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EFTA-STOFNANIR 
EFTA-DÓMSTÓLLINN 

DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 2. ágúst 2016 

í máli E-33/15 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi 

(EES-/EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Misbrestur á innleiðingu – Tilskipun 2012/26/ESB um 

breytingu á tilskipun 2001/83/EB að því er varðar lyfjagát) 

Hinn 2. ágúst 2016 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-33/15, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – 

KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. gerðinni sem 

um getur í lið 15q í XIII. kafla II. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2012/26/ESB frá 25. október 2012 um breytingu á tilskipun 2001/83/EB að því 

er varðar lyfjagát) skv. aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, og skv. 7. gr. samningsins, 

með því að setja ekki innan tilskilins tíma ákvæði sem eru nauðsynleg til þess að taka gerðina upp í 

íslenskan rétt, eða í síðasta lagi með því að tilkynna ekki Eftirlitsstofnun EFTA um innleiðinguna. 

Dóminn skipuðu dómararnir Carl Baudenbacher, forseti (framsögumaður), Per Christiansen og Páll 

Hreinsson, og hljóða dómsorð sem hér segir:  

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. gerðinni sem um getur í lið 

15q í XIII. kafla II. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2012/26/ESB frá 25. október 2012 um breytingu á tilskipun 2001/83/EB að því er varðar 

lyfjagát) skv. aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, og skv. 7. gr. samningsins, með 

því að setja ekki innan tilskilins tíma ákvæði sem eru nauðsynleg til þess að taka gerðina upp í 

íslenskan rétt. 

2. Íslenska ríkinu er gert að greiða málskostnað. 

2017/EES/22/01 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 2. ágúst 2016 

í máli E-34/15 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi 

(EES-/EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Misbrestur á innleiðingu – Tilskipun 2012/46/ESB um 

breytingu á tilskipun 97/68/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna er varða aðgerðir gegn losun 

mengandi lofttegunda og agna frá brunahreyflum færanlegra véla sem ekki eru notaðar á vegum) 

Hinn 2. ágúst 2016 felldi dómstóllinn dóm í máli E-34/15, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – KRAFA 

þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. gerðinni sem um getur 

í lið 1a í XXIV. kafla II. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar 2012/46/ESB frá 6. desember 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 97/68/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna er varða aðgerðir gegn losun mengandi 

lofttegunda og agna frá brunahreyflum færanlegra véla sem ekki eru notaðar á vegum), skv. 

aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn og skv. 7. gr. samningsins, með því að setja ekki 

innan tilskilins tíma ákvæði sem eru nauðsynleg til þess að taka gerðina upp í íslenskan rétt, eða, í síðasta 

lagi, með því að tilkynna ekki Eftirlitsstofnun EFTA um innleiðinguna. Dóminn skipuðu dómararnir Carl 

Baudenbacher, forseti, Per Christiansen (framsögumaður) og Páll Hreinsson, og hljóða dómsorð sem hér 

segir:  

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsi yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. gerðinni sem um getur í lið 1a í 

XXIV. kafla II. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (tilskipun fram-

kvæmdastjórnarinnar 2012/46/ESB frá 6. desember 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 97/68/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna er varða aðgerðir gegn losun mengandi 

lofttegunda og agna frá brunahreyflum færanlegra véla sem ekki eru notaðar á vegum), skv. 

aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn og skv. 7. gr. samningsins, með því að setja ekki 

innan tilskilins tíma ákvæði sem eru nauðsynleg til þess að taka gerðina upp í íslenskan rétt.   

2. Íslenska ríkinu er gert að greiða málskostnað. 

2017/EES/22/02 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 2. ágúst 2016 

í máli E-35/15 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Konungsríkinu Noregi 

(EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Tilskipun 2000/59/EB um aðstöðu í höfnum til að taka á móti 

úrgangi skipa og farmleifum) 

Hinn 2. ágúst 2016 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-35/15, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Konungsríkinu 

Noregi – KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Konungsríkið Noregur hafi vanefnt 

skuldbindingar sínar skv. gerðinni sem um getur í lið 56i í XIII. viðauka við samninginn um Evrópska 

efnahagssvæðið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/59/EB um aðstöðu í höfnum til að taka á móti 

úrgangi skipa og farmleifum) með því að i) láta hjá líða að þróa og innleiða viðeigandi áætlun um 

móttöku og meðhöndlun úrgangs fyrir hverja höfn eins og krafist er í 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 200/59/EB; 

ii) leggja mat á og staðfesta áætlanir um meðhöndlun og móttöku úrgangs, fylgjast með framkvæmd 

þeirra og tryggja endurnýjun staðfestingarinnar að minnsta kosti á þriggja ára fresti, eins og krafist er í  

3. mgr. 5. gr. tilskipunar 200/59/EB; og iii) sjá til þess að móttökuaðstaða sé til staðar í öllum höfnum í 

Noregi sem nægi til þess að fullnægja þörfum skipa sem jafnan nota viðkomandi höfn án þess að valda 

skipum ótilhlýðilegum töfum, eins og krafist er í 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2000/59/EB. Dóminn skipuðu 

dómararnir Carl Baudenbacher, forseti (framsögumaður), Per Christiansen og Páll Hreinsson. 

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1.  Dómstóllinn lýsir yfir að Konungsríkið Noregur hafi látið hjá líða að uppfylla skuldbindingar sínar 

skv. gerðinni sem um getur í lið 56i í XIII. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið 

(tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/59/EB um aðstöðu í höfnum til að taka á móti úrgangi 

skipa og farmleifum), innan tilskilins tíma, með því að 

a. láta hjá líða að þróa og innleiða viðeigandi áætlun um móttöku og meðhöndlun úrgangs fyrir 

hverja höfn eins og krafist er í 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 200/59/EB; 

b. láta hjá líða að leggja mat á og staðfesta áætlanir um meðhöndlun og móttöku úrgangs, fylgjast 

með framkvæmd þeirra og tryggja endurnýjun staðfestingarinnar að minnsta kosti á þriggja ára 

fresti, eins og krafist er í 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 200/59/EB; og 

c. láta hjá líða að sjá til þess að móttökuaðstaða sé til staðar í öllum höfnum í Noregi sem nægi til 

þess að fullnægja þörfum skipa sem jafnan nota viðkomandi höfn án þess að valda skipum 

ótilhlýðilegum töfum, eins og krafist er í 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2000/59/EB. 

