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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 11. nóvember 2016 

Málsnúmer 79784 

Ákvörðun 201/16/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Heiti  Sex mánaða framlenging á sérreglum um skattlagningu 

skipafélaga 

Lagastoð Lov om skatt av formue og inntekt (LOV-1999-03-26-14) 

greinar 8-10 til 8-20, og Forskrift til skatteloven (FOR-

1999-11-19-1158) greinar 8-11, 8-13, 8-15, 8-16 og 8-20. 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Sjóflutningar 

Aðstoðarform Hagstæð skattameðferð 

Fjárveiting 100 milljónir norskra króna  

Gildistími 1.1.2017 – 30.6.2017 

Atvinnugreinar Sjóflutningar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð: Skatt Øst, P.O. Box 1073 Valaskjold, 1705 Sarpsborg, 

Norway 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

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

2017/EES/9/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 21. nóvember 2016 

Málsnúmer 79767 

Ákvörðun 208/16/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Heiti  Aðstoðarkerfi fyrir flutninga á stuttum sjóleiðum 

Lagastoð Norska þjóðþingið tekur ákvörðun um gildissvið 

aðstoðarkerfisins í árlegum ákvörðunum sínum um fjárlög 

ríkisins.  

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Umhverfisvernd 

Aðstoðarform Beinir styrkir 

Fjárveiting 60 milljónir norskra króna á ári 

Aðstoðarhlutfall Allt að 30% af rekstrarkostnaði 

Gildistími Fyrsti ársfjórðungur 2017 til fyrsta ársfjórðungs 2022 (fimm 

ár)  

Atvinnugreinar Flutningastarfsemi 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Samferdselsdepartementet/Kystverket 

Nánari upplýsingar  

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

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

2017/EES/9/02 

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

Tilkynning um að tekið hafi verið til gjaldþrotaskipta bú félagsins 

GABLE INSURANCE AG, númer í fyrirtækjaskrá FL-0002.161.375-6 

Að beiðni PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, sem gegnt hefur hlutverki bráðabirgðastjórnar Gable 

Insurance AG, Vaduz, er bú félagsins 

Gable Insurance AG, Bergstrasse 10, 9490 Vaduz 

FL-0002.161.375-6 

tekið til gjaldþrotaskipta samkvæmt ákvörðun Héraðsdóms furstadæmisins dags. 17. nóvember 2016. 

Umsjón með framkvæmd gjaldþrotaskiptanna fellur undir lögsögu Héraðsdóms furstadæmisins, deild 05, 

Spaniagasse 1, 9490 Vaduz/Liechtenstein. Gjaldþrotaskiptin eru skráð undir málsnúmerinu 05 

KO.2016.672. 

Félagið Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, Am Schrägen Weg 2, 9490 Vaduz, hefur verið 

skipað skiptastjóri skv. 4. gr. laga um gjaldþrotaskipti [KO]. Samskipti við skiptastjóra verða að fara fram 

um netfangið gable@bwb.li. 

Öllum þeim, sem eiga réttindi að verja í tengslum við gjaldþrotaskiptin, er heimilt að áfrýja 

gjaldþrotaúrskurðinum; áfrýjun úrskurðar frestar þó ekki framkvæmd gjaldþrotaskiptanna (sbr. 10. gr. 

laga um gjaldþrotaskipti). Beita ber ákvæðum liechtensteinskra laga. 

2017/EES/9/03 

mailto:gable@bwb.li
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FYLGISKJAL 

ÚRSKURÐUR UM AÐ BÚ SKULI TEKIÐ TIL GJALDÞROTASKIPTA 

Að beiðni PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, sem gegnt hefur hlutverki bráðabirgðastjórnar Gable 

Insurance AG, Vaduz, er bú félagsins 

Gable Insurance AG, Bergstrasse 10, 9490 Vaduz 

FL-0002.161.375-6 

tekið til gjaldþrotaskipta samkvæmt ákvörðun Héraðsdóms furstadæmisins dags. 17. nóvember 2016. 

