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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 13. júlí 2017 

Málsnúmer 80780 

Ákvörðun nr. 143/17/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Hérað Fylkin þrjú Norðurland, Troms og Finnmörk 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Ferðaskipuleggjendur 

Lagastoð Fjárheimildir Norðurlands, Tromsfylkis og Finnmerkur 

Tegund aðstoðar Rekstraraðstoð 

Markmið Markmiðið er að koma í veg fyrir fólksfækkun með því 

að búa til störf í ferðaþjónustu með stuðningi við ferða-

skipuleggjendur sem skipuleggja leiguflug (þ.e. ekki 

áætlunarflug) til flugvalla í þremur fylkjum í Norður-

Noregi. 

Aðstoðarform Rekstraraðstoð 

Fjárveiting 10 milljónir norskra króna 

Aðstoðarhlutfall 25% 

Gildistími Framlenging frá 1.11.2017 til 31.12.2020 

Atvinnugreinar Ferðaskipuleggjendur sem skipuleggja leiguflug 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Fylkin þrjú Norðurland, Troms og Finnmörk 

Aðrar 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/61/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8222 – Knorr-Bremse/Haldex) 

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Hinn 1. júní 2017 barst framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tilkynning um fyrirhugaðan samruna 

Knorr-Bremse og Haldex. Tilkynnandi/tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 27. september 

2017 að þeir afturkölluðu tilkynninguna. 

 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8580 – Mirova/Comsa/PGGM/Mas D'Enric Prison/Terrassa and la Bisbal Courts/Albali) 

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Framkvæmdastjórninni barst 8. september 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna Mirova, Comsa, 

PGGM, Mas d'Enric Prison, Terrassa and la Bisbal Courts og Albali.  Tilkynnandi/tilkynnendur skýrðu 

framkvæmdastjórninni frá því 27. september 2017 að þeir afturkölluðu tilkynninguna. 

2017/EES/61/02 

2017/EES/61/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8444 – ArcelorMittal/Ilva) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. september 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ArcelorMittal S.A. (Lúxemborg). 

– Ilva (Ítalíu), sem er undir yfirráðum Ilva Group. 

ArcelorMittal nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir tilteknum eignum sem 

tilheyra Ilva Group. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ArcelorMittal: stál- og námafyrirtæki sem starfar um heim allan og fæst aðallega við framleiðslu, dreifingu, 

markaðssetningu og sölu á stálvörum til margvíslegra nota, m.a. fyrir  bíla, byggingarstarfsemi, heimilistæki, og 

pakkningar. 

– Ilva: aðallega starfsemi á sviði framleiðslu á hrástáli, og vinnslu og dreifingar. Í kjölfar vandamála af viðskiptalegum, 

iðnaðarlegum og umhverfislegum toga, fór Ilva í gegnum sérstaka skiptameðfer í ársbyrjun 2015 og hefur síðan lotið 

stjórn þriggja sérstaklega skipaðra stjórnenda sem ítölsk stjórnvöld tilnefndu. Stálviðskiptaeiningarnar sem 

ArcelorMittal kaupir eru verksmiðjur Ilva í Taranto, Genúa og Novi Ligure, stálþjónustumiðstöð í Salerno og Sénas, 

skipafloti Ilva, virkjun við Taranto verksmiðjuna og tilteknar dreifingarstöðvar á Ítalíu og í Frakklandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar.  Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.   

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 329, 

30.9.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8444 – ArcelorMittal/Ilva 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2017/EES/61/04 

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

(mál M.8514 – Evonik/DSM/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. september 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Evonik (Þýskalandi), undir yfirráðum RAG Stiftung. 

– DSM (Hollandi). 

– JV (Hollandi). 

Evonik and DSM munu í sameiningu ná óbeinum yfirráðum í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. 

mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir sameiginlegu félagi (JV). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Evonik: framleiðsla og markaðssetning á sérnotaíðefnum. 

– DSM: íðefnafyrirtæki með áherslu á næringu, sérnotaefni og upprennandi starfsemi. 