2. Konungsríkinu Noregi er gert að greiða málskostnað. 

2017/EES/22/03 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 3. ágúst 2016 

í sameinuðum málum E-26/15 og E-27/15 

sakamál á hendur B 

og 

B 

gegn 

Finanzmarktaufsicht 

(Frelsi til að veita þjónustu – 36. gr. EES-samningsins – Tilskipun 2005/60/EB – Meðalhóf) 

Hinn 3. ágúst 2016 kvað dómstóllinn upp dóm í sameinuðum málum E-26/15 og E-27/15, sakamál á 

hendur B og B gegn Finanzmarktaufsicht – BEIÐNI frá Fürstliches Obergericht (Áfrýjunarréttur 

furstadæmisins) og Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht (áfrýjunarnefnd fjármálaeftirlitsins) 

skv. 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls varðandi túlkun á 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB frá 26. október 2005 um ráðstafanir gegn því að 

fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis og til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi. Dóminn skipuðu 

dómararnir Carl Baudenbacher, forseti, Per Christiansen og Páll Hreinsson (framsögumaður), og hljóða 

dómsorð sem hér segir: 

1. Skýra verður tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB frá 26. október 2005 um ráðstafanir 

gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis og til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi með 

þeim hætti að ekki sé útilokað að EES-gistiríki geti látið þjónustuveitendur á sviði fjárvörslu og 

fyrirtækjaþjónustu sem starfa á yfirráðasvæði þess á grundvelli frelsis til þess að veita þjónustu sæta 

kröfum um kostgæfni sem kveðið er á um í landsrétti þess.  

2. Að því marki hins vegar sem slík löggjöf leiðir til erfiðleika og viðbótarkostnaðar starfsemi sem 

fellur undir reglur um frelsi til að veita þjónustu og líklegt er að hann bætist við það eftirlit sem 

þegar fer fram í EES-gistiríki þjónustuveitanda á sviði fjárvörslu og fyrirtækjaþjónustu, sem þannig 

fælir þann síðarnefnda frá því að sinna slíkri starfsemi, telst það takmörkun á frelsi til þess að veita 

þjónustu. Skýra verður 36. gr. EES-samningsins þannig að það útiloki ekki slíka lagasetningu, að því 

tilskildu að lögum sé beitt án mismununar og þau réttlætist af því takmarki að berjast gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, og þau hæfi til þess að ná því markmiði og gangi ekki 

lengra en nauðsynlegt er til þess að það nái fram að ganga. Svo innlendar eftirlitsaðgerðir í EES-

gistiríkinu teljist gæta meðalhófs skal einkum ekki gengið út frá því almennt að um svik sé að ræða, 

sem leiði til kerfisbundinna athugana á öllum þeim sem hafa staðfestu í öðrum EES-ríkjum og veita 

þjónustu á tímabundnum grunni í EES-gistiríkinu. Enn fremur ber EES-gistiríkinu, þegar það fer 

fram á upplýsingar, svo sem skjöl, sem eru staðsett í EES-ríkinu þar sem staðfesta er, að veita 

þjónustuveitandanum hæfilegan tíma til þess að láta í té þær upplýsingar, t.d. með því að afhenda 

afrit af skjölum. Hvað þetta varðar veltur hæfileg lengd frests á umfangi þeirra skjala sem beðið er 

um og þeim miðli þar sem þau eru geymd. 

3. Svör dómstólsins við fyrstu og annarri spurningu eru þau sömu sé fyrirtækið sem þiggur 

umsýsluþjónustu ekki stofnsett í EES-ríki. 

2017/EES/22/04 
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Beiðni Oslo tingrett dagsett 31. ágúst 2016 um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í máli  

Mobil Betriebskrankenkasse gegn Tryg Forsikring 

(mál E-11/16) 

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Oslo tingrett (Héraðsdóms Óslóar) frá 31. ágúst 2016, sem skráð var 

í málaskrá dómstólsins 7. september 2016, með beiðni um ráðgefandi álit í máli Mobil 

Betriebskrankenkasse gegn Tryg Forsikring að því er varðar eftirtalin atriði: 

1. spurning varðandi túlkun a-liðar 1. mgr. 85. gr. reglugerðarinnar um samræmingu almannatrygg-

ingakerfa: 

Ef stofnun í heimalandi tjónþola, sem ber ábyrgð á bótagreiðslum, gengur í krafti löggjafar þess ríkis inn í 

réttarstöðu kröfuhafa gagnvart þriðja aðila, skulu önnur EES-ríki viðurkenna slík kröfuhafaskipti. Þýðir 

þetta, 

– að önnur EES-ríki skuli viðurkenna að krafan hafi flust frá tjónþola til stofnunarinnar og að tilvist og 

gildissvið kröfunnar velti á þeirri löggjöf sem gildir í heimalandinu, 

– að önnur EES-ríki skuli viðurkenna að krafan hafi flust frá tjónþola til stofnunarinnar og að tilvist og 

gildissvið kröfunnar velti á þeirri löggjöf sem gildir í ríkinu þar sem tjónið varð, eða 

– að önnur EES-ríki skuli viðurkenna að krafan hafi flust frá tjónþola til stofnunarinnar, en að 

reglugerðin um samræmingu almannatryggingakerfa hafi engin áhrif á lagaskil að því er varðar tilvist 

og gildissvið kröfunnar? 

