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EFTA-STOFNANIR 
EFTA-DÓMSTÓLLINN 

Beiðni Trygderetten um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í máli O gegn  

Arbeids- og velferdsdirektoratet 

(Mál E-13/20) 

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Trygderetten (almannatryggingadóms) frá 9. september 2020, sem 

skráð var í málaskrá dómstólsins 10. september 2020, með beiðni um ráðgefandi álit í máli O gegn 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (vinnumála- og velferðarstofnuninni) að því er varðar eftirtaldar 

spurningar: 

1) Samrýmist það ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 883/2004, m.a. b-liðar 5. gr., að réttur til bóta í 

peningum vegna atvinnuleysis sé háður því skilyrði að atvinnulaus einstaklingur dvelji í 

lögbæra ríkinu í þeim tilvikum þar sem 64. gr., 65. gr. eða 65. gr. a. gilda ekki? 

2) Gilda ákvæði 36. gr. EES-samningsins ef um er að ræða tímabundna dvöl í öðru EES-ríki, svo 

sem lýst er í þesu máli? 

3) Felur skilyrði, eins og lýst er í 1. spurningu, í sér takmörkun á réttinum til frjálsrar farar skv. 

31. gr. eða 36. gr. EES-samningsins? 

4) Ef svo er, má þá réttlæta slíka takmörkun á þeim forsendum að: 

- dvöl í lögbæra ríkinu feli í sér meiri hvatningu og fleiri tækifæri til atvinnuleitar og 

möguleika á að fá vinnu?  

- dvöl í lögbæru ríki tryggi að atvinnulaus einstaklingur sé á skrá hjá vinnumiðlunum, 

þannig að þær (vinnumiðlanirnar) geti haft eftirlit með því hvort atvinnulaus einstaklingur 

uppfylli skilyrði fyrir atvinnuleysisbótum?  

- dvöl í lögbæru ríki geri vinnumiðlunum betur kleift að meta hvort eftirfylgni með 

atvinnulausum einstaklingi fari fram á viðeigandi hátt? 

- skilyrði fyrir dvöl tryggi efnahagslegt jafnvægi almannatryggingakerfisins? 

5) Ef skilyrðið telst réttlætanlegt, er það þá í samræmi við 31. gr. og 36. gr. EES-samningsins að 

einstaklingi sem hefur dvalið í öðru EES-ríki en lögbæra ríkinu án þess að sinna skyldu um að 

upplýsa lögbæra stofnun um dvölina sé mögulega gert að endurgreiða bæturnar, sem þannig 

var aflað með óréttmætum hætti samkvæmt landslögum? Ef svo er, er það þá í samræmi við 

31. gr. og 36. gr. EES-samningsins að lagt sé á vaxtaálag sem nemur tíu af hundraði að því er 

varðar viðkomandi einstakling? 

6) Ef svarið við 3. spurningu er neikvætt gildir 4., 6. eða 7. gr. tilskipunar 2004/38/EB við þær 

aðstæður þar sem atvinnulaus einstaklingur dvelur tímabundið í öðru EES-ríki? Ef 4., 6. og  

7. gr. gildir og unnt er að byggja á henni gagnvart heimaaðildarríkinu, eru sömu spurningar 

og greinir í 3. og 5. spurningu bornar upp eftir því sem við á.  

2021/EES/2/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9857 – Volvo/Daimler/JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Daimler Truck AG („Daimler“, Þýskalandi); sem er hluti af Daimler-samstæðunni 

–  Aktiebolaget Volvo („Volvo“, Svíþjóð) 

–  Daimler Truck Fuel Cell GmbH („JV“, Þýskalandi); tilheyrir sem stendur Daimler samstæðunni 

Volvo og Daimler ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir hinu sameiginlega félagi (JV). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Volvo: fjölþjóðlegur framleiðandi með höfuðstöðvar í Gautaborg, Svíþjóð. Volvo fæst við, í gegnum hlutafjáreign 

eign sína í félögum innan Vovo Group, m.a. við framleiðslu og sölu á flutningabifreiðum til nota á vegum og utan 

vega, strætisvögnum, vinnuvélum og skipsvélum, vélum í ökutæki til aksturs á þjóðvegum og iðnaðarhreyflum. 

–  Daimler: er með skráðar höfuðstöðvar í Stuttgart, Þýskalandi, og fer fyrir einingu innan Daimler samstæðunnar sem 

fæst við framleiðslu og sölu á flutningabifreiðum og strætisvögnum. Daimler samstæðan annast þróun, framleiðslu og 

dreifingu um allan heim á vörum fyrir ökutæki, einkum farþegabifreiðar, flutningabifreiðar, sendibifreiðar og 

strætisvagna.  

–  JV: dótturfyrirtæki sem er sem stendur 100% í eigu Daimler samstæðunnar, þar sem Daimler mun sameina 

yfirstandandi efnarafalastarfsemi. Hið sameinaða félag, JV, mun fást við þróun, framleiðslu, sölu og þjónustu eftir 

sölu varðandi efnarafala. Efnarafalatækni verður einkum nýtt í þágu þungaflutningabifreiða.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 8, 

11.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9857 – Volvo/Daimler/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“). 