– JV: framleiðsla og sala vöru sem ætlað er að vera valkostur við aðra uppsprettu Omega-3 fitusýra við framleiðslu á 

dýrafæðu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar.  Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 331, 

3.10.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8514 – Evonik/DSM/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2017/EES/61/05 

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

(mál M.8601 – Greenergy/Inver) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 19. september 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) um 

fyrirhugaðan samruna þar sem Greenergy International Limited („Greenergy“, Bretlandi), sem er endanlega í eigu 

Brookfield Asset Management Inc. („Brookfield“, Kanada), öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 

1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Inver Energy Limited („Inver“, Írlandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Greenergy: starfsemi á sviði innflutnings, geymslu, blöndunar og flutnings hreinsaðrar olíu til heildsöluviðskiptavina 

í Bretlandi og stærsti seljandi eldsneytis til aksturs í Bretlandi. Fyrirtækið framleiðir einnig og blandar lífrænt elds-

neyti. Greenergy er endanlega undir yfirráðum Brookfield, eignastýringafyrirtæki sem starfar um heim allan. 

– Inver: sjálfstæður innflytjandi og dreifingaraðili ýmiss konar eldsneytisvara, einkum á Írlandi, þar sem það rekur líka 

nokkrar smásöluþjónustustöðvar. Í Bretlandi rekur Inver útstöð fyrir eldsneytisinnflutning í Cardiff, þaðan sem það 

selur brennsluolíu, gasolíu og steinolíu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar.  Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.   

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 329, 

30.9.2017). 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.8601 – Greenergy/Inver, 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/61/06 

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

(mál M.8608 – Engie/La Caisse des Dépôts et Consignations/CEOLFALRAM76) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. september 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Engie (Frakklandi). 

– La Caisse des Dépôts et des Consignations („CDC“, Frakklandi). 

– CEOLFALRAM76 (Frakklandi), undir yfirráðum Engie í gegnum dótturfyrirtæki sitt La Compagnie du Vent (LCV). 

CDC nær í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr., yfir CEOLFALRAM76. Samruninn á sér stað með 

kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Engie: starfsemi í tengslum við alla virðiskeðjuna á sviði gass, raforku og orkuþjónustu. Engie ræður yfir LCV, sem 

er með starfsemi við þróun, byggingu og viðhald vindorkuvera og sólarorkugarða. 

– CDC: fjármálasamsteypa og sjóðstýringarfyrirtæki í eigu franska ríkisins sem fjárfestir bæði í verkefnum opinberra 

fyrirtækja og starfsemi á opnum mörkuðum. 

– CEOLFALRAM76: eigandi tveggja vindorkuvera sem eru virk á sviði raforkuframleiðslu í Frakklandi.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar.  Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 329, 

30.9.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: M.8608 – Engie/La Caisse des Dépôts et 

Consignations/CEOLFALRAM76. Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í 

pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2017/EES/61/07 

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

(mál M.8626 – CRH/XI(RMAT)) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. september 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CRH Zehnte Vermögensverwaltungs GmbH („CRH Zehnte“, Þýskalandi) sem er undir yfirráðum CRH plc (Írlandi). 

– XI (RMAT) Holdings GmbH („XI (RMAT“), Þýskalandi), eignarhaldsfélag Fels-Werke GmbH.  

CRH Zehnte nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir XI (RMAT).  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

− CRH: framleiðsla og dreifing á heimsvísu á margvíslegum byggingarefnum, sem komið er fyrir í þremur viðskipta-

einingum, sem fást við þyngri efni (m.a. steinefni, sement, kalkstein og steypu), léttari efni (m.a. gler og glerlausnir, 

aukabúnað vegna byggingarframkvæmda og hlera og tjaldþök), og dreifingu (hreinlætis-, hitunar og pípulagningar-

vörur, rekstur verslana fyrir iðnaðarmenn og almennra byggingarvöruverslana). 

− CRH Zehnte: dótturfyrirtæki alfarið í eigu CRH með óbeinum hætti.  

