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EFTA-STOFNANIR 
EFTA-DÓMSTÓLLINN 

Beiðni Hæstaréttar Noregs frá 28. júní 2019 um ráðgefandi álit  

EFTA-dómstólsins í máli Melissa Colleen Campbell gegn norska ríkinu 

(Mál E-4/19) 

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf frá Hæstarétti Noregs dags. 28. júní 2019, sem var skráð í málaskrá 

dómstólsins 28. júní 2019, með beiðni um ráðgefandi álit í máli Melissa Colleen Campbell gegn norska 

ríkinu, að því er varðar eftirtalin atriði: 

1. Í ljósi nýlegrar dómaframkvæmdar Dómstóls Evrópusambandsins þar sem álit fullskipaðs dóms, í

dómi frá 12. mars 2014 í máli C-456/12 O. og B., sem varðaði afleiddan búseturétt, hefur verið

staðfest, og á grundvelli meginreglunnar um einsleitni, gildir b-liður 1. mgr. 7. gr. tilskipunar

2004/38/EB, með hliðsjón af 2. mgr. 7. gr. hennar, þá með lögjöfnun um tilvik þar sem borgari í

EES-ríki snýr aftur til heimaríkis síns ásamt fjölskyldumeðlimi?

2. Hvað felst í kröfunni um „samfellda“ dvöl samkvæmt tilskipuninni, sbr. umfjöllun í 80. mgr.

dóms EFTA-dómstólsins frá 26. júlí 2016 í máli E-28/15 Jabbi? Einkum væri gagnlegt að fá álit

EFTA-dómstólsins á því:

a) hvort rof geti orðið á dvöl og ef svo er hversu lengi það megi vara, og

b) hvort mögulegt rof á dvöl viðkomandi – t.d. af ástæðum sem varða atvinnu – hafi þýðingu

við mat á því hvort dvöl sé samfelld í skilningi tilskipunarinnar.

3. Hvað felst í skilyrðinu um að ástæða dvalar borgara EES-ríkis í gistiríkinu verði að hafa verið

„ósvikin og í því skyni að lifa fjölskyldulífi í því ríki“, eins og segir m.a. í 80. gr. dóms EFTA-

dómstólsins frá 26. júlí 2016 í máli E-28/15, Jabbi, 51. mgr. dóms Dómstóls Evrópusambandsins

frá 12. mars 2014 í máli C-456/12, O. og B., með hliðsjón af 56. og 57. mgr. dómsins, og 24. og

26. mgr. dóms síðarnefnda dómstólsins frá 5. júní 2018 í máli C 673/16, Coman, og einnig með

hliðsjón af ákvæði 35. gr. tilskipunarinnar um misnotkun á þeim rétti sem hún veitir? 

2019/EES/84/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9413 – Lactalis/Nuova Castelli) 

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Hinn 9. september 2019 barst framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tilkynning um fyrirhugaðan 

samruna Gruppo Lactalis Italia S.r.l. og Nuova Castelli S.p.A. Tilkynnendur skýrðu framkvæmda-

stjórninni frá því 3. október 2019 að þeir afturkölluðu tilkynninguna. 

2019/EES/84/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9474 – Faurecia/Michelin/Symbio/JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 7. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Faurecia Exhaust International (Frakklandi), að fullu í eigu Faurecia SE („Faurecia“, Frakklandi), sem er undir 

yfirráðum Peugeot SA (Frakklandi) í heild, sem er endanlegt móðurfyrirtæki PSA samstæðunnar („PSA“). 

– Spika (Frakklandi), dótturfyrirtæki alfarið í eigu Compagnie Générale des Etablissements Michelin (Frakklandi), sem 

er eignarhaldsfélag Michelin samstæðunnar („Michelin“). 

– Symbio, („Symbio“ eða „JV“, Frakklandi), en Michelin er sem stendur eigandi 100% hlutafjár og atkvæðisréttar 

(í gegnum Spika). 

Faurecia og Michelin ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Symbio. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Faurecia: framleiðsla og aðdrættir á búnaði fyrir vélknúin ökutæki, m.a. i) sætakerfi, ii) innréttingakerfi, iii) tækni 

sem stjórnar útblæstri og iv) upplýsingaafþreying í ökutækjum, sem og tengiþjónusta. Fyrirtækið er undir yfirráðum 

Peugeot SA í heild, en það starfar um heim allan við framleiðslu og afhendingu á farþegabifreiðum, léttum atvinnu-

ökutækjum og íhlutum fyrir vélknúin ökutæki. 

– Michelin: framleiðandi á heimsvísu og seljandi hjólbarða fyrir bílaiðnaðinn og aðrar iðngreinar. 

– Symbio: samsetning og afhending á vetniseldsneytiskerfum fyrir bílaiðnaðinn. Fyrirtækið er sem stendur undir 

yfirráðum Michelin. 

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 350, 

16.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9474 – Faurecia/Michelin/Symbio/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“). 

2019/EES/84/03 

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

(mál M.9497 – Crédit Agricole/Abanca/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 3. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Crédit Agricole Assurances S.A. (Frakklandi), undir yfirráðum Crédit Agricole S.A. („Crédit Agricole“, Frakklandi). 