1) Gjaldþrotaúrskurðurinn hefur réttaráhrif frá 19. nóvember 2016, þ.e. allt frá fyrsta degi eftir að 

úrskurðurinn birtist í lögbirtingablaði Furstadæmisins Liechtenstein (hinn 18. nóvember 2016), á 

öllu yfirráðasvæði aðildarríkja EES-samningsins og Sviss. 

Gjaldþrotaskiptin taka einnig til eigna í öðrum aðildarríkjum EES-samningsins og í Sviss sem 

tilheyra félaginu Gable Insurance AG, Vaduz, númer í fyrirtækjaskrá FL-0002.161.375-6. 

2) Félagið Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, Am Schrägen Weg 2, 9490 Vaduz, hefur 

verið skipað skiptastjóri. Samskipti við skiptastjóra verða að fara fram um netfangið gable@bwb.li 

sem stofnað hefur verið í þeim tilgangi. 

3) Skorað er á alla kröfuhafa félagsins Gable Insurance AG að lýsa kröfum sínum, með vísan til 

lagagrundvallar og kröfuflokks (kröfur í þrotabú, flokkar 1–4), fyrir skiptastjóra eigi síðar en 

1. september 2017 og láta fylgja nákvæmar tölulegar upplýsingar um kröfurnar svo og vexti sem 

talið er að reikna beri, ásamt gögnum til stuðnings kröfunum. 

Kröfuhafar, sem lýsa kröfum sínum eftir þennan dag, verða að taka á sig hvers kyns viðbótarkostnað 

sem af því kann að hljótast og geta ekki lengur andmælt áður samþykktum kröfum. 

4) Þinghald til umfjöllunar um lýstar kröfur verður háð í Héraðsdómi furstadæmisins, Spaniagasse 

1, 9490 Vaduz,  dómsal 6, miðvikudaginn 6. desember 2017, kl. 9.00. 

Skorað er á alla kröfuhafa að mæta til þinghalds með gögn sem stutt geta kröfur þeirra, hafi slík gögn 

ekki fylgt kröfulýsingu. 

5) Þeir kröfuhafar, sem hafa ekkert póstfang í landinu, skulu velja sér, innan 8 vikna, umboðsmann 

til viðtöku skjala (en sá umboðsmaður getur verið hver sá einstaklingur, lögaðili eða félag, með 

póstfang í landinu, sem falið er umboð til viðtöku skjala) og greina réttinum frá því. Tekið er fram 

að hafi umboðsmaður til viðtöku skjala ekki verið tilkynntur innan tilskilins frests verða skjöl ekki 

póstsend eftir það heldur geymd á skrifstofu réttarins (sbr. 12., 9. og 25. gr. laga um opinberar 

skjalasendingar [ZustG]). 

6) Allar frekari tilkynningar um þessi gjaldþrotaskipti verða birtar á vefsetri Héraðsdóms 

(www.gerichte.li). 

Héraðsdómur annast birtingu tilkynningar um gjaldþrotaúrskurðinn í Stjórnartíðindum Evrópu-

sambandsins með útgáfu fyrirmæla þess efnis og kemur samsvarandi upplýsingum á framfæri við 

EFTA-skrifstofuna í Brussel. 

7) Fyrir tilstuðlan Héraðsdóms verða Fjármálaeftirlitinu í Liechtenstein afhentar upplýsingar um 

gjaldþrotaúrskurðinn og afleiðingar hans samkvæmt 154. gr. laga um tryggingastarfsemi [VersAG] 

og þess farið á leit að eftirlitsstofnunum í öðrum aðildarríkjum EES-samningsins verði tafarlaust 

skýrt frá úrskurðinum og afleiðingum hans. 

8) Athugasemd um gjaldþrotaúrskurðinn skal skráð á fasteignir skuldara svo og í fyrirtækjaskrá, skrá 

um aðfarargerðir og allar þær skrár sem hafa að geyma upplýsingar um hugverkaréttindi, og skal 

dagsetning gjaldþrotaúrskurðarins koma skýrt fram. 

mailto:gable@bwb.li
http://www.gerichte.li/
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Umráð yfir sendingum, verðbréfasöfnum og innstæðum skuldara og öðrum sambærilegum 

verðmætum má aðeins heimila með samþykki skiptastjóra. 