2. spurning varðandi túlkun b-liðar 1. mgr. 85. gr. reglugerðarinnar um samræmingu almannatrygg-

ingakerfa: 

Ef stofnun sem ber ábyrgð á bótagreiðslunum á beinan kröfurétt á hendur þriðja aðila, skulu önnur EES-

ríki viðurkenna slík réttindi. Þýðir þetta, 

– að önnur EES-ríki skuli viðurkenna réttindin að fullu, þ.m.t. að tilvist þeirra og gildissvið velti á 

löggjöf heimalandsins, eða 

– að önnur EES-ríki verði að viðurkenna réttindin, með fyrirvara um þær takmarkanir sem leiðir af 

löggjöf þess ríkis þar sem tjónið varð? 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8376 – BMW/Daimler/Ford/Porsche/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem þýsku fyrirtækin BMW AG („BMW“) og 

Daimler AG („Daimler“), bandaríska fyrirtækið Ford Motor Company („Ford“) og þýska fyrirtækið 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft („Porsche“) öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu 

yfirráð, í sameiginlegu félagi („JV“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BMW: framleiðir og dreifir fólksbifreiðum og mótorhjólum og býður einkaviðskiptavinum og 

viðskiptavinum í rekstri fjármálaþjónustu. 

– Daimler: þróar og selur fólksbifreiðar og atvinnuökutæki og veitir þar að auki fjármálaþjónustu, 

m.a. fjármögnunar-, kaupleigu- og tryggingaþjónustu, og annast flotastjórnun. 

– Ford: framleiðir og dreifir fólksbifreiðum og atvinnuökutækjum og býður fjármálaþjónustu og 

kaupleigubíla. 

– Porsche framleiðir og dreifir fólksbifreiðum. Porsche er hluti af Volkswagen Group; 

– JV: mun setja upp, reka og viðhalda grunnvirki fyrir hleðslu rafbíla sem er opið öllum. 

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 111, 8.4.2017). 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.8376 – BMW/Daimler/Ford/Porsche/JV, á eftirfarandi póstfang:  

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8384 – Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 7. apríl 2017 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu skv. 4. gr. 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) þar sem bandaríska félagið  Carlyle Group („Carlyle“), 

CITIC Capital og CITIC Limited („CITIC“, Kína), ásamt McDonald’s Corporation („McDonald’s“, 

Bandaríkjunum) öðlast með hlutabréfakaupum, í sameiningu að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar  

1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í McDonald’s China Management Limited („andlagið“), sem 

samanstendur af fyrirtækjum McDonald’s á meginlandi Kína og í Hong Kong. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Carlyle: stýring óhefðbundinna fjárfestinga um allan heim með fjárfestingar í fjórum greinum – 

framtakssjóðir sem fjárfesta í skráðum stórfyrirtækjum (yfirtökur og vaxtarfjármagn), 

rauneignir (fasteignir, grunnvirki og orka), markaðsáætlanir á heimsvísu (sérvarðar skuldir, 

millilagslánveitingar (e. mezzanine), gjaldfallnar skuldir, vogunarsjóðir og skuldir meðalstórra 

fyrirtækja) og aðrar lausnir (áætlun um eignarhald á hlutum í framtakssjóðum, tengdar 

sameiginlegar fjárfestingar og viðbótarstarfsemi). 

– CITIC: fjármálastarfsemi og ófjárhagsleg starfsemi. Undir fjármálastarfsemi samstæðunnar 

fellur brett svið þjónustu, m.a. viðskiptabankastarfsemi, fjárfestingabankastarfsemi, stýring 

tryggingasjóða og fjárhaldssjóða og eignastýring. Ófjárhagsleg starfsemi samstæðunnar felst 

m.a. í fasteignum, verkfræðivinnu, orku og auðlindum, uppbyggingu grunnvirkja, framleiðslu 

véla og upplýsingatækni. 

– McDonald’s: starfar um heim allan skyndibitageiranum og rekur og veitir rekstrarleyfi fyrir 

McDonald’s veitingastaði sem bjóða matseðla með mat og drykkjum sem henta viðkomandi 

markaði á yfir 36.000 stöðum í meira en 100 löndum. Alheimskerfi McDonald’s samanstendur 

bæði af stöðum í eigu McDonald’s og stöðum með rekstrarleyfi þar sem yfir 80% McDonald’s 

veitingastaða eru í eigu og rekstri einkaaðila með leyfi til reksturs undir merkjum McDonald’s. 

– Andlag kaupanna: reksturinn sem er andlag kaupanna samanstendur af yfir 2.000 McDonald’s 

veitingastöðum á meginlandi Kína og í Hong Kong. 

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 120, 13.4.2017). 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.8384 – Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China, 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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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8387 – AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible (II)) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 6. apríl 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem frönsku fyrirtækin AXA SA („AXA“) og 

Caisse des dépôts et consignations („CDC“) öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu óbein yfirráð, 

í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir tveimur sameiginlegum 

fasteignareitum í Frakklandi („Cible II“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AXA: alþjóðleg samsteypa vátryggingafélaga sem starfar á sviði líf- og heilsutrygginga og 

fjárfestingastjórnunar. 

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

einkasjóða, sem stjórnvöld vilja veita sérstaka vernd, og samkeppnisháða starfsemi innan 

umhverfis-, fasteigna-, fjárfestingar- og þjónustugeirans. 

– Cible (II): tveir reitir fasteignar í sameign ætlaðir til verslunaruppbyggingar innan svæðis 

verslunarmiðstöðvar sem er staðsett í  Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

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 hina fyrirhuguðu samfylkingu. 

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

í Stjtíð. ESB (C 117, 12.4.2017). 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.8387 – AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible (II), 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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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8404 – Volkswagen Financial Services/LogPay Financial Services/LogPay  

Transport Services) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem þýsku fyrirtækin Volkswagen Financial 

Services A.G. („VWFS“) og LogPay Financial Services GmbH („LP Financial“) öðlast með 

hlutabréfakaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í 

þýska fyrirtækinu LogPay Transport Services GmbH („LP Transport“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– VWFS: fjármálaþjónustuhluti Volkswagen Group sem veitir almennum viðskiptavinum og 

viðskiptavinum í viðskiptastarfsemi, rekstraraðilum bílaflota og viðskiptavinum í beinum 

bankaviðskiptum þjónustu. Dótturfélag VWFS, Carmobility GmbH, gefur út eldsneytis- og 

þjónustudebetkort fyrir viðskiptavini undir vörumerkjunum „MAN Card“ og „NEOPLAN 

Card“. 