– Abanca Division Inmobiliaria S.A. (Spáni), undir yfirráðum Abanca Corporación Bancaria S.A. („Abanca“, Spáni). 

– Abanca Generales Seguros y Reaseguros S.A. („AGSR“, Spáni), sem stendur undir yfirráðum Abanca Division 

Inmobiliaria í heild. 

CAA og Abanca ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 

3. gr. sömu gerðar, yfir AGSR. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Crédit Agricole: bankastarfsemi, tryggingastarfsemi og fasteignaviðskipti. 

– Abanca: starfsemi á sviði einstaklingsbankaviðskipta, neytendafjármögnun, eignastýring og tryggingar, einkum á 

Spáni. 

– AGSR: mun bjóða upp á skaðatryggingar á Spáni og í Portúgal. 

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 342, 

10.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9497 – Crédit Agricole/Abanca/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. 

2019/EES/84/04 

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

(mál M.9541 – Advent/Cobham) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni 1. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Advent International Corporation („Advent“, Bandaríkjunum). 

– Cobham plc („Cobham“, Bretlandi). 

Sjóðir í stýringu Advent ná yfirráðum að fullu, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cobham. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Advent: fjárfestir sem fjárfestir í hlutabréfum í óskráðum félögum á ýmsum vettvangi, m.a. iðnaði, smásölu, fjölmiðlun, 

fjarskiptum, upplýsingatækni, netinu, í heilbrigðisþjónustu og lyfjum, auk þess að stýra fjárfestingasjóðum. 

– Cobham: veitir tæknilausnir og þjónustu í varnar-, flugvéla- og geimiðnaði. 

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 342, 

10.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9541 – Advent/Cobham 

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. 

2019/EES/84/05 

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

(mál M.9543 – Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/ 

Chubu/Walney JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Diamond Transmission Corporation Limited („DTC“, Bretlandi), undir yfirráðum Mitsubishi Corporation („MC“, 

Japan). 

– Infrared Capital Partners Limited („IRCP“, Bretlandi), undir yfirráðum InfraRed Capital Partners (Management) LLP 

(Bretlandi). 

– Chubu Electric Power Co., Inc. („Chubu“, Japan). 

– Diamond Transmission Partners Walney Extension (Holdings) Limited („Target“ (andlagið), Bretlandi). 

DTC, IRCP og Chubu ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar-

innar, yfir andlaginu, Target. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DTC: eignarhaldsfélag sem samþættir fjárfestingarstarfsemi MC í raforkuflutningi. 

– IRCP: stjórnunarfélag sem annast fjárfestingar í innviðum og með starfsemi á sviði fjármálaráðgjafar og stýringar 

fjárfestinga fyrir hönd fjárfestingarsjóða. 

– Chubu: samstæða fyrirtækja sem annast þjónustu við margvísleg orkufyrirtæki, staðsett á Chubu-svæðinu í Japan, og 

fæst við starfsemi tengda rafveitu og tengdum fyrirtækjum, afhendingu gass og miðlun hitunartækja, staðbundin 

orkufyrirtæki, ráðgjöf og fjárfestingar á erlendum vettvangi, fasteignaþjónustu og upplýsingatækniþjónustu. 

– Target: eignarhald og rekstur flutningsnets fyrir Walney Extension vindbúið undan ströndum Bretlands.  

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 350, 

16.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9543 – Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/Chubu/Walney 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. 

2019/EES/84/06 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9562 – Alight Solutions/NGA Human Resources) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 7. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Tempo Holding Company LLC („Alight Solutions“, Bandaríkjunum), sem er fyrirtæki í fjárfestingasafni og undir 

yfirráðum Blackstone Group Inc. („Blackstone“, Bandaríkjunum). 

– NGA Human Resources („NGA“, Bretlandi). 

Alight Solutions nær óbeint fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir NGA í heild 

sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone: eignastýring. 

– Alight Solutions: mannauðsstýringarkerfi vistuð í skýi. 

– NGA: samþættar lausnir og þjónusta á sviði hugbúnaðar, útvistunar og upplýsingatækni fyrir launagreiðslur og 

mannauðsstýringu. 

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 350, 

16.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9562 – Alight Solutions/NGA Human Resources 

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. 

2019/EES/84/07 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9563 – PIC/SKC/SKCCD) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Petrochemical Industries Company K.S.C. („PIC“, Kúveit), undir yfirráðum Kuwait Petroleum Corporation (Kúveit). 

– SKC Co., Ltd. („SKC“, Suður-Kóreu), undir yfirráðum SK Holdings Co., Ltd. (Suður-Kóreu). 

PIC og SKC ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki („JV“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og framlagningu eigna. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PIC: fyrirtæki sem annast framleiðslu og markaðssetningu um allan heim á hráolíuvörum og er staðsett í Kúveit. 

– SKC: kóreskt íðefnafyrirtæki sem er skráð á lista kóresku kauphallarinnar og fæst við íðefni, himnur o.fl. (hálfleiðara- 

og bensenhexaklór-íðefni). 

– JV: mun samanstanda af núverandi íðefnastarfsemi SKC og annast framleiðslu, markaðssetningu og sölu á íðefnum, 

einkum própýlenoxíði, própýlenglýkóli, própýlenglýkóleter og stýren-einliðum.  