2021/EES/2/02 

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

(mál M.9945 – Siemens Healthineers AG/Varian Medical Systems) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Siemens Healthineers AG („Siemens Healthineers“, Þýskalandi); lýtur yfirráðum Siemens AG (Þýskalandi) 

– Varian Medical Systems, Inc. („Varian“, BNA) 

Siemens Healthineers nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Varian. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Siemens Healthineers: hlutafélag með höfuðstöðvar í Erlangen (Þýskalandi) sem skráð er í kauphöllinni í Frankfurt. 

Siemens Healthineers fæst við heilsugæslulausnir og heilsugæsluþjónustu um allan heim í gegnum þrjár 

rekstrareiningar: i) myndhöndlun, ii) rannsóknarstofugreiningu, og iii) hátæknimeðferðir. 

– Siemens AG er tæknifyrirtæki staðsett í München (Þýskalandi). Siemens er með starfsemi um allan heim og leggur 

áherslu á sjálfvirkni og stafvæðingu í framleiðsluferli, snjallgrunnvirki fyrir byggingar og dreifð orkukerfi, 

snjalltæknilausnir fyrir lestarferðir og ferðir á vegum og heilbrigðistækni og stafræna heilsugæsluþjónustu. 

– Varian er almennt hlutafélag með höfuðstöðvar í Palo Alto (BNA) og skráð í kauphöllinni í New York. Varian annast 

lækningatæki um allan heim sem og hugbúnaðarlausnir við meðhöndlun krabbameins og annarra sjúkdóma með 

geislameðferð og annarri hátæknimeðferð.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 8, 

11.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9945 – Siemens Healthineers/Varian Medical Systems 

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“). 

2021/EES/2/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10082 – CPPIB/TPG/The Torstein Hagen Interest  

In Possession Settlement/Viking) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Canada Pension Plan Investment Board („CPPIB“, Kanada) 

–  TPG Capital („TPG“, Bandaríkjunum)  

–  Hagsmunir Torstein Hagen, eða „Torstein Hagen Interest in Possession Settlement“ („Trust“, Cayman-eyjum)  

–  Viking Holdings Ltd. („Viking“, Bermúda); lýtur yfirráðum Trust 

CPPIB, TPG og Trust ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Viking. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  CPPIB: samtök sem stýra fjárfestingum og fjárfesta fjármuni sem lífeyriskerfi Kanada, Canada Pension Plan, yfirfærir 

til þeirra. Þau fjárfesta aðallega í eignum í skráðum félögum og framtakssjóðum, fasteignum, innviðum og 

fjárfestingum sem bera fasta vexti. 

–  TPG: fjárfestingafyrirtæki sem stýrir framtakssjóðum sem fjárfesta í ýmiss konar fyrirtækjum í gegnum yfirtöku og 

endurskipulagningu fyrirtækja. 

–  Trust: engin tekjumyndandi starfsemi önnur en starfsemi Viking. 

–  Viking: annast skemmtisiglingar á sjó og ám um allan heim, m.a. í Evrópu. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 12, 

12.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10082 – CPPIB/TPG/The Torstein Hagen Interest In Possession Settlement/Viking 

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.10084 – ACP/Marubeni/Toho Gas/GGND) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 8. janúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Allianz Capital Partners GmbH („ACP“, Þýskalandi), sem er hluti af Allianz Group 

–  Marubeni Corporation („Marubeni“, Japan) 

–  Toho Gas Co. Ltd. („Toho Gas“, Japan) 

–  Galp Gás Natural Distribuição, S.A. („GGND“, Portúgal) 

ACP, Marubeni og Toho Gas ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir GGND í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  ACP: fæst einkum við framtaksverkefni, grunnvirki og endurnýjanlega orku í fjárfestingum sínum. 

– Marubeni: annast viðskipti á heimsvísu á mörgum sviðum atvinnulífsins, m.a. orku og orkutengdum verkefnum. 

–  Toho Gas: einkum afhending á jarðgasi og tengd þjónusta í Japan. 

–  GGND: fæst einkum við dreifingu og smásölu á jarðgasi 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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 16, 

15.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10084 – ACP/Marubeni/Toho Gas/GGND 

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.10085 – Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com)  

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. janúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Clearlake Capital Group, L.P. („Clearlake“, BNA) 

– Siris Capital Group LLC („Siris“, BNA) 

–  Endurance International Group Holdings, Inc. („Endurance“, BNA), félag í fjárfestingasafni Clearlake  

–  Web.com Group Inc. („Web.com“, BNA), félag í fjárfestingasafni Siris 

Clearlake og Siris, ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Web.com og Endurance, m.a. „Constant Contact“ hluta starfsemi Endurance, sem verður aðskilinn 

og færður yfir í nýtt eignarhaldsfélag í sameiginlegri eigu sem mun nefnast CC Holdco. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Clearlake: fyrirtæki sem leggur áherslu á framtaksfjárfestingar en í safni þess er að finna félög á sviði hugbúnaðar og 

þjónustu sem byggir á tækni, orku, iðnaðar, sem og neytendavara og þjónustu. 

–  Siris: fyrirtæki sem leggur áherslu á framtaksfjárfestingar og leitast við að fjárfesta í gagnaþjónustu, tækni, 

tæknivæddri viðