Pechelbronn-vinnslusvæðisins

Skurðpunktur	lengdarbaugsins	7°49′36″	A	og	
suðurmarka Pechelbronn-vinnslusvæðisins

F 6,10 nýgr . A 54,10 nýgr . N 7°49′36″	A 48°41′24″	N

G Skurðpunktur breiddarbaugsins 54,10 nýgr . N og 
landamæra Frakklands og Þýskalands

Skurðpunktur	breiddarbaugsins	48°41′24″	N	og	
landamæra Frakklands og Þýskalands

H Skurðpunktur breiddarbaugsins 53,90 nýgr . N og 
landamæra Frakklands og Þýskalands

Skurðpunktur	breiddarbaugsins	48°30′36″	N	og	
landamæra Frakklands og Þýskalands

I 5,70 nýgr . A 53,90 nýgr . N 7°28′00″	A 48°30′36″	N

D til E: syðri mörk Pechelbronn-vinnslusvæðisins, 

G til H: landamæri Frakklands og Þýskalands . 

Svæðið sem skilgreint er hér að framan er um 731 km2 . 

Tilhögun umsókna og skilyrði fyrir úthlutun leyfa 

Upphaflegir umsækjendur og aðrir, sem keppa um leyfið, skulu færa sönnur á að þeir fullnægi kröfum 
sem gerðar eru til umsækjenda og skýrðar eru í 4 . og 5 . gr . tilskipunar 2006-648 frá 2 . júní 2006 (með 
áorðnum breytingum) um námaréttindi og réttindi til geymslu efna í jörð (Journal officiel de la République 
française (frönsku stjórnartíðindin), 3 . júní 2006) . 

Fyrirtækjum, sem þess kynnu að óska, er heimilt að keppa um einkaleyfið með umsókn sem leggja ber 
fram áður en 90 dagar eru liðnir frá því að auglýsing þessi birtist (birtingardagur 26 .2 .2014), í samræmi 
við málsmeðferðina sem lýst er í tilkynningu um úthlutun námaréttinda fyrir kolvatnsefni í Frakklandi er 
birt var í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna C 374 hinn 30 . desember 1994, bls . 11, og staðfest með 
tilskipun 2006-648 frá 2 . júní 2006 um námaréttindi og réttindi til geymslu efna í jörð (Journal officiel de 
la République française, 3 . júní 2006) . 

Samkeppnisumsóknir ber að senda til ráðuneytis umhverfismála, sjálfbærrar þróunar og orku á neðangreint 
póstfang . Ákvarðanir um upphaflegu umsóknina og umsóknir, sem keppa við hana, verða teknar áður en 
tvö ár eru liðin frá því að upphaflega umsóknin barst stjórnvöldum í Frakklandi, þ .e . eigi síðar en 25 . 
nóvember 2015 . 

(1)  Stjtíð . EB L 164, 30 .6 .1994, bls . 3 .

  2014/EES/15/19



6.3.2014 Nr . 15/15EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Skilmálar og kröfur að því er varðar rekstur starfseminnar og lok hennar 

Umsækjendum er bent á 79 . gr . og gr . 79 .1 . í frönskum námalögum og á tilskipun 2006-649 frá 2 . júní 2006 
(með áorðnum breytingum) um námaréttindi, geymslu efna í jörð, auk námareglugerðar og reglugerðar um 
geymslu efna í jörð (Journal officiel de la République française, 3 . júní 2006) . 

Nánari upplýsingar fást í ráðuneyti umhverfismála, sjálfbærrar þróunar og orku: 

Direction générale de l’énergie et du climat – Direction de l’énergie 
Bureau exploration et production des hydrocarbures 
Grande Arche, Paroi Nord 
92055 La Défense Cedex 
FRANCE 
Sími: +33 140819527 

Unnt er að nálgast lög og reglugerðir, sem að ofan greinir, á vefsetrinu Légifrance: 
http://www .legifrance .gouv .fr

Auglýst eftir tillögum – EACEA/10/14

Áætlunin Erasmus+

Lykiláætlun 3: Stuðningur við umbætur á stefnumálum – Væntanleg 
framtaksverkefni

Evrópskar tilraunir í stefnumótun á sviði menntunar og þjálfunar og 
æskulýðsstarfs: samvinnuverkefni milli landa um framkvæmd nýsköpunar í 

stefnumótun undir forustu háttsettra yfirvalda

Almennt markmið þessarar auglýsingar eftir tillögum er að hvetja til þess að kerfisáhrif nýsköpunar 
í stefnumarkandi ráðstöfunum verði metin með tilraunum á vettvangi í því skyni að bæta árangur og 
skilvirkni menntunar- og þjálfunarkerfa og stefnumótunar á sviði æskulýðsstarfs . Auglýsingu þessari er 
ætlað að fá háttsett yfirvöld í hlutgengum löndum til að safna saman og meta gögn sem skipta máli til að 
styðja við og fylgjast með umbótum í stefnumörkun með því að nota traustar og almennt viðurkenndar 
matsaðferðir sem byggja á stórum vettvangstilraunum .
Sértæk markmið þessarar auglýsingar eru: 

– að stuðla að samstarfi milli landa og gagnkvæmum lærdómi milli þar til bærra háttsettra yfirvalda í
því skyni að prófa og bæta kefi fyrir framkvæmd stefnumótunar, stjórnkerfa og ferla sem hugsanlega
hafa mikil áhrif,

– að greiða fyrir söfnun og greiningu staðreynda sem gera viðkomandi opinberum yfirvöldum kleift að
meta og fylgjast með framkvæmd nýsköpunar í stefnumótun,

– að tilgreina lykilviðmiðanir og skilyrði fyrir skilvirkri framkvæmd og eftirliti með stefnumótun,
– að greiða fyrir flytjanleika og kvörðun . 

Forgangssvið auglýsingar þessarar eru: 

– mat á þverlægri færni í grunn- og framhaldsnámi,
– reynsla af framtaksverkefnum í skóla,
– samtarf um nýjar aðferðir til að viðurkenna nám í æðri menntastofnunum hratt og snurðulaust yfir

landamæri,
– að draga úr fjölda fullorðins fólks með lágt menntunarstig,
– að hvetja til þróunar og alþjóðavæðingar á sjálfboðastarfi ungmenna .
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Um nánari upplýsingar um þessa auglýsingu vísast til Stjórnartíðinda Evrópusambandsins, C 51, 
22 .2 .2014, bls . 17 .

Upplýsingar um skráningu er að finna á eftirfarandi vefslóð: 

http://ec .europa .eu/education/participants/portal

Umsóknareyðublöð er að finna á Internetinu á eftirfarandi slóð: 

https://eacea .ec .europa .eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en

Umsóknarfrestur 

– Fyrstu tillögur: 20. maí 2014
– Fullburða tillögur: 2. október 2014

Ítarlegar leiðbeiningar fyrir umsækjendur, ásamt öllum umsóknareyðublöðum, er að finna á eftirfarandi 
vefsetri: 

https://eacea .ec .europa .eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:051:0017:0021:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:051:0017:0021:EN:PDF
http://ec.europa.eu/education/participants/portal
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en