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 342, 

10.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9563 – PIC/SKC/SKCCD 

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. 

2019/EES/84/08 
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Upphaf málsmeðferðar 

(mál M.9097 – Boeing/Embraer) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. október 2019 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa komist 

að þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri markaðinum. 

Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna og er með 

fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við c-lið 1. mgr. 6. gr. 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

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

þeir kunna að hafa fram að færa um hinn fyrirhugaða samruna. 

Svo unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum við málsmeðferðina verða þær að berast framkvæmda-

stjórninni innan 15 daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 347, 14.10.2019, bls. 8. 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.9097 – Boeing/Embraer, 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“). 

2019/EES/84/09 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8858 – Boeing/Safran/JV (Auxiliary Power Units)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. september 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32018M8858. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8915 – DS Smith/Europac) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. nóvember 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við 2. 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 

32018M8915. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/84/10 

2019/EES/84/11 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9019 – Mars/AniCura) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. október 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við 2. 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 

32018M9019. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9110 – Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. febrúar 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við 2. 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 

32019M9110. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/84/12 

2019/EES/84/13 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9239 – Evonik/PeroxyChem) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. júní 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32019M9239. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9294 – BMS/Celgene) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. júlí 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32019M9294. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/84/14 

2019/EES/84/15 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9353 – Advent International Corporation/Evonik Methacrylates Business Division) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 2. júlí 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum samruna 

og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32019M9353. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9465 – Primus Shareholders/Prudential/Real Estate) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. september 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32019M9465. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/84/16 

2019/EES/84/17 

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

(mál M.9491 – Ardagh Group/OTPP-Element/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. september 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32019M9491. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9515 – TPG Asia/Genting Hong Kong/Dream Cruises) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. september 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32019M9515. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/84/18 

2019/EES/84/19 

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

(mál M.9522 – Brookfield/ENGIE/TAG Pipelines Sur) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 2. október 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32019M9522. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9533 – KKR/Arta Capital/Alvic) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 2. október 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32019M9533. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/84/20 

2019/EES/84/21 

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 tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9558 – Triton/All4Labels Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. október 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32019M9558. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/84/22 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem innheimta ber í  

tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og afreiknivexti fyrir  

28 aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. nóvember 2019 

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 

frá 21. apríl 2004) (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

aðferðar við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að 

bæta við grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við orðsendinguna og fer það eftir notkun viðmiðunar-

vaxtanna. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður grunnvextina sem nemur 

100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 30. janúar 2008 um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli einnig ákveðnir með 

því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í sérstakri ákvörðun. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 307, 11.9.2019, bls. 3, og EES-viðbæti nr. 74, 19.9.2019, bls. 30. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,02 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,03 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,03 -0,13 -0,13 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,04 -0,13 -0,13 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,03 -0,11 -0,11 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,02 -0,11 -0,11 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,00 -0,11 -0,11 

1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 0,00 -0,15 2,27 -0,15 -0,03 -0,15 -0,15 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 0,00 -0,20 2,27 -0,20 -0,07 -0,20 -0,20 

1.10.2019 31.10.2019 -0,28 -0,28 0,00 -0,28 2,27 -0,28 -0,12 -0,28 -0,28 

1.11.2019 – -0,33 -0,33 0,00 -0,33 2,27 -0,33 -0,16 -0,33 -0,33 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,48 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 -0,15 0,28 0,48 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 -0,20 0,28 0,48 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

1.10.2019 31.10.2019 -0,28 -0,28 -0,28 0,28 0,48 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 

1.11.2019 – -0,33 -0,33 -0,33 0,28 0,39 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 

 

Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,31 -0,16 -0,16 1,09 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,24 -0,16 -0,16 1,09 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,13 -0,13 -0,13 1,09 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,03 -0,13 -0,13 1,09 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,02 -0,11 -0,11 1,09 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,05 -0,11 -0,11 1,09 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,07 -0,11 -0,11 1,09 

1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 -0,15 1,87 -0,15 3,56 0,07 -0,15 -0,15 1,09 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 -0,20 1,87 -0,20 3,56 0,06 -0,20 -0,20 1,09 

1.10.2019 31.10.2019 -0,28 -0,28 -0,28 1,87 -0,28 3,56 0,06 -0,28 -0,28 0,90 

1.11.2019 – -0,33 -0,33 -0,33 1,87 -0,33 3,56 0,04 -0,33 -0,33 0,90 

 

2019/EES/84/23 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:307:TOC
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AUGLÝST EFTIR TILLÖGUM – EACEA/45/2019 

Áætlunin Erasmus+, lykilaðgerð 3 – Stuðningur við umbætur á stefnumálum 

Samstarf við borgaraleg samtök á sviði æskulýðsstarfs 

INNGANGUR  

Samstarf við borgaraleg samtök á sviði æskulýðsstarfs (1) er nauðsynlegt í því skyni að gera grundvallar-

markmiðið um þátttöku ungs fólks í stjórnmálalífi að veruleika, sbr. 165. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins og æskulýðsstefnu ESB (2). 

Samstarf af þessu tagi stuðlar að tilfinningu fyrir hlutdeild í víðum skilningi að því er varðar aðgerðir 

ESB og stefnumið sem varða ungt fólk og að tekið sé mið af hugmyndum ungs fólks hvarvetna í 

borgaralegu samfélagi og því sem það lætur sig varða. 

Mikilvægi þess felst í að tryggja virka þátttöku hagsmunaaðila meðal ungs fólks í borgaralegu samfélagi, 

stuðla að þátttöku þess í áætluninni Erasmus+ og Evrópsku samstöðusveitinni og öðrum evrópskum 

áætlunum og að miðla stefnumörkun, niðurstöðum áætlana og góðum starfsvenjum til ungs fólks og 

hagsmunaaðila í þeirra röðum í gegnum tengslanet þeirra og víðar. 

1.  MARKMIÐ OG TILGANGUR  

Tilgangurinn með þessari auglýsingu er að veita skipulagsaðstoð, sem nefnd er rekstrarstyrkur, til frjálsra, 

evrópskra félagasamtaka og neta innan ESB sem eru virk á sviði æskulýðsstarfs og hafa eftirfarandi 

almenn markmið:  

 Auka vitund um æskulýðsstefnu ESB (3) 2019-2027, m.a. evrópsk æskulýðsmarkmið.  

 Þróa, stuðla og styðja aðgerðir til að fá ungt fólk til að taka þátt og tengjast og til valdeflingar í 

anda æskulýðsstefnu ESB. 

 Auka vitund og þátttöku ungs fólks í aðgerðum ESB fyrir ungt fólk, m.a. Erasmus+, Evópsku 

samstöðusveitinni og Uppgötvaðu ESB (e. Discover EU). 

 Efla staðfestu og samstarf gerenda í hópi félagasamtaka ungs fólks við opinber yfirvöld um að 

hrinda í framkvæmd stefnu á sviðum sem varða ungt fólk. 

 Ýta undir þátttöku hagsmunaaðila í hópi ungs fólks, m.a. með því að byggja á stafrænum 

samskiptum ásamt þátttöku með öðrum hætti. 

 Ýta undir þátttöku félagasamtaka ungs fólks við að breiða út stefnumið og áætlanaaðgerðir, m.a. 

niðurstöður og góða starfshætti meðal aðildarfélaga sinna og víðar. 

Markmið þessi skulu vera greinilegur hluti starfsáætlana, starfsemi og starfsáfanga umsóknarstofnananna. 

Þá verður ætlast til þess að starfsemi samtaka á sviði æskulýðsstarfs sem munu hljóta stuðning samkvæmt 

þessari auglýsingu miði að því: 

 Að leggja sitt af mörkum til þess að evrópsk æskulýðsmarkmið sem tengjast æskulýðsstefnu 

Evrópusambandsins náist. 

 Að fylgja leiðbeinandi reglum fyrir æskulýðsstefnu Evrópusambandsins og stuðla að því leyti 

að eftirfarandi:  

  

(1) Árleg vinnuætlun um framkvæmd Erasmus+ 2020 (C(2019) 5823). 

(2) Ályktun ráðs Evrópusambandsins og fulltrúar ríkisstjórna aðildarríkjanna sem komu saman á vegum ráðsins um 

stefnumörkun í evrópsku samstarfi á sviði æskulýðsstarfs: Æskulýðsstefna Evrópusambandsins 2019-2027 

(Stjtíð. ESB C 456, 18.12.2018, bls. 1): https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en. 

(3) https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en. 

2019/EES/84/24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2018:456:TOC
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
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 Jafnrétti og jafnræði með því að vinna gegn hvers kyns mismunun og halda á lofti 

aðgerðum sem ýta undir sanngirni og jafnan aðgang ungs fólks að tækifærum og auðvelda 

vegferð þess til fullorðinsára, m.a. í borgaralegu lífi, í námi eða vinnumhverfi. 

 Samheldni með því að koma til móts við mismunandi þarfir ungs fólks, einkum þeirra sem 

hafa færri tækifæri en aðrir og leggja við hlustir eftir þeim röddum sem mögulega fá ekki að 

heyrast. 

 Þátttöku alls ungs fólks í lýðræðislegu og borgaralegu samfélagi í Evrópu með marktækum 

aðgerðum til að virkja ungt fólk og samtök ungs fólks í Evrópu og á innlendum, 

svæðisbundnum og staðbundnum vettvangi við þróun, framkvæmd og eftirfylgni við 

stefnumið, og stuðla að umræðu og aðgerðum sem verða til þess að raddir ungs fólks heyrist 

betur í samfélaginu og hvetja ungt fólk til þess að greiða atkvæði í kosningum. 

 Alþjóðlegri, evrópskri, landsbundinni, svæðisbundinni og staðbundinni nálgun svo tryggja 

megi að aðgerðir í Evrópu nái til og hafi áhrif á grasrót ungs fólks og tengist þeim 

heimsmálum sem ungt fólk lætur sig varða. 

 Að hlúð sé að þróun hæfni og færni í gegnum óformlegt og formlaust nám, æskulýðssamtök og 

æskulýðsstarf; einnig stuðlað að tölvulæsi, fjölmenningarlegu námi, gagnrýninni hugsun, 

virðingu fyrir fjölbreytileika og gildi samstöðu, jafnréttis og mannréttinda meðal ungs fólks í 

Evrópu. 