9) Beita ber ákvæðum liechtensteinskra laga. 

Héraðsdómi furstadæmisins 

Vaduz, 17.11.2016 

Mag. iur. Martina Schöpf-Herberstein 

Héraðsdómari furstadæmisins 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8283 – General Electric Company/LM Wind Power Holding) 

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Hinn 11. janúar 2017 barst framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tilkynning um fyrirhugaða 

samfylkingu General Electric Company og LM Wind Power Holding A/S. Tilkynnendur skýrðu 

framkvæmdastjórninni frá því 2. febrúar 2017 að þeir afturkölluðu tilkynninguna. 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.7936 – Petrol/Geoplin) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 3. febrúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem slóvenska fyrirtækið Petrol d.d., Ljubljana 

(„Petrol“) öðlast að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í 

slóvenska fyrirtækinu Geoplin d.o.o. („Geoplin“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Petrol: starfsemi í orkugeiranum. Um er að ræða heildsölu og smásölu á jarðolíuvörum, sölu á 

verslunarvöru og jarðgas. Fyrirtækið veitir bæði raforku og jarðgasi til endanlegra notenda. 

– Geoplin: starfsemi í orkugeiranum með áherslu á jarðgas. Fyrirtækið annast rekstur sem tengist 

sölu, viðskiptum og tengdri þjónustu á markaðinum fyrir jarðgas.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

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 samfylkingu. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 

birtist í Stjtíð. ESB (C 43, 10.2.2017). 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.7936 – Petrol/Geoplin, 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“). 

2017/EES/9/04 

2017/EES/9/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8223 – Micro Focus/HPE Software Business) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 1. febrúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið  Micro Focus öðlast yfirráð, í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í hugbúnaðarhluta bandaríska fyrirtækisins 

Hewlett Packard Enterprise Company („HPE“). Hin fyrirhuguðu viðskipti munu eiga sér stað með 

samruna dótturfyrirtækis Micro Focus og nýstofnaðs dótturfyrirtækis HPE, sem mun fara með 

eignarhald á hugbúnaðarþætti HPE. 

Enn fremur hafa Micro Focus (í gegnum dótturfyrirtæki sitt SUSE LLC „SUSE“) og HPE gert með 

sér samkomulag, en samkvæmt því mun HPE færa tilteknar eignir sem tengjast vörum HPE sem 

nefnast „Helion OpenStack“ og „Stackato products“ yfir í Micro Focus.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Micro Focus: Þróun forritunarmálsins COBOL, lausnir fyrir stórtölvur, aðgangur með auðkenni 

og öryggislausnir, stjórnunartæki fyrir þróun og rekstur upplýsingatækni, lausnir fyrir tengingar 

vegna hýsingar, samstarf og lausnir vegna netvinnu og SUSE, frjálst hugbúnaðarstýrikerfi. 

– Hugbúnaðarhluti HPE: þróun á rekstrarhugbúnaðarvörum, þ. á m. hugbúnaði fyrir stjórnun 

þjónustu við atvinnurekstur, stjórnun líftíma verkforrita, prófun verkforrita fyrir farsíma, 

greining stórgagna, þjónustu- og safnstýring, sjálfvirkni og útsetning og rekstraröryggi.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.   

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

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 42, 9.2.2017). 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.8223 – Micro Focus/HPE Software Business 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“). 

2017/EES/9/06 
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Nr. 9/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.2.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8305 – Rockwell Collins/B/E Aerospace) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 2. febrúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Rockwell Collins öðlast 

með hlutabréfakaupum, að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í 

bandaríska fyrirtækinu B/E Aerospace. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Rockwell Collins: framleiðsla og sala á lausnum fyrir flug og samþættum lausnum fyrir bæði 

verkforrit í viðskiptum og hjá hinu opinbera. Meðal helstu vara þess eru flugtækni fyrir stjórn-

klefa, rafeindavörur í sætarými, fjarskipti leiðangra, hermir og þjálfun og gagnastjórnun fyrir 

flugrekendur í flutningaflugi og rekstri einkaflugvéla.   