− XI(RMAT): eignarhaldsfélag Fels-Werke.  

− Fels-Werke GmbH: námavinnsla, vinnsla og dreifing á kalksteini og kalksteinsvörum í Þýskalandi, Tékklandi og 

Rússlandi, sem og framleiðsla á gifsi og múrblöndu. Viðskiptin felast ekki í sölu á verksmiðjunni í Schraplau.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar.  Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 332, 

4.10.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8626 – CRH/XI(RMAT) 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8650 – LGP/CPA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. september 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) um 

fyrirhugaðan samruna þar sem nokkur fyrirtæki undir stjórn og yfirráðum Leonard Green & Partner, L.P. („LGP“, 

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

yfir CPA Global Group („CPA“, Bretlandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– LGP: framtakssjóður. LGP beinir einkum sjónum að þjónustufyrirtækjum, m.a. neytenda-, fyrirtækja- og heilsu-

gæsluþjónustu, auk smásölu.  

– CPA: lögfræðileg stoðþjónusta, nánar tiltekið vegna einkaleyfisendurnýjunar og tengd þjónusta. Kjarnaþjónusta CPA 

felst í að stjórna og annast fyrir hönd viðskiptavina sinna reglulega endurnýjun á einkaleyfum í viðkomandi 

lögsagnarumdæmi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar.  Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. Hafa ber í huga 

að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu fram-

kvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 332, 

4.10.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8650 – LGP/CPA 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8659 – Equistone Partners Europe SAS/Groupe Bruneau) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. september 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Equistone Partners Europe SAS (Frakklandi). 

– Cusco Holding (Frakklandi), eignarhaldsfélag Groupe Bruneau. 

Equistone Partners Europe SAS nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Groupe Bruneau. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Equistone Partners Europe SAS: stýring fjárfestingarsjóða. 

– Groupe Bruneau: dreifing á skrifstofuvörum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar.  Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 332, 

4.10.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8659 – Equistone Partners Europe SAS/Groupe Bruneau 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8576 – Balder/Varma/Serena) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. september 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 

32017M8576. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8591 – VW Credit/Daimler/Autogravity) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. september 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 

32017M8591. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8610 – CKI/CKP/Ista Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. september 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 

32017M8610. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8616 – Partners Group/Civica) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. september 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 

32017M8616. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8625 – Denso/Fujitsu Ten) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. september 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 

32017M8625. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8632 – Remondis/TSR Recycling) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. september 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 

32017M8632. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar Evrópuþingsins  

og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Breytingar á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Frakkland 

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

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða 27. október 2003 

Gildistökudagur breytinganna 23. mars 2018 

Unnt er að nálgast textann ásamt hvers kyns 

viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

almannaþjónustukvaðirnar 

Tilskipun frá 18. september 2017 um breytingu á 

almannaþjónustukvöðum vegna áætlunarflugs milli 

Lannion og Parísar (Orly) 

NOR: TRAA1725604A 

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

Hafið samband við: 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

DTA/SDT/T2 

50 rue Henry Farman 

75720 Paris cedex 15 

FRAKKLAND 

Sími +33 158094321 

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

 

Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

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

flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Frakkland 

Flugleið Lannion – París (Orly) 

Samningstími Frá 27. mars 2018 til 26. mars 2022 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 9. desember 2017 (til kl. 12:00 á hádegi að staðartíma) 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar 

Aéroport de Lannion – Côte de Granit Rose 

Syndicat Mixte de l’Aéroport – EPIC 

Avenue Pierre Marzin 

22300 Lannion 

FRAKKLAND 

Sími +33 296058234 

Bréfsími: +33 296058299 

Netfang: akguegan.aeroportlannion@orange.fr 

 

2017/EES/61/17 

2017/EES/61/18 
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 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.33575 

(2013/N) 

Tékkland – Support from central government to 

non-profit sport facilities 

Stjtíð. ESB C 110, 

7.4.2017, bls. 1 

SA.36798 

(2016/NN) 

Þýskaland Niedersachsen 

– 

Mutmaßlich rechtswidrige staatliche 

Beihilferegelung ‘Kontenpooling der 

Unternehmen in Trägerschaft der Stadt 

Osnabrück (einschl. der Klinikum 

Osnabrück GmbH)’ 

Stjtíð. ESB C 110, 

7.4.2017, bls. 2 

SA.40448 

(2016/NN) 

Þýskaland – Mutmaßlich rechtswidrige staatliche 

Beihilfe für Getzner Textil Weberei 

GmbH 

Stjtíð. ESB C 110, 

7.4.2017, bls. 2 

SA.41155 

(2015/N) 

Ítalía Trento Contributi per smaltimento trote morte Stjtíð. ESB C 110, 

7.4.2017, bls. 3 

SA.41694 

(2015/N) 

Portúgal – O regime de remuneração garantida 

aplicável à atividade de produção de 

energia elétrica em regime especial 

Stjtíð. ESB C 110, 

7.4.2017, bls. 4 

SA.44547 

(2016/N) 

Ítalía Sicilia; 

a-liður 3. mgr. 

107. gr. 

STMicroelectronics s.r.l. (M9) Stjtíð. ESB C 110, 

7.4.2017, bls. 5 

SA.45857 

(2016/N) 

Pólland – Drugie przedłużenie programu 

gwarancji kontraktów eksportowych 

wolnego od pomocy państwa 

Stjtíð. ESB C 110, 

7.4.2017, bls. 5 

SA.46099 

(2016/N) 

Spánn España 

– 

Mapa Español de Ayudas de Finalidad 

Regional para 2014-2020. Revisión 

intermedia para 2017-2020. 

Ayuda estatal no SA. 38472 (2014/N)-

España 

Stjtíð. ESB C 110, 

7.4.2017, bls. 6 

SA.46259 

(2016/N) 

Frakkland France 

– 

Appel d’offre portant sur la réalisation 

et l’exploitation d’installations 

hydroélectriques nouvelles situées en 

France métropolitaine 

Stjtíð. ESB C 110, 

7.4.2017, bls. 7 

SA.47164 

(2016/N) 

Portúgal Portugal 

– 

Seventh Prolongation of the 

Portuguese Guarantee Scheme on EIB 

lending 

Stjtíð. ESB C 110, 

7.4.2017, bls. 8 

SA.47168 

(2016/N) 

Portúgal Portugal 

– 

15th Extension of the Portuguese 

Guarantee Scheme 

Stjtíð. ESB C 110, 

7.4.2017, bls. 8 

SA.47227 

(2017/N) 

Belgía Région 

Wallonne, 

Brabant Wallon 

– 

Aide au sauvetage en faveur de la S.A. 

Idem Papers 

Stjtíð. ESB C 110, 

7.4.2017, bls. 9 

SA.43414 

(2016/N) 

Rúmenía – Închiderea unor mine de cărbune în 

România 

Stjtíð. ESB C 127, 

21.4.2017, bls. 1 

SA.46066 

(2016/N) 

Króatía – Resolution scheme for small credit 

institutions with total assets below 

EUR 1,5 billion 

Stjtíð. ESB C 127, 

21.4.2017, bls. 2 

SA.47351 

(2017/N) 

Bretland Scotland 

– 

Prolongation of the State aid Scheme 

SA.43564 ‘Scottish Green Bus Fund’ 

Stjtíð. ESB C 127, 

21.4.2017, bls. 2 

2017/EES/61/19 
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Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) 
Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.39487 

(2016/NN) 

Belgium – Prolongation de la durée d’exploitation 

des centrales nucléaires Tihange 1, 

Doel 1 et Doel 2 

Stjtíð. ESB C 142, 

5.5.2017, bls. 1 

SA.43616 

(2015/N) 

Finnland Suomi/Finland 

– 

State Aid for the costs of prevention, 

control and eradication of animal 

diseases in aquaculture in Finland 

Stjtíð. ESB C 142, 

5.5.2017, bls. 2 

SA.46615 

(2016/N) 

Ungverjaland – Sport támogatási program – 

meghosszabbítás 

Stjtíð. ESB C 142, 

5.5.2017, bls. 2 

SA.46899 

(2016/N) 

Frakkland Départements 

d’outre-mer 

– 

Octroi de mer Stjtíð. ESB C 142, 

5.5.2017, bls. 3 

SA.45482 

(16/N) 

Ítalía Sud, Italia 

Blönduð aðstoð 

Misure di supporto al trasporto 

ferroviario di merci in Italia 

Stjtíð. ESB C 145, 

9.5.2017, bls. 2. 