– LP Financial: kröfukaupafyrirtæki sem leggur áherslu á fyrirtæki með sérhæfingu í 

vöruferlisstjórnun.   

– LP Transport: útgáfa eldsneytis- og vegatollagreiðslukorta fyrir viðskiptavini undir 

vörumerkinu LogPay.   

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 113, 11.4.2017). 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.8404 – Volkswagen Financial Services/LogPay Financial Services/LogPay Transport Services, 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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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8415 – Ennoconn/S&T) 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem taívanska fyrirtækið Ennoconn Corporation 

(„Ennoconn“), fyrirtæki sem Hon Hai Precision Co Ltd („Hon Hai“) á eignarhlut í, öðlast með 

hlutafjárkaupum í reynd yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í 

austurríska fyrirtækinu S&T AG („S&T “).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Ennoconn: þjónusta við frumframleiðendur rafeindatækja í tengslum við framleiðslu 

rafeindabúnaðar. Ennoconn er með rekstur um heim allan. 

– Hon Hai: þjónusta við frumframleiðendur rafeindatækja í tengslum við framleiðslu á 

rafeindabúnaði á borð við tölvur, farsíma, tölvuleikjatölvur og sjónvörp. Hon Hai er með 

starfsemi í Norður- og Suður-Ameríku, Asíu og Evrópu. 

– S&T: þróun á búnaði fyrir vélbúnað og hugbúnað og innbyggðar lausnir og veiting 

upplýsingatækniþjónustu á borð við kerfissetningu, hugbúnaðarþróun og viðhald og útvistun. 

S&T AG er til staðar í yfir 20 löndum.  

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 111, 8.4.2017). 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.8415 – Ennoconn/S&T, 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“). 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8418 – Peter Cremer Holding/HaGe/König Transportgesellschaft) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem þýska fyrirtækið Deutsche Tiernahrung 

Cremer GmbH & Co. KG („DTC“), dótturfélag sem er alfarið í eigu þýska fyrirtækisins Peter 

Cremer Holding GmbH & Co. KG („Peter Cremer Holding“), og þýska fyrirtækið HaGe Logistik 

GmbH („HaGe“), dótturfélag alfarið í eigu danska fyrirtækisins Dansk Landbrugs Grovvareselskab 

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

samrunareglugerðarinnar, í þýska fyrirtækinu König Transportgesellschaft mbH („König 

Transportgesellschaft“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Peter Cremer Holding: móðurfélag Cremer Group, sem starfar um heim allan í sölu, 

framleiðslu, á sviði líffituefna og sjóflutninga.  

– DTC: framleiðir og selur fóðurblöndu fyrir búpening og gæludýr. 

– DLG: samvinnufélag í landbúnaði með starfsemi víðs vegar í Evrópu sem býður vöru og 

þjónustu við bændur.  

– HaGe: starfar við heildsölu og smásölu á landbúnaðaraðföngum, iðnaðarvörum, vörum sem 

teljast ekki til matvæla og hrávörum, einkum í Þýskalandi. 

– König Transportgesellschaft: flutningafyrirtæki sem sérhæfir sig í lausaflutningavöru fyrir 

landbúnað. 

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. 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 113, 11.4.2017). 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.8418 – Peter Cremer Holding/HaGe/König Transportgesellschaft, á eftirfarandi póstfang: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8427 – KKR/Telefónica/Telxius) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

(„KKR“) og spænska fyrirtækið Telefónica, S.A. („Telefónica“) öðlast með hlutabréfakaupum, í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, sameiginleg yfirráð í spænska fyrirtækinu 

Telxius Telecom, S.A. („Telxius“). 

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, fyrirtæki í eignasafni þess og viðskiptavini. 

– Telefónica: fjarskipta- og farsímafyrirtæki sem starfar um allan heim undir heiti nokkurra 

vörumerkja, m.a. Movistar, O2 og Vivo, og á sviði fjarskiptaþjónustu um farsíma, landlínu, net 

og í gegnum sjónvarp. 

– Telxius: eigandi samstæðu fyrirtækja með eignir í formi fjarskiptagrunnvirkja, m.a. 

fjarskiptamöstur og niðurgrafna strengi, sem það notar til að veita stoðveituþjónustu. 

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 111, 8.4.2017). 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.8427 – KKR/Telefónica/Telxius, 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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13.4.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 22/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8432 – Bain Capital/M.K.M. Building Supplies) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) þar sem bandaríska fyrirtækið Bain Capital Investors, L.L.C („Bain Capital“) öðlast 

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

breska fyrirtækinu M.K.M. Building Supplies (Holdings) Limited („M.K.M.“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bain Capital: ráðgjöf við fjárfestingasjóði og umsýsla fjárfestingasjóða. 

– M.K.M.: sinnir viðskiptavinum smásöluverslunar í Bretlandi með stærri og smærri vörur fyrir 

iðnaðarmenn og til tómstundavinnu, m.a. byggingarefni, timbur, pípulagnir og hitalagnir og 

hluti fyrir eldhús og baðherbergi. 

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 111, 8.4.2017). 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.8432 – Bain Capital/M.K.M. Building Supplies, 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. 22/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 13.4.2017 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8446 – ELO/AP1/Real estate portfolio in Finland) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem finnska fyrirtækið Elo Mutual Pension 

Insurance Company („ELO“) og sænska fyrirtækið Första AP-fonden („AP1“) öðlast með 

hlutafjárkaupum sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í 

nokkrum fasteignum í Finnlandi („andlagið“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ELO: lífeyriskerfi í eigu sjóðfélaga í Finnlandi. 

– AP1: sænskur lífeyrissjóður sem gegnir hlutverki umframsjóðs í lífeyriskerfi sænska ríkisins. 