– B/E Aerospace: framleiðsla og sala á  vörum í farþegarými, m.a. farþegasæti, ljósakerfi, 

súrefniskerfi, tilreiðsla matar og drykkja og geymslubúnaður, kerfi fyrir eldhús og einingar fyrir 

salerniskerfi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 42, 9.2.2017). 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.8305 – Rockwell Collins/B/E Aerospace, 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“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2017/EES/9/07 
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9.2.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 9/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8318 – Samsung Electronics/Harman International Industries) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem suður-kóreska  fyrirtækið Samsung Electronics 

Co., Ltd.  („Samsung“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í bandaríska fyrirtækinu Harman International Industries, Incorporated 

(„Harman“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Samsung: alþjóðlegt rafeindafyrirtæki sem starfrækir þrjár rekstrareiningar i) raftæki fyrir 

neytendur, ii) upplýsingatækni og farsímaþjónustu og iii) tækjalausnir. 

– Harman:  hönnun og högun á tengdum vörum og lausnum fyrir neytendur og fyrirtæki um heim 

allan og er rekstrinum skipt í fjórar einingar i) bíla með tengingu, ii) hjóðkerfi til daglegra nota, 

iii) lausnir fyrir fagfólk og iv) tengda þjónustu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 41, 8.2.2017). 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.8318 – Samsung Electronics/Harman International Industries, 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“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 9/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.2.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8349 – KKR/The GfK Verein/GfK) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 2. febrúar 2017 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið KKR & Co. L.P. 

(„KKR“) og þýska fyrirtækið GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatz-

forschung e.V („GfK Verein“) öðlast í gegnum yfirtökuboð sem tilkynnt var 21. desember 2016, að 

fullu yfirráð í þýska fyrirtækinu GfK SE („GfK“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKR: fjárfestingarfyrirtæki með starfsemi víða um heim sem býður upp á margvíslega 

eignastýringarþjónustu við opinbera fjárfesta og einkafjárfesta og lausnir fyrir fjármagns-

markaði. 

– GfK Verein: fyrirtæki sem ekki er rekið í hagnaðarskyni og annast grunnrannsóknir, náið 

samstarf við vísindastofnanir, einkum háskólann Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg, og viðheldur bókasafni og þjálfun markaðsrannsakenda og framhaldsþjálfun starf-

smanna sem eru leiðtogar. 

– GfK: alþjóðlegt markaðsrannsóknafyrirtæki  sem er skráð í kauphöllina í Frankfurt. GfK Verein 

er stærsti hluthafi þess. GfK Verein er stærsti hluthafi þess. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 42, 9.2.2017). 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.8349 – KKR/The GfK Verein/GfK, 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“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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9.2.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 9/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8353 – CVC/Corialis) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. janúar 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem lúxemborgíska fyrirtækið CVC Capital 

Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“) öðlast með hlutafjárkaupum og kaupum á öðrum verðbréfum 

yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í lúxemborgísku fyrirtækjunum AI 

Alu S.à.r.l. og AI Alu & Cy S.C.A. („Corialis“), sem er eignarhaldsfélag Corialis samstæðunnar.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC: framtakssjóður sem fjárfestir í ýmsum atvinnugreinum, þ.m.t. innan íðefna-, þjónustu- og 

framleiðslugeirans ásamt smásölu og dreifingu. 