SA.38406 

(2014/N) 

Króatía Hrvatska 

– 

Program državnih potpora za 

proizvodnju električne energije iz 

obnovljivih izvora energije 

Stjtíð. ESB C 159, 

19.5.2017, bls. 1 

SA.41933 

(2015/N) 

Ítalía Sicilia, 

Sardegna 

– 

Misure urgenti per garantire la 

sicurezza di approvvigionamento di 

energia elettrica nelle isole maggiori 

Stjtíð. ESB C 176, 

2.6.2017, bls. 1 

SA.43140 

(2015/NN) 

Lettland Latvia 

– 

Support for energy producers Stjtíð. ESB C 176, 

2.6.2017, bls. 2 

SA.44693 

(2016/N) 

Nederland Friesland 

– 

NL_BZK_CSDO Voorgenomen 

investering voor de ontwikkeling van 

Cruise Port Harlingen 

Stjtíð. ESB C 176, 

2.6.2017, bls. 3 

SA.46569 

(2016/N) 

Þýskaland Magdeburg, 

Krfr.St.; 

c-liður 3. mgr. 

107. gr. 

Koordinierungsrahmen der 

Geimeinschaftsaufgabe ‘Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur’ 

Stjtíð. ESB C 176, 

2.6.2017, bls. 4 

SA.46644 

(2016/N) 

Þýskaland Schleswig-

Holstein 

– 

Ausbau Eisenbahninfrastruktur Hafen 

Lübeck 

Stjtíð. ESB C 176, 

2.6.2017, bls. 4 

SA.46731 

(2016/N) 

Austurríki Niederösterreich 

– 

Ausbau passiver Breitbandinfra-

struktur in NGA-unversorgten 

Regionen in Niederösterreich/Building 

passive broadband infrastructure in 

NGA-unprovided regions in Lower 

Austria 

Stjtíð. ESB C 176, 

2.6.2017, bls. 5 

SA.46749 

(2016/N) 

Svíþjóð Norrbottens län 

– 

Stöd till investeringar i Piteå 

Hamn/Haraholmens Logistikcentrum 

Stjtíð. ESB C 176, 

2.6.2017, bls. 6 

SA.47892 

(2017/N) 

Frakkland France 

– 

Crédit d’impôt en faveur de la création 

de jeux vidéo 

Stjtíð. ESB C 176, 

2.6.2017, bls. 7 

SA.42545 

(2015/N) 

Þýskaland Hamburg 

– 

Revitalisierung des Congress Center 

Hamburg (CCH) 

Stjtíð. ESB C 193, 

16.6.2017, bls. 1 

SA.43145 

(2016/FC) 

Þýskaland – Beschwerde über mutmaßlich 

rechtswidrige nicht-steuerliche 

Beihilfen zugunsten der 

Jugendherberge Berlin Ostkreuz 

GmbH 

Stjtíð. ESB C 193, 

16.6.2017, bls. 2 

SA.47501 

(2017/NN) 

Bretland Northern Ireland 

– 

Northern Ireland Renewable Heat 

Incentive Scheme 2017–2018 

Stjtíð. ESB C 193, 

16.6.2017, bls. 2 

SA.32745 

(2017/NN-2) 

Austurríki – Sale of parts of Kommunalkredit 

Austria AG 

Stjtíð. ESB C 219, 

7.7.2009, bls. 1 
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Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) 
Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.34655 

(2017/NN) 

Þýskaland Rheinland-Pfalz 

– 

Subvention für Seniorenresidenz in der 

Stadt Dahn (Rheinland-Pfalz) 