 Að lagt sé af mörkum til viðeigandi átaksverkefna ESB sem eru víðtækari en æskulýðsstarf en 

hafa áhrif á ungt fólk, s.s. borgararéttindi, menntun, menning, íþróttir, atvinna eða félagsleg 

samheldni. 

Allar ofangreindar aðgerðir ættu að eiga sinn þátt í að auka tengsl við ungt fólk og tryggja fjölbreytni 

þeirra radda sem heyrast, ná til ungs fólks innan og utan æskulýðssamtaka og ungs fólks sem ekki nýtur 

sömu tækifæra og aðrir, þar með eftir ýmiss konar hefðbundnum og stafrænum leiðum. 

2.  HLUTGENGI  

2.1.  Hlutgengir umsækjendur  

Auglýsing þessi er opin tveimur flokkum samtaka: Evrópskum frjálsum félagasamtökum (ENGO) á sviði 

æskulýðsstarfs og netkerfa innan ESB (óformleg net) á sviði æskulýðsstarfs. 

Eftirfarandi skilgreiningar gilda í tengslum við samstarf við borgaraleg samtök á sviði æskulýðsstarfs: 

1. flokkur: Evrópsk, frjáls félagasamtök (ENGO) verða: 

 að starfa samkvæmt formlega viðurkenndri gerð, sem samanstendur af a) evrópskum aðila/ 

skrifstofu (umsækjandanum) sem hefur haft lagalega staðfestu í að minnsta kosti eitt ár í 

hlutgengu landi daginn sem umsóknin er lögð fram og b) landsbundnum samtökum/útibúum í 

að minnsta kosti 12 hlutgengum löndum með lagaleg tengsl við evrópskan aðila/skrifstofu, 

 að starfa á sviði æskulýðsstarfs og annast starfsemi sem stuðlar að framkvæmd meginþátta 

æskulýðsstefnu ESB, 

 að fá ungmenni til að taka þátt í stjórnun og stjórnunarháttum samtakanna. 

2. flokkur: Net innan ESB (óformlegt net) verður: 

 að samanstanda af lagalega sjálfstæðum samtökum, sem ekki eru rekin í ágóðaskyni og starfa á 

sviði æskulýðsstarfs og stuðla með starfsemi sinni að framkvæmd meginþátta æskulýðsstefnu 

ESB, 

 að vera rekið samkvæmt óformlegum stjórnunarháttum og samanstanda af a) samtökum sem 

hafa haft lagalega staðfestu, í að minnsta kosti eitt ár daginn sem umsóknin er lögð fram, í 

hlutgengu landi sem samþættar og styður við netið á evrópskum vettvangi (umsækjandinn), og 

b) önnur samtök með staðfestu í að minnsta kosti 12 hlutgengum löndum, 

 að fá ungmenni til að taka þátt í stjórnun og stjórnunarháttum netsins.  
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2.2. Hlutgeng ríki  

Tekið verður við umsóknum frá lögaðilum í eftirtöldum ríkjum: 

 Aðildarríkjum Evrópusambandsins: Austurríki, Belgíu, Bretlandi, Búlgaríu, Danmörku, 

Eistlandi, Finnlandi, Frakklandi, Grikklandi, Hollandi, Írlandi, Ítalíu, Króatíu, Kýpur, Lettlandi, 

Litháen, Lúxemborg, Möltu, Póllandi, Portúgal, Rúmeníu, Slóvakíu, Slóveníu, Spáni, Svíþjóð, 

Tékklandi, Ungverjalandi og Þýskalandi. 

 Breskir umsækjendur: Vinsamlegast athugið að uppfylla þarf hlutgengisskilyrðin allan 

tímann á meðan styrkurinn er í gildi. Gangi Bretland úr Evrópusambandinu á gildistíma 

styrksins án þess að gerður sé samningur við Evrópusambandið sem tryggir sérstaklega að 

breskir umsækjendur séu áfram hlutgengir, verður fjármögnun hætt (en þátttöku haldið 

áfram þar sem kostur er) eða þess krafist að þátttöku í verkefninu sé hætt á grundvelli gr. 

II.16.2.1 (a) í almennum skilyrðum styrksamningsins. 

 Þeim aðildarríkjum Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) sem eiga aðild að Evrópska 

efnahagssvæðinu (EES): Íslandi, Liechtenstein og Noregi. 

 Umsóknarríkjum sem njóta áætlunar um slík ríki, í samræmi við þau grundvallarsjónarmið og 

þá almennu skilmála sem mælt er fyrir um í rammasamningum sem gerðir hafa verið við þessi 

ríki með tilliti til þátttöku þeirra í áætlunum Evrópusambandsins: Norður-Makedóníu, 

Lýðveldinu Serbíu og Tyrklandi. 

3.  STARFSEMIN  

Umsækjendur verða að leggja fram samræmda vinnuáætlun þar sem fara saman starfsemi sem er ekki í 

hagnaðarskyni og starfsemi sem ungmenni leiða og er til þess fallin að ná markmiðum auglýsingarinnar. 

Einkum: 

 nám utan hefðbundins skólakerfis og óformlegt nám og starfsemi fyrir ungmenni og umsjón-

armenn æskulýðsstarfs, 

 verkefni ætluð til þess að þróa gæði, nýsköpun og viðurkenningu æskulýðsstarfs, 

 verkefni til þróunar og sem stuðla að staðfestingu og viðurkenningu og gagnsæi á sviði 

æskulýðsstarfs, 

 málþing, fundir, vinnustofur, samráð, umræður ungmenna um stefnu í æskulýðsmálum og/eða 

evrópskum málefnum, 

 samráð við ungt fólk sem verður hluti af skoðanaskiptum Evrópusambandsins við ungt fólk (4), 

 starfsemi sem stuðlar að virkri þátttöku ungs fólks í lýðræðisstarfi, t.d. með því að ýta undir að 

það sé haft með í ákvarðanatöku, að það eigi fulltrúa, ýta undir nýjar og annars konar leiðir til 

þátttöku eða þróun samfélagslegrar færni, 

 verkefni sem stuðla að samstöðuverkefnum meðal ungs fólks í Evrópu, 

 verkefni sem stuðla að einingu, umburðarlyndi og þekkingu og skilningi á mismunandi 

menningarsvæðum í Evrópu, 

 fjölmiðlar og samskiptastarfsemi og tæki sem varða æskulýðsstarf og evrópsk málefni.  

  

(4) Sem framkvæmdastjórnin sá fyrir sér innan ramma ráðgerðrar áætlunar sem sett er fram í æskulýðsstefnu ESB 

2019-2027, sem er sett fram í orðsendingunni ‘Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU 

Youth Strategy’, 22.5.2018, COM(2018) 269). Fyrirhuguð skoðanaskipti ungs fólks og stefnumótandi aðila 

„munu fela í sér nýjar og aðrar leiðir til þátttöku, m.a. herferðir á netinu, samráð í gegnum ýmsan stafrænan 

vettvang sem er tengdur æskulýðsgátt ESB (e. European Youth Portal). Skoðanaskiptin verða samræmd á 

vettvangi ESB, þar sem ungt fólk hefur aðkomu á öllum stigum, og studd af innlendum vinnuhópum með bættu 

vöktunarfyrirkomulagi. Þær eiga að vera gegnsæjar og sýnilegar hvað áhrif varðar. Svo gera megi ungu fólki 

kleift að mynda sér skoðanir á grundvelli staðreynda og röksemda er aðgangur að vönduðum upplýsingum 

nauðsynlegur“. 
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Samkvæmt þverlægri reglu eiga umsækjendur að leggja sig eftir áætlunum um að tengjast ungu fólki í 

grasrótinni sem hefur margvíslegan bakgrunn í því skyni að tryggja að unnt sé að ná til vaxandi fjölda 

ungs fólks í grasrótinni. 

Hvorki landsbundnar Erasmus+ skrifstofur né samtök þar sem aðilar eru að miklum meirihluta (2/3 eða 

meira) landsbundnar Erasmus+ skrifstofur teljast hlutgeng samtök samkvæmt þessari auglýsingu. 

4.  FJÁRVEITING  

Auglýsing þessi eftir tillögum veitir tækifæri til að sækja um árlega rekstrarstyrki. (5). 

Árlegir rekstrarstyrkir beinast að skammtímasamstarfi á evrópska vísu. Umsóknir verða að fela í sér 

nákvæma 12 mánaða starfsáætlun (árlega starfsáætlun) fyrir árið 2020, ásamt nauðsynlegum upplýsingum 

svo unnt sé að reikna út styrkinn. 

5.  VIÐMIÐ VIÐ ÚTHLUTUN  

Styrkhæfar umsóknir verða metnar til stiga samkvæmt eftirtöldum viðmiðum: 

 Þýðingu (hámark 30 punktar), 

 gæðum útfærslu og framkvæmdar starfsáætlunarinnar (hámark 20 punktar), 

 lýsingu, fjölda og fjölbreytni bakgrunns þátttakenda og landa sem koma að starfseminni 

(hámark 30 punktar), 

 áhrifum, útbreiðslu og sjálfbærni (hámark 20 punktar). 

6.  SKIL UMSÓKNA  

Umsóknir verður að senda á rafrænu eyðublaði fyrir styrkumsóknir (eForm). 

Rafræna eyðublaðið er að finna á ensku, frönsku og þýsku á eftirfarandi slóð á netinu: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

og skal það vera rétt útfyllt á einu hinna opinberu tungumála Evrópusambandsins. 

Rétt útfyllt rafrænt umsóknareyðublað verður að senda á netinu hinn 19. nóvember 2019 fyrir kl. 17:00 

(Brussel-tíma), ásamt viðeigandi fylgiskjölum (6). 

Sami frestur gildir um önnur tilskilin fylgiskjöl (7) sem skal senda framkvæmdastofnuninni með 

tölvupósti. 

7.  NÁNARI UPPLÝSINGAR  

Umsóknir verða að vera í samræmi við ákvæði sem er að finna í leiðbeiningum fyrir umsækjendur vegna 

auglýsingar eftir tillögum EACEA/45/2019 og er þær að finna á eftirfarandi vefsetri: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

  

(5) Heildarfjárveiting til samvinnu við borgarleg samtök á sviði æskulýðsstarfs á árinu 2020 er 4 000 000 evrur og 

skiptist sem hér segir: 3 500 000 evrur – ætlaðar styrkþegum sem undirrituðu rammasamninga um samstarf við 

borgaraleg samtök á sviði æskulýðsstarfs á árinu 2018 og eru því ekki með í þessari auglýsingu, 500 000 evrur – 

ætlaðar umsækjendum sem leggja fram umsóknir um árlegan rekstrarstyrk samkvæmt þessari auglýsingu. 