– Corialis: framleiðsla og sala á þjónustu í tengslum við útpressun á áli og álhúðuðum bygginga-

kerfum fyrir glugga, hurðir, garðskála og útveggi úr gleri. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 37, 4.2.2017). 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.8353 – CVC/Corialis, 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“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 9/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.2.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8368 – KKCG/Foxconn Technology/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 2017 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem svissneska fyrirtækið KKCG Group, sem 

endanlega lýtur yfirráðum Valea Foundation í Lichtenstein og tékkneska fyrirtækið Foxconn 

Technology CZ s.r.o. („Foxconn Technology“), sem endanlega lýtur yfirráðum taívanska fyrir-

tækisins Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. („Hon Hai“), öðlast með hlutafjárkaupum í nýstofnuðu 

fyrirtæki sem er sameiginlegt félag, sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, í tékkneska fyrirtækinu NewCo.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKCG Group: langtímafjárfestingar á ýmsum sviðum, einkum olíu og gasi, leikjum og 

afþreyingu, ferðaþjónustu og vélsmíðageiranum, einkum í Evrópu. 

– Foxconn Technology: hluti af Hon Hai, með starfsemi um heim allan á sviði hönnunar, þróunar, 

framleiðslu, samsetningar og viðhaldsþjónustu fyrir tölvufyrirtæki, fjarskiptafyrirtæki og fyrir-

tæki með raftæki fyrir neytendur. 

– NewCo: fjárfestingar í framtakssjóðum, einkum í tæknifyrirtækjum á EES-svæðinu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 42, 9.2.2017). 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.8368 – KKCG/Foxconn Technology/JV 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“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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9.2.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 9/13 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8369 – KKR/Hitachi Koki) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. janúar 2017 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fjárfestingarsjóðir sem njóta ráðgjafar 

dótturfyrirtækja bandaríska fyrirtækisins KKR & Co. L.P. („KKR“), öðlast með hlutafjárkaupum að 

fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í japanska fyrirtækinu Hitachi 

Koki Co., Ltd. („Hitachi Koki“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKR: fjárfestingarfyrirtæki með starfsemi víða um heim sem býður upp á margvíslega 

eignastýringarþjónustu við opinbera fjárfesta og einkafjárfesta og fjármagnsmarkaðslausnir fyrir 

fyrirtækið, fjárfestingarfyrirtæki þess og viðskiptavini. 

– Hitachi Koki: fyrirtæki með alþjóðlega starfsemi staðsett í Japan sem framleiðir og selur 

vélknúin verkfæri og tæki sem notuð eru í lífvísindum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 37, 4.2.2017). 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 M.8369 – 

KKR/Hitachi Koki, 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“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2017/EES/9/12 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 9/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.2.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8380 – CPPIB/Apax/GL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 1. febrúar 2017 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu skv. 4. gr.  

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) þar sem kanadíska félagið Canada Pension Plan Investment 

Board („CPPIB“) öðlast með hlutabréfakaupum í sameiningu yfirráð í GlobalLogic Holdings 

Limited („GlobalLogic“, Jersey), sem lýtur í augnablikinu einungis yfirráðum breska fyrirtækisins 

Apax Partners LLP („Apax“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CPPIB:  sérfræðiþekking í fjárfestingarstýringu og fjárfesting eigna lífeyriskerfis Kanada. 

– Apax: þjónusta í tengslum við fjárfestingaráðgjöf til framtakssjóða sem fjárfesta í marg-

víslegum atvinnuvegum. 

– GlobalLogic: þjónusta í tengslum við hugbúnaðarþróun og tengd ráðgjöf til margvíslegra 

atvinnugreina.   

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 41, 8.2.2017). 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 mál 

M.8380 – CPPIB/Apax/GL 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“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2017/EES/9/13 

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

(mál M.8074 – Schneider Electric/DB Energie/inno2grid JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. janúar 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á þýsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32017M8074. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8229 – Hammerson/Irish Life/ILAC Shopping Centre) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. desember 2016 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32016M8229. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/9/14 

2017/EES/9/15 

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 tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8279 – NN Group/CBRE/PV/Real Estate Portfolio in Germany) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. janúar 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32017M8279. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8321 – Centerbridge/Alpha Bank/Kaican) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. janúar 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32017M8321. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/9/16 

2017/EES/9/17 

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 tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8338 – Apax Partners/Unilabs) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. janúar 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32017M8338. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8339 – Macquarie/Prédica/Pisto) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. janúar 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 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 

32017M8339. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/9/18 

2017/EES/9/19 

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 tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8344 – Sumitomo Corporation/Fyffes plc) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. febrúar 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32017M8344. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/9/20 

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

Málsnúmer SA.44888 (2016/C) (áður 2016/NN) – Hugsanleg ríkisaðstoð við GDF Suez 

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Lúxemborg, með bréfi dagsettu 19. september 2016, þá 

ákvörðun sína að hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins. 