Stjtíð. ESB C 219, 

7.7.2009, bls. 2 

SA.38825 

(2016/NN) 

Ítalía – Denuncia di aiuti di Stato per vantaggi 

concorrenziali attribuiti dallo Stato 

Italiano ai Produttori Privati di Servizi 

socio-sanitari 

Stjtíð. ESB C 219, 

7.7.2009, bls. 2 

SA.45735 

(2017/N) 

Danmörk – Spilordningen Stjtíð. ESB C 219, 

7.7.2009, bls. 3 

SA.45764 

(2016/N) 

Litháen Lithuania 

– 

Pagalba laivybos bendrovėms – 

Tonažo mokesčio schema 

Stjtíð. ESB C 219, 

7.7.2009, bls. 4 

SA.46205 

(2016/N) 

Austurríki – Amendment of the methodology of 

AWS GmbH to calculate the aid 

element of guarantees 

Stjtíð. ESB C 219, 

7.7.2009, bls. 5 

SA.46960 

(2017/N) 

Holland Nederland 

– 

Regeling van de Minister van 

Economische Zaken van, nr. 

WJZ/16062624, tot aanwijzing van 

monomestvergistingsinstallaties als 

subsidiabele categorie en separate 

openstelling 

Stjtíð. ESB C 219, 

7.7.2009, bls. 5 

SA.47178 

(2017/NN) 

Portúgal – Recapitalisation measures for Caixa 

Geral de Depósitos, S.A and limited 

amendments of the existing 

commitments 

Stjtíð. ESB C 219, 

7.7.2009, bls. 6 

SA.47448 

(2017/N) 

Spánn Pais Vasco 

– 

Promoción del euskera en las 

ediciones digitales de los diarios 

escritos en papel y en las agencias de 

noticias 

Stjtíð. ESB C 219, 

7.7.2009, bls. 7 

SA.37900 

(2013/FC) 

Danmörk – Support to local sports associations Stjtíð. ESB C 237, 

21.7.2009, bls. 1 

SA.39877 

(2017/NN) 

Króatíu, – Aid to HZ Cargo – Debt cancellation Stjtíð. ESB C 237, 

21.7.2009, bls. 2 

SA.41065 

(2016/N) 

Króatía – Nacionalni program razvoja 

širokopojasne agregacijske 

infrastrukture u područjima u kojima 

ne postoji dostatan komercijlani 

interes za ulaganja, kao preduvjet 

razvoja pristupnih mreža novih 

generacija (NP-BBI – National 

program for broadband backhaul 

infrastructure) 

Stjtíð. ESB C 237, 

21.7.2009, bls. 2 

SA.42854 

(2015/N) 

Lettland Latvia 

– 

Support for energy intensive industry Stjtíð. ESB C 237, 

21.7.2009, bls. 3 

SA.45521 

(2016/N) 

Frakkland Bretagne 

– 

Projet de développement des 

infrastructures du port de Brest 

Stjtíð. ESB C 237, 

21.7.2009, bls. 4 

SA.45768 

(2016/N) 

Tékkland Czech Republic 

– 

Promotion of electricity from high 

efficiency Combined Heat and Power 

Production in plants put into operation 

as from 1 Jan 2016 

Stjtíð. ESB C 237, 

21.7.2009, bls. 5 

SA.32543 

(2011/N) 

Grikkland Attiki 

– 

Measures in favour of OSE group Stjtíð. ESB C 254, 

4.8.2017, bls. 1 

SA.33229 

(2017/N-2) 

Slóvenía – Restructuring of NLB – Slovenia Stjtíð. ESB C 254, 

4.8.2017, bls. 2 
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Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) 
Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.39347 

(2014/N) 

Portúgal – Regime remuneratório aplicável à 

produção de energia renovável de 

fonte ou localização oceânica por 

centros eletroprodutores com recurso a 

tecnologias em fase de experimentação 

ou pré-comercial 

Stjtíð. ESB C 254, 

4.8.2017, bls. 2 

SA.44097 

(2016/N) 