(6) Önnur stjórnsýsluskjöl sem gerð er krafa um í leiðbeiningunum fyrir umsækjendur ber að senda með tölvupósti til 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (framkvæmdastofnunar menntamála, hljóð- og 

myndmiðlunar og menningar) fyrir 19. nóvember 2019 á eftirfarandi netfang: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu. 

(7) Nánari upplýsingar um fylgiskjölin sem senda ber er að finna í 14. kafla leiðbeininganna fyrir umsækjendur. 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
mailto:EACEA-YOUTH@ec.europa.eu
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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 eða ráðstöfun felur ekki í sér aðstoð 

Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.49580 

(2017/N) 

Ungverjaland Észak-

Magyarország 

Ákvæði a-liðar 3. 

mgr. 107. gr. 

Regional investment aid to 

BorsodChem Zrt. 

Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 1. 

SA.51061 

(2018/N) 

Frakkland Nord-Pas-de-

Calais 

– 

Parc éolien en mer dans une zone au 

large de Dunkerque (lauréat du 

dialogue concurrentiel no1/2016 

portant sur des installations éoliennes 

de production d’électricité en mer 

dans une zone au large de 

Dunkerque) – V2 

Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 2. 

SA.51190 

(2018/N) 

Frakkland Haut-Rhin 

– 

Soutien par appel d'offres au 

développement d''installations de 

production d'électricité à partir de 

l'énergie solaire dans le département 

du Haut-Rhin 

Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 2. 

SA.53028 

(2019/N) 

Írland – The Key Employee Engagement 

Programme 

Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 3. 

SA.52288 

(2018/N) 

Þýskaland – Sale of HSH Nordbank AG Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 4. 

SA.49371 

(2017/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

KWK – Stadtwerke München – 

Modernisierung der GuD2, >300 MW 

Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 5. 

SA.49843 

(2017/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

KWK – Steag – GuD Herne, 

>300 MW 

Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 5. 

SA.53518 

(2019/N) 

Ítalía – Third prolongation of the Italian 

guarantee scheme for the 

securitisation of non-performing 

loans 

Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 6. 

SA.54005 

(2019/N) 

Írland – Ninth prolongation of the Credit 

Union restructuring and stabilisation 

scheme 

Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 7. 

SA.53054 

(2019/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

Förderrichtlinie für die Nachrüstung 

von mit Selbstzündungsmotor 

angetriebenen Nutzfahrzeugen mit 

einer zulässigen Gesamtmasse von 

mehr als 3,5 Tonnen (schwere 

Kommunalfahrzeuge) der 

Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, 

V und EEV 

Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 8. 

SA.53055 

(2019/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

Förderrichtlinie für die Nachrüstung 

von mit Selbstzündungsmotor 

angetriebenen gewerblichen schweren 

Handwerker- und Lieferfahrzeugen 

der Klassen N1 und N2 mit einer 

zulässigen Gesamtmasse von 3,5 

Tonnen bis zu 7,5 Tonnen der 

Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, 

V und EEV mit 

Stickoxidminderungssystemen. 

Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 8. 

SA.53056 

(2019/N) 

Þýskaland Deutschland 

– 

Förderrichtlinie für die Nachrüstung 

von mit Selbstzündungsmotor 

angetriebenen gewerblichen leichten 

Handwerker- und Lieferfahrzeugen 

der Klassen N1 und N2 mit einer 

zulässigen Gesamtmasse von 2,8 

Tonnen bis zu 3,5 Tonnen der 

Schadstoffklassen Euro 3, 4, 5 und 6 

mit Stickoxidminderungssystemen. 

Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 9. 

2019/EES/84/25 
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.54244 

(2019/N) 

Írland Ireland 

– 

15th prolongation of the Credit Union 

Resolution Scheme 2019-2020 

Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 10. 

SA.54332 

(2019/N) 

Grikkland – Prolongation of the Greek State 

Guarantee Scheme for banks (Art. 2 

law 3723/2008) 

Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 11. 

SA.53546 

(2019/N) 

Portúgal Portugal 

– 

10th prolongation of the Portuguese 

Guarantee Scheme on EIB lending 

Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 12. 

SA.51263 

(2019/N) 

Holland Nederland 

– 

Gecombineerde verlenging 

Nederlandse tonnageregeling voor 

grote schepen en scheepsmanagement 

(N 457/2008) en voor kabelleggers, 

pijpenleggers, kraanschepen en 

onderzoeksschepen (N 714/2009) 

Stjtíð. ESB C 277, 

16.8.2019, bls. 12. 

SA.53821 

(2019/N) 

Ítalía – Modifica del Meccanismo di 

remunerazione della disponibilità di 

risorse per l’adeguatezza. Introd-

uzione di requisiti ambientali. 

Stjtíð. ESB C 286, 

23.8.2019, bls. 1. 

SA.54724 

(2019/N) 

Írland – Limited extension of NAMA’s 

lifespan to work out residual loans 

Stjtíð. ESB C 286, 

23.8.2019, bls. 2. 