– Andlag kaupanna: tíu fasteignir í átta borgum í Finnlandi (Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, 

Kokkola, Kouvola, Kuopio, Oulu og Tampere) sem leigðar eru undir smásölu, skrifstofur og 

bílastæði, og er heildarfermetrafjöldi þeirra u.þ.b. 100 000 fermetrar. Eignirnar lúta einungis 

yfirráðum ELO sem stendur. 

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 113, 11.4.2017). 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.8446 – ELO/AP1/Real estate portfolio in Finland, 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/22/14 

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


13.4.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 22/15 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8455 – Strabag/Rohöl-Aufsuchungs AG/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 5. apríl 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem austurrísku fyrirtækin Ilbau 

Liegenschaftsverwaltung AG, sem endanlega lýtur yfirráðum Strabag SE („Strabag“), og Rohöl-

Aufsuchungs Aktiengesellschaft, sem endanlega lýtur yfirráðum EVN AG („EVN“), öðlast með 

hlutafjárkaupum í sameiningu að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, í nýstofnuðu þýsku fyrirtæki, Projektgesellschaft Geoenergie Bayern Projekt 

Garching a.d. Alz GmbH & Co. KG, sem er sameiginlegt félag („JV“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Strabag: starfsemi um heim allan á öllum sviðum verktakastarfsemi, einkum burðarþolshönnun, 

byggingarverkfræði og mannvirkjagerð, auk lagningar vega. 

– EVN:  einkum virkt á sviði leitar og vinnslu á olíu og gasi, geymslu gass og dreifingu rafmagns, 

gass og fjarhitunar. 

– JV: á réttindin sem heimila þróun jarðhitaverkefnis djúpt í jörðu sem ber nafnið „Bruck“ og er í 

Garching a.d. Alz í Bæjaralandi. Hið sameiginlega félag mun þróa Bruck-verkefnið frekar og 

framleiða og selja rafmagn og fjarhitun til þriðju aðila. Einnig er fyrirséð að sameiginlega 

félagið þrói önnur jarðhitaverkefni djúpt í jörðu. 

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 120, 13.4.2017). 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.8455 – Strabag/Rohöl-Aufsuchungs AG/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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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8463 – CPPIB/PSPIB/Waiheke) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem kanadísku sjóðirnir Canada Pension Plan 

Investment Board („CPPIB“) og Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“) öðlast með 

hlutabréfakaupum óbeint sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, í nýsjálenska fyrirtækinu PSPIB Waiheke Inc. („Waiheke“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CPPIB: fjárfesting fyrir hönd sjóða Canada Pension Plan með aðsetur í Toronto. CPPIB 

fjárfestir einkum í skráðum og óskráðum eignum, fasteignum, grunnvirkjum og fjárfestingum 

sem bera fasta vexti 

– PSPIB: fjárfesting nettóframlaga í lífeyrissjóði opinbera geirans í Kanada, kanadíska heraflans, 

konunglegu kanadísku riddaralögreglunnar og kanadíska varaliðsins. PSPIB stýrir fjölbreyttu, 

alþjóðlegu eignasafni, sem m.a. er samsett úr hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum verðbréfum 

með föstum vöxtum, og fjárfestingum í framtakssjóðum, fasteignum, innviðum, 

náttúruauðlindum og einkaskuldum. 

– Waiheke: stýring á fjölbreyttu eignasafni skrifstofu- og smásölueigna á Nýja-Sjálandi. Waiheke 

er sem stendur alfarið í eigu og undir stjórn PSPIB. 

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 111, 8.4.2017). 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.8463 – CPPIB/PSPIB/Waiheke, 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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8375 – HIG Capital/Infinigate) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. mars 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 

32017M8375. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8381 – Motherson Sumi Systems/PKC Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. mars 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 

32017M8381. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/22/17 

2017/EES/22/18 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8389 – Groupe Crédit Mutuel/BNP Paribas/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. apríl 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 

32017M8389. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8397 – Partners Group/Cerba Healthcare) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. mars 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 

32017M8397. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/22/19 

2017/EES/22/20 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8400 – Engie Group/Soper/BPCE Group/LCS4 et LCS du Centre) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. mars 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 

32017M8400. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8412 – Engie Services Holding UK/Keepmoat Regeneration Holdings) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. apríl 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 

32017M8412. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/22/21 

2017/EES/22/22 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8420 – Megatrends European Holdings/Allianz/Kamppi Shopping Centre) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. apríl 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 

32017M8420. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8438 – Bollore Energy/TOTAL Marketing France/DRPC) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. apríl 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 

32017M8438. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/22/23 

2017/EES/22/24 

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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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 19. júlí 2016 

um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr.  

EES-samningsins 

(mál AT.39824 – Trucks) 

Hinn 19. júlí 2016 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur skv.101. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Framkvæmdastjórnin hefur í samræmi við 

ákvæði 30. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), nú birt nöfn aðila og meginefni ákvörðunarinnar 

(Stjtíð. ESB C 108, 6.4.2017, bls. 6), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna 

fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1. 

2017/EES/22/25 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.484.01.0027.01.ENG&toc=OJ:C:2016:484:TOC#ntr1-C_2016484EN.01002701-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.108.01.0006.01.ENG
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Yfirlit um ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um leyfi til að setja á markað  

vegna notkunar og/eða notkunar efna sem talin eru upp í XIV. viðauka við reglugerð  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og  

takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar REACH) 

(birt samkvæmt 9. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006) (1) 

Ákvörðun sem varðar efnið 1,2-díklóretan (EB nr. 203-458-1, CAS nr. 107-06-2) hefur verið birt í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins C 72, 8.3.2016, bls. 2. 

Ákvörðunina er að finna á eftirfarandi slóð á vefsetri framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1. 