Finnland Etela-Karjala 

– 

Toimintatuki lentokentille- Kaakkois- 

Suomen Lappeenrannan lentokenttä 

Stjtíð. ESB C 254, 

4.8.2017, bls. 3 

SA.44259 

(2016/N) 

Grikkland – Concession agreements for the 

upgrade, maintenance, management 

and operation of regional airports 

Stjtíð. ESB C 254, 

4.8.2017, bls. 4 

SA.44378 

(2017/N) 

Finnland Suomi/Finland 

– 

Päästökaupasta johtuvien epäsuorien 

kustannusten kompensoimista koskeva 

tukiohjelma 

Stödordning för kompensering av 

indirekta kostnader för handeln med 

utsläppsrätter 

Stjtíð. ESB C 254, 

4.8.2017, bls. 5 

SA.44887 

(2016/N) 

Bretland – First Prolongation and Amendment of 

The Big Society Capital 

Stjtíð. ESB C 254, 

4.8.2017, bls. 5 

SA.45296 

(2017/N) 

Þýskaland – Atomentsorgungsfonds Stjtíð. ESB C 254, 

4.8.2017, bls. 6 

SA.46046 

(2016/NN) 

Slóvakía – Oslobodenie od spotrebnej dane v 

sektore vodnej dopravy (vnútrozemské 

vody) ustanovené v smernici Rady č. 

2003/96/ES o reštrukturalizácii 

právneho rámca Spoločenstva pre 

zdaňovanie energetických výrobkov a 

elektriny (ďalej len ‘smernica Rady č. 

2003/96/ES’). 

Stjtíð. ESB C 254, 

4.8.2017, bls. 7 

SA.47144 

(2016/N) 

Svíþjóð Sverige 

– 

Tax reduction of employee share 

option 

Stjtíð. ESB C 254, 

4.8.2017, bls. 8 

SA.47267 

(2017/N) 

Bretland – Electricity Market Reform – Contract 

for Difference for Renewables. 

Breyting 

Stjtíð. ESB C 254, 

4.8.2017, bls. 8 

SA.47623 

(2017/N) 

Frakkland – Soutien par tarifs d’achat au 

développement des installations sur 

bâtiment utilisant l’énergie radiative 

du soleil 

Stjtíð. ESB C 254, 

4.8.2017, bls. 9 

SA.48265 

(2017/N) 

Ungverjaland – A magyar sporttámogatási program 

kiterjesztése a röplabdára 

Stjtíð. ESB C 254, 

4.8.2017, bls. 10 

SA.40227 

(2014/N) 

Portúgal – Ajuda de Estado ao projecto Windfloat 

no âmbito do NER300 

Stjtíð. ESB C 274, 

18.8.2017, bls. 1 

SA.44622 

(2016/N) 

Bretland – Renewable Heat Incentive (RHI) 

Scheme 

Stjtíð. ESB C 274, 

18.8.2017, bls. 2 

SA.45761 

(2016/N) 

Portúgal – Fourteenth Prolongation of the 

Portuguese Guarantee Scheme 

Stjtíð. ESB C 274, 

18.8.2017, bls. 2 

SA.46216 

(2017/N) 

Bretland – Horserace Betting Levy for Great 

Britain 

Stjtíð. ESB C 274, 

18.8.2017, bls. 3 

SA.46709 

(2016/N) 

Ítalía Calabria 

– 

Aiuti per l’avviamento di nuove rotte 

aeree da/verso gli aeroporti della 

regione Calabria 

Stjtíð. ESB C 274, 

18.8.2017, bls. 4 
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Málsnúmer Aðildarríki Hérað Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) 
Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.48287 

(2017/N) 

Króatíu, – Prolongation of the resolution scheme 

for small credit institutions with total 

assets below EUR 1,5 billion 

Stjtíð. ESB C 274, 

18.8.2017, bls. 5 

SA.48337 

(2017/N) 