SA.51614 

(2018/N) 

Pólland Warminsko-

Mazurskie 

– 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie 

Stjtíð. ESB C 286, 

23.8.2019, bls. 3. 

SA.51866 

(2018/N) 

Finnland Suomi/Finland 

– 

Costs of prevention, control, 

eradication of animal diseases in 

aquaculture 

Stjtíð. ESB C 286, 

23.8.2019, bls. 3. 

SA.45274 

(2016/NN) 

Frakkland France 

– 

Parc éolien en mer de Courseulles 

lauréat de l'appel d'offres éolien en 

mer no 2011/S 126-208873 de 2011 

Stjtíð. ESB C 286, 

23.8.2019, bls. 4. 

SA.45275 

(2016/NN) 

Frakkland France 

– 

Parc éolien en mer de Fécamp lauréat 

de l'appel d'offres éolien en mer no 

2011/S 126-208873 de 2011 

Stjtíð. ESB C 286, 

23.8.2019, bls. 5. 

SA.45276 

(2016/NN) 

Frakkland France 

– 

Parc éolien en mer de Saint-Nazaire 

lauréat de l'appel d'offres éolien en 

mer no 2011/S 126-208873 de 2011 

Stjtíð. ESB C 286, 

23.8.2019, bls. 6. 

SA.47246 

(2017/NN) 

Frakkland France 

– 

Parc éolien en mer des iles d'Yeu et 

de Noirmoutier lauréat de l'appel 

d'offres no 2013/S 054-088441 

Stjtíð. ESB C 286, 

23.8.2019, bls. 7. 

SA.47247 

(2017/NN) 

Frakkland France 

– 

Parc éolien en mer de Dieppe Le 

Tréport lauréat de l'appel d'offres 

éolien en mer no 2013/S 054-088441 

Stjtíð. ESB C 286, 

23.8.2019, bls. 7. 

SA.48007 

(2017/NN) 

Frakkland France 

– 

Parc éolien en mer de Saint-Brieuc 

lauréat de l'appel d'offres éolien en 

mer no 2011 

Stjtíð. ESB C 286, 

23.8.2019, bls. 8. 

SA.54375 

(2019/N) 

Frakkland France 

– 

Prolongation du régime de soutien 

par appels d'offres au développement 

des installations au sol de production 

d'électricité à partir d'énergie solaire, 

approuvé le 29 Septembre 2017 

Stjtíð. ESB C 286, 

23.8.2019, bls. 9. 

SA.54376 

(2019/N) 

Frakkland France 

– 

Prolongation du régime de soutien 

par appels d'offres au développement 

des installations de production 

d''électricité à partir de l'énergie 

solaire, implantées sur bâtiments 

Stjtíð. ESB C 286, 

23.8.2019, bls. 10. 

SA.51080 

(2019/N) 

Spánn España 

– 

TRTEL – Compensación a 

prestadores del servicio de 

comunicación audiovisual televisiva 

por los costes derivados de los 

cambios a realizar en los equipos de 

transmisión para su adaptación a las 

nuevas asignaciones de frecuencia 

(segundo dividendo digital) 

Stjtíð. ESB C 303, 

6.9.2019, bls. 1. 
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.52832 

(2019/N) 

Pólland Slaskie 

– 

Amendments to the closure plan for 

the Polish coal mining sector in the 

period 2015–2023 

Stjtíð. ESB C 303, 

6.9.2019, bls. 2, 

sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB C 317, 

20.9.2019, bls. 4. 

SA.50905 

(2018/N) 

Pólland Poland, 

Zachodnio-

pomorskie 

– 

Polskie LNG S.A Stjtíð. ESB C 303, 

6.9.2019, bls. 3. 

SA.53347 

(2019/N) 

Ítalía Italia 

– 

Incentivazione dell’ energia elettrica 

prodotta da fonte eolica onshore, 

solare fotovoltaica, idroelettrica e da 

gas residuati dei processi di 

depurazione 

Stjtíð. ESB C 303, 

6.9.2019, bls. 4. 

SA.51613 

(2019/N) 

Lúxemborg – Prolongation du régime en faveur du 

transport combiné au Luxembourg 

Stjtíð. ESB C 317, 

20.9.2019, bls. 1.  

SA.53135 

(2019/N) 

Grikkland Ellada 

A-liður 3. mgr. 

107. gr., c-liður 

3. mgr. 107. gr. 

Ultrafast Broadband Infrastructure 

Scheme 

Stjtíð. ESB C 317, 

20.9.2019, bls. 2. 

SA.54759 

(2019/N) 

Finnland Suomi/Finland 

– 

Vähemmistökielisen sanomalehdistön 

tuki / Aid for newspapers published 

in minority languages 

Stjtíð. ESB C 335, 

4.10.2019, bls. 1. 

SA.45840 

(2019/N) 

Austurríki – Steuervergünstigungen bei Mittel-

standsfinanzierungsgesellschaften 

Stjtíð. ESB C 335, 

4.10.2019, bls. 2. 

SA.44922 

(2017/N) 

Denmark Danmark 

– 

DONG Energy Thermal Power A/S Stjtíð. ESB C 335, 

4.10.2019, bls. 3. 
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