2017/EES/22/26 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:072:TOC
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
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Heimild til að veita ríkisaðstoð samkvæmt 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins  

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við 

Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) 
Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.41195 

(15/N) 

Þýskaland Kiel, Krfr.St., 

Deutschland 

– 

‘Green-Port’ Kiel: Landstromanlage 

Norwegenkai – Seehafen Kiel GmbH 

& Co. KG 

Stjtíð. ESB C 470, 

16.12.2016, bls. 2 

SA.34332 

(2012/NN) 

Spánn – Ayudas a la industria del carbón en 

virtud de los artículos 3 y 4 de la 

Decisión del Consejo de 10 de 

diciembre de 2010 (2010/787/UE) 

Stjtíð. ESB C 471, 

16.12.2016, bls. 1 

SA.37345 

(2015/NN) 

Pólland – Polski system zielonych certyfikatów 

wspierający odnawialne źródła 

energii oraz zmniejszenie obciążeń 

wynikających z obowiązku 

certyfikatowego dla odbiorców 

energochłonnych 

Stjtíð. ESB C 471, 

16.12.2016, bls. 2 

SA.38830 

(2015/N) 

Pólland – Plan ewaluacji dotyczący programu 

pomocy regionalnej dla podmiotów 

gospodarczych prowadzących 

działalność gospodarczą w 

specjalnych strefach ekonomicznych 

na podstawie zezwoleń wydanych 

między 25 grudnia 2014 r. a 31 

grudnia 2020 r. 

Stjtíð. ESB C 471, 

16.12.2016, bls. 3 

SA.39793 

(2016/N) 

Malta – Il-Bank Malti ta' Żvilupp/Malta 

Development Bank 

Stjtíð. ESB C 471, 

16.12.2016, bls. 4 

SA.43735 

(2016/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

Verordnung über Vereinbarungen zu 

abschaltbare Lasten – AbLaV 

Neufassung 2016 

Stjtíð. ESB C 471, 

16.12.2016, bls. 5 

SA.43913 

(2015/N) 

Þýskaland Nordrhein-

Westfalen 

– 

Förderung der Verbindung der 

Fernwärmeschiene Niederrhein mit 

der Fernwärmeschiene Ruhr (i.w. 

durch Erstellung einer 

Verbindungsleitung in DN 800 mit 

zugehörigen Übergabestationen); 

Zuwendungsempfänger: Fernwärme 

Rhein-Ruhr GmbH 

Stjtíð. ESB C 471, 

16.12.2016, bls. 6 

SA.45156 

(2016/N) 

Lúxemborg Luxembourg 

(Grand-Duché) 

– 

Plateforme multimodale à 

Bettembourg/Dudelange 

Stjtíð. ESB C 471, 

16.12.2016, bls. 7 

SA.35474 

(2015) 

Spánn – State aid to news agency EFE Stjtíð. ESB C 4, 

6.1.2017, bls. 1 

SA.37169 

(2016/NN) 

Rúmenía Sud-Est 

– 

Centrala electrică eoliană Fântânele 

Vest 

Stjtíð. ESB C 4, 

6.1.2017, bls. 2 

SA.42665 

(2016/N) 

Portúgal – Extension of the remit of the 

Portuguese Development Financial 

Institution 

Stjtíð. ESB C 4, 

6.1.2017, bls. 3 

SA.42701 

(2016/N) 

Þýskaland Deutschland, Kiel, 

Krfr.St.  

– 

Seehafen Kiel GmbH & Co. KG Stjtíð. ESB C 4, 

6.1.2017, bls. 3 

SA.42708 

(2015/N) 

Þýskaland Rostock, Krfr.St. 

– 

Liebherr Rostock Nützungsänderung Stjtíð. ESB C 4, 

6.1.2017, bls. 4 

SA.46285 

(2016/N) 

Litháen – 

A-liður 3. mgr. 107. 

gr. 

Regional aid scheme for the 

promotion of the development of 

strategic information and 

communication technology (ICT) 

projects 

Stjtíð. ESB C 4, 

6.1.2017, bls. 5 

2017/EES/22/27 
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Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) 
Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.46343 

(2016/N) 

Þýskaland – Änderung der deutschen 

Regionalfördergebietskarte 2014–

2020 für die Periode 2017–2020 

Stjtíð. ESB C 4, 

6.1.2017, bls. 6 

SA.46346 

(2016/N) 

Ungverjaland Hungary 

– 

Magyarország 2014–2020 közötti 

időszakra vonatkozó támogatási 

térképének módosítása a 2017–2020 

időszakra 

Stjtíð. ESB C 4, 

6.1.2017, bls. 7 

SA.46356 

(2016/N) 

Portúgal – Revisão intercalar do mapa português 

de auxílios com finalidade regional 

2014–2020 

Stjtíð. ESB C 4, 

6.1.2017, bls. 8 

SA.36518 

(2016/NN) 

Pólland Poland 

– 

Świadectwa pochodzenia dla 

wytwórców energii w 

wysokosprawnej kogeneracji 

Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 1 

SA.37869 

(2013/N) 

Belgium Vlaams Gewest, 

Reg. Bruxelles-

Cap./Hrussel Hfdst. 

Gew. 

Blönduð aðstoð 

Mediafonds Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 2 

SA.38083 

(2015/N) 

Belgium – Verlenging van de 

beheersovereenkomst tussen de 

Vlaamse Gemeenschap en het 

Vlaams Audiovisueel Fonds 2011 – 

2013 (Filmfonds) 

Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 3 

SA.38442 

(2014/N) 

Frakkland – Crédit d’impôt pour les dépenses de 

production en France d’œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles 

étrangères 

Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 4 

SA.38539 

(2014/N) 

Frakkland – Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 5 

SA.38769 

(2015/N) 

Nederland – Investeringssteun openbare laadpalen 

elektrisch vervoer/Investment aid 

public accessible charging units 

electric mobility 

Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 6 

SA.39460 

(2014/N) 

Þýskaland – Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe 

‘Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur’ – gewerbliche 

Wirtschaft – hier: Evaluierungsplan 

Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 6 

SA.41540 

(2015/N) 

Litháen Lithuania 

– 

Pagalba viešosioms įstaigoms – 

mokslo ir technologijų parkams 

(toliau – MTP), kuriuose veiklą 

vykdys (vykdo) mažos ir vidutinės 

įmonės 

Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 7 

SA.43109 

(2016/N) 

Króatía Hrvatska 

– 

JU Lučka uprava Osijek Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 8 

SA.43996 

(2015/N) 

Portúgal – Thirteenth prolongation of the 

Portuguese Guarantee Scheme 

Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 9 

SA.44475 

(2016/N) 

Bretland – Supplement Capacity Auction in GB Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 10 

SA.45084 

(2016/N) 

Frakkland – Aide aux propriétaires d’équipements 

auxiliaires sonores de conception de 

programmes et de radiodiffusion à 

usage professionnel 

Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 11 
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Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) 
Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.45860 

(2016/N) 

Frakkland – (i) garantie illimitée octroyée à la 

Caisse Centrale de Réassurance 

(CCR) pour son activité de 

réassurance des risques de 

catastrophes naturelles en France  

(ii) transfert d'actifs et passifs liés 

aux activités non garanties de la CCR 

vers une nouvelle filiale et (iii) 

apport en capital et souscription d’un 

prêt subordonné par la CCR en 

faveur de cette nouvelle filiale 

Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 12 

SA.46345 

(2016/N) 

Finnland Keski-Suomi 

– 

Finnish Regional Aid Map 2014 – 

2020: Amendment of regional aid 

map for 2017–2020 based on mid-

term review/FI: Suomen 

aluetukikartan muuttaminen 2017 – 

2020/SE: Förändringen av Finland’s 

regionalstödskarta 2017–2020 

Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 13 

SA.46610 

(2016/N) 

Ítalía Emilia-Romagna, 

Lombardia, Veneto 

Blönduð aðstoð 

Estensione della durata del regime di 

aiuto SA.35413 relativo ad aiuti 

destinati a compensare i danni 

arrecati dagli eventi sismici 

verificatisi nel maggio 2012 in 

Emilia Romagna, Lombardia e 

Veneto (per tutti i settori tranne 

l’agricoltura) 

Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 13 

SA.46720 

(2016/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

Richtlinie zur Förderung des Neu- 

und Ausbaus sowie der 

Reaktivierung von privaten 

Gleisanschlüssen 

Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 14 

SA.46955 

(2016/N) 

Grikkland – Prolongation of the State Guarantee 

Scheme (Art. 2 law 3723/2008) 

Stjtíð. ESB C 20, 

20.1.2017, bls. 15 

SA.36510 

(2014/NN) 

Pólland Lódzkie 

A-liður 3. mgr. 107. 

gr. 

Euroglas Polska Sp. z o.o. Stjtíð. ESB C 36, 

3.2.2016, bls. 1 

SA.43751 

(2016/N) 

Danmörk Danmark 

– 

Projektering og opførelse af en 

havvindmøllepark med en samlet 

effekt på 350 MW 

Stjtíð. ESB C 36, 

3.2.2016, bls. 2 

SA.44626 

(2016/N) 

Danmörk Danmark 

– 

Pilotudbud af pristillæg for 

elektricitet produceret på 

solcelleanlæg 

Stjtíð. ESB C 36, 

3.2.2016, bls. 3 

SA.45164 

(2016/N) 

Spánn – Compensación por costes indirectos 

del RCDE de la UE en España – 

Modificatión del presupuesto y de la 

duración 

Stjtíð. ESB C 36, 

3.2.2016, bls. 3 

SA.45867 

(2016/N) 

Belgium Belgique-België 

– 

The Belgian federal regime 

governing renewable energy 

certificates and aid to the Rentel and 

Norther wind farm projects 

Stjtíð. ESB C 36, 

3.2.2016, bls. 4 

SA.46230 

(2016/N) 

Grikkland – Mid term review of the Greek 

Regional Aid Map (2017–2020) 

Stjtíð. ESB C 36, 

3.2.2016, bls. 5 

SA.40010 

(2014/N) 

Lúxemborg Luxembourg 

(Grand-Duché) 

– 

Modification du règlement grand-

ducal sur le biogaz 

Stjtíð. ESB C 51, 

17.2.2016, bls. 1 

SA.41161 

(2015/N) 

Pólland Slaskie, 

Malopolskie, 

Dolnoslaskie 

– 

Pomoc państwa dla sektora 

górnictwa węgla kamiennego w 

latach 2015-2018 

Stjtíð. ESB C 51, 

17.2.2016, bls. 2 

SA.43964 

(2015/N) 

Svíþjóð Kalmar län 

– 

Förordnande av tjänst av allmänt 

ekonomiskt intresse, Kalmar Öland 

Airport AB 

Stjtíð. ESB C 51, 

17.2.2016, bls. 3 
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SA.44863 

(2016/N) 

Danmörk Danmark 

– 

Ændring af ordningen om sænkede 

bidrag til finansiering af VE-støtte 

for energiintensive brugere 

Stjtíð. ESB C 51, 

17.2.2016, bls. 4 

SA.44880 

(2016/N) 

Slóvenía Slovenia 

– 

Rescue and restructuring aid for 

companies and cooperatives in 

difficulty, SME 

Stjtíð. ESB C 51, 

17.2.2016, bls. 5 

SA.45779 

(2016/NN) 

Malta – Delimara Gas and Power Energy 

Project 

Stjtíð. ESB C 51, 

17.2.2016, bls. 5 

SA.45976 

(2016/NN) 

Rúmenía Romania 

– 

Schemă de ajutor de stat pentru 

promovarea cogenerării de înaltă 

eficienţă pe baza cererii de energie 

termica utilă 

Stjtíð. ESB C 51, 

17.2.2016, bls. 6 

SA.46556 

(2016/N) 

Finnland Manner-Suomi 

– 

Aid to horse breeding and equestrian 

sports 

Stjtíð. ESB C 51, 

17.2.2016, bls. 7 

SA.46558 

(2016/N) 

Grikkland – Liquidity support to Attica Bank Stjtíð. ESB C 51, 

17.2.2016, bls. 8 

SA.46655 

(2016/NN) 

Frakkland France 

– 

Complément de rémunération pour 

l'éolien terrestre en 2016 

Stjtíð. ESB C 51, 

17.2.2016, bls. 9 

SA.37176 

(2014/N) 