Írland Ireland 

– 

11th prolongation of the Credit Union 

Resolution Scheme H2 2017 

Stjtíð. ESB C 274, 

18.8.2017, bls. 5 

SA.48400 

(2017/N) 

Grikkland – Prolongation of the State Guarantee 

Scheme (Art. 2 law 3723/2008) 

Stjtíð. ESB C 274, 

18.8.2017, bls. 6 

SA.37316 

(2015/FC) 

Slóvenía – Complaint concerning alleged 

unlawful State Aid for T-2 

Stjtíð. ESB C 291, 

1.9.2017, bls. 1 

SA.38101 

(2015/NN) 

Grikkland – Εικαζόμενη κρατική ενίσχυση 

προς την Αλουμίνιον Α.Ε. με τη 

μορφή τιμολογίων ηλεκτρικής 

ενέργειας κάτω του κόστους 

κατόπιν διαιτητικής 

απόφασης 

Stjtíð. ESB C 291, 

1.9.2017, bls. 2 

SA.43879 

(2015/N) 

Grikkland Attiki 

– 

Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG) 

(Tax stability clause in the host 

government agreement signed between 

the Hellenic Republic and TAP AG) 

Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG) 

(Ρήτρα φορολογικής σταθερότητας 

στη συμφωνία φιλοξενούσας χώρας 

που υπογράφηκε μεταξύ της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της TAP 

AG) 

Stjtíð. ESB C 291, 

1.9.2017, bls. 2 

SA.45220 

(2016/FC) 

Slóvenía – Domnevna pomoč Komunala Izola 

d.o.o. 

Stjtíð. ESB C 291, 

1.9.2017, bls. 3 

SA.45974 

(2017/N) 

Danmörk – Støtte til Kriegers Flak Havmøllepark Stjtíð. ESB C 291, 

1.9.2017, bls. 4 

SA.47233 

(2017/N) 

Lettland – Īstermiņa eksporta kredīta shēma Stjtíð. ESB C 291, 

1.9.2017, bls. 5 

SA.48099 

(2017/N) 

Írland – Fifth prolongation of the Credit Union 

restructuring and stabilisation Scheme 

Stjtíð. ESB C 291, 

1.9.2017, bls. 6 

SA.36181 

(2016/FC) 

Holland – Vermeende Staatssteun voor 

elektrische laadpalen langs het 

Nederlandse rijkswegennet 

Stjtíð. ESB C 307, 

15.9.2017, bls. 1 

SA.39346 

(2014/FC) 

Írland – Implementation of Commission 

Decision in case E 4/2005 – State 

financing of Radio Teilifís Éireann 

(RTÉ) and Teilifís na Gaeilge (TG4) – 

Ireland 

Stjtíð. ESB C 307, 

15.9.2017, bls. 2 

SA.42838 

(2016/N) 

Frakkland – Projet d’une ferme pilote hydrolienne 

sur le site du Raz Blanchard (Futures 

Energies Raz Blanchard SAS) 

Stjtíð. ESB C 307, 

15.9.2017, bls. 2 

SA.46372 

(2017/N) 

Litháen Lithuania 

– 

Parama plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūrai (II etapas) 

Stjtíð. ESB C 307, 

15.9.2017, bls. 3 

SA.47416 

(2017/N) 

Holland – Guarantee scheme for Energy 

Transition (ETFF) 

Stjtíð. ESB C 307, 

15.9.2017, bls. 4 

SA.48021 

(2017/N) 

Ítalía – Aiuto al settore cinematografico: tax 

credit interno per i produttori 

cinematografici 

Stjtíð. ESB C 307, 

15.9.2017, bls. 5 

SA.48386 

(2017/N) 

Frakkland – Fonds d’accompagnement de la 

réception télévisuelle 

Stjtíð. ESB C 307, 

15.9.2017, bls. 6 
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Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum 

Birt hefur verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins yfirlit um ákvarðanir um markaðsleyfi fyrir 

lyfjum sem teknar voru frá 1. júlí til 31. ágúst 2017, C 328, 29.9.2017, bls. 1 og 14. 

 

2017/EES/61/20 
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