Frestur hagsmunaaðila til að gera athugasemdir er einn mánuður frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf 

birtist í Stjtíð. ESB (C 36, 3.2.2017, bls. 13). Athugasemdir sendist með eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Registry 

B-1049 Brussels 

Belgium 

Bréfasími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Lúxemborg. Þeim, sem leggja fram 

athugasemdir, er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar. 

Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 4. mgr. 16. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í 

Bandalaginu 

Breyting á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Frakkland 

Flugleið Lannion (Côte-de-Granit)–París (Orly) 

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða 27. október 2003 

Gildistökudagur breytinganna 23. september 2017 

Póstáritun þar sem unnt er að nálgast textann og allar 

viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl sem varða 

almannaþjónustukvaðirnar 

Tilskipun frá 23. desember 2016 um breytingu á 

almannaþjónustukvöðum vegna áætlunarflugs milli Lannion 

og Parísar  (Orly) 

NOR: DEVA1638280A 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do 

Nánari upplýsingar veitir: 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

DTA/SDT/T2 

50 rue Henry Farman 

75720 Paris cedex 15 

FRANCE 

Sími +33 158094321 

Netfang: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr 

 

2017/EES/9/21 

2017/EES/9/22 

C%2036,%203.2.2017,%20bls.%2013
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
mailto:http://www.legifrance.gouv.fr
mailto:osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr
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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 Frakkland 

Flugleið Lannion – París (Orly) 

Samningstími Frá 23. september 2017 til 22. september 2021 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum Hinn 3. apríl 2017, fyrir klukkan 17.00 að staðartíma 

Póstáritun þar sem unnt er að nálgast texta 

útboðsauglýsingarinnar og allar viðkomandi upplýsingar 

og/eða skjöl sem varða hið opinbera útboð og 

almannaþjónustukvaðirnar 

Aéroport de Lannion – Côte de Granit 

Syndicat Mixte de l’Aéroport – EPIC 

Avenue Pierre Marzin 

22300 Lannion 

FRANCE 

Sími +33 296058234 

Bréfasími: +33 296058299 

Netfang: akguegan.aeroportlannion@orange.fr 

 

Sértæk auglýsing eftir tillögum – EACEA 03/2017 

Erasmus-samningur um æðri menntun 2014–2020 

1. Inngangur  

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

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

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

nr. 1298/2008/EB (Stjtíð. ESB L 347 frá 20.12.2013, bls. 50). 

2. Markmið og lýsing  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Hlutgengir umsækjendur  

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

menntun: 

– Aðildarríkjum Evrópusambandsins, 

– EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES (Íslandi, Liechtenstein og Noregi), fyrrum 

júgóslavneska lýðveldinu Makedóníu og Tyrklandi.   

2017/EES/9/23 

2017/EES/9/24 

mailto:akguegan.aeroportlannion@orange.fr
Stjtíð.%20ESB%20L%20347%20frá%2020.12.2013,%20bls.%2050
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Landsyfirvöld munu tilnefna æðri menntastofnanir (1) úr hópi umsækjenda, á yfirráðasvæði sínu sem 

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

starfsvenja samkvæmt áætluninni Erasmus+. 

4. Umsóknarfrestur og áformaður birtingardagur á niðurstöðu valsins  

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

tíma) hinn 31. mars 2017. 

Áformaður birtingardagur á niðurstöðu valsins er 1. október 2017. 

5. Nánari upplýsingar  

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

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

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

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

selection-2018_en 

 

  

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

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

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

kölluð, 

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

háskólastigi.  

mailto:http://ec.europa.eu/erasmus-plus
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