Bretland – Modifications to the UK Film Tax 

Relief 

Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 1 

SA.37178 

(2013/N) 

Frakkland – Aide de l’ANR au projet de R&D 

‘SuperGrid’ dans le cadre du 

programme d’investissement 

d’avenir 

Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 2 

SA.37183 

(2015/NN) 

Frakkland – Plan France Très Haut Débit Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 3 

SA.38306 

(2014/N) 

Bretland – Modifications to the UK Film Tax 

Relief 

Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 3 

SA.39299 

(2014/N) 

Frakkland – Crédit d’impôt en faveur de la 

création de jeux vidéo – 

modifications 

Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 4 

SA.42955 

(2016/N-2) 

Þýskaland – Netzreserve Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 5 

SA.43023 

(2015/N) 

Ítalía Calabria 

– 

Aeroporto di Lamezia Terme – 

nuova aerostazione passeggeri 

Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 6 

SA.43182 

(2015/N) 

Tékkland Czech Republic 

– 

Promotion of electricity production 

from small hydro powerplants 

Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 6 

SA.43451 

(2015/N)) 

Tékkland Czech Republic 

Blönduð aðstoð 

Operationing support for small scale 

biogas installations with capacity of 

up to 500 kW 

Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 8 

SA.44628 

(2016/N) 

Ítalía Italy 

Blönduð aðstoð 

Marebonus – scheme to incentivise 

the highways of the sea 

Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 9 

SA.44679 

(2016/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

Änderungsnotifizierung zur 

Genehmigung des EEG 2014 

(SA.38632) 

Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 10 

SA.45258 

(2016/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

Richtlinie zur Senkung der 

Lohnnebenkosten in der 

Seeschifffahrt 

Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 10 

SA.45461 

(2016/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

EEG 2017 Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 11 

SA.45606 

(2016/N) 

Ítalía Friuli-Venezia 

Giulia 

– 

Interventi per lo sviluppo 

dell’intermodalità 

Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 12 

SA.45694 

(2016/N) 

Portúgal Norte, Algarve, 

Centro (P), 

Alentejo, Grande 

Lisboa, Portugal 

– 

Portugal – PO SEUR Programme for 

Clean Buses in urban areas 

Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 13 
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Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) 
Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.46308 

(2016/N) 

Þýskaland – INVEST – Zuschuss für 

Wagniskapital 

Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 14 

SA.46951 

(2016/N) 

Írland – 10th prolongation of the Credit 

Union Resolution Scheme H1 2017 

Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 14 

SA.47174 

(2016/N) 

Spánn – Amendment of the Restructuring of 

Banco CEISS through integration 

with Unicaja Banco – Amendment to 

the restructuring plan of Banco 

CEISS 

Stjtíð. ESB C 68, 

3.3.2017, bls. 15 

SA.40171 

(2015/NN) 

Tékkland Czech Republic 

– 

Podpora výroby elektřiny z 

obnovitelných zdrojů energie 

Stjtíð. ESB C 69, 

4.3.2017, bls. 2 

SA.35891 

(2012/N) 

Austurríki – Beteiligungen des aws Gründerfonds 

im Rahmen der Jungunternehmer-

Initiative Österreichs 

Stjtíð. ESB C 83, 

17.3.2017, bls. 1 

SA.40349 

(2015/NN) 

Frakkland – Soutien par tarifs d’achat au 

développement des installations 

utilisant l’énergie radiative du soleil 

Stjtíð. ESB C 83, 

17.3.2017, bls. 2 

SA.41528 

(2015/NN) 

Frakkland – Soutien par appels d’offres au 

développement des installations 

utilisant l’énergie radiative du soleil: 

appels d’offres du 8 juillet 2011, 

30 juillet 2011, 9 mars 2013 et 

22 mars 2013 

Stjtíð. ESB C 83, 

17.3.2017, bls. 3 

SA.44627 

(2016/N) 

Ítalía – 

Blönduð aðstoð 

Misure di incentivazione del 

trasporto ferroviario intermodale e/o 

trasbordato. c.d. Ferrobonus 

Stjtíð. ESB C 83, 

17.3.2017, bls. 3 

SA.44666 

(2016/N) 

Grikkland – Νέο Σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης 

για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

απο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

Stjtíð. ESB C 83, 

17.3.2017, bls. 4 

SA.46077 

(2016/N) 

Frakkland – Aide au sauvetage en faveur du 

Groupe Areva 

Stjtíð. ESB C 83, 

17.3.2017, bls. 5 

SA.46134 

(2016/N) 

Pólland Poland 

– 

Program pomocy publicznej dla 

podmiotów zatrudniających osoby 

pozbawione wolności 

Stjtíð. ESB C 83, 

17.3.2017, bls. 6 

SA.46361 

(2016/N) 

Bretland Tees Valley and 

Durham 

A-liður 3. mgr. 103. 

gr. 

Amendment to the regional aid map 

2014–2020 of the United Kingdom 

for the period 2017–2020 

Stjtíð. ESB C 83, 

17.3.2017, bls. 7 

SA.46574 

(2016/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge in Deutschland 

Stjtíð. ESB C 83, 

17.3.2017, bls. 7 

SA.46882 

(2016/N) 

Danmörk – Finansiering af vedvarende energi i 

Danmark (The financing of 

renewables in Denmark) 

Stjtíð. ESB C 83, 

17.3.2017, bls. 8 

SA.46894 

(2016/N) 

Rúmenía Sud-Vest, 

Bucuresti, Ilfov, 

Vest, Romania, 

Nord-Est, Centru, 

Nord-Vest, Sud-Est 

– 

Modificarea schemei de sprijin 

pentru promovarea energiei electrice 

din surse regenerabile prin certificate 

verzi 

Stjtíð. ESB C 83, 

17.3.2017, bls. 9 

SA.47094 

(2016/N) 

Frakkland France 

A-liður 3. mgr. 

107. gr. 

Carte française des zones d’aides à 

finalité régionale (décision SA 38182 

(2014 N)) – 2ème utilisation de la 

réserve national de zonage 

Stjtíð. ESB C 83, 

17.3.2017, bls. 10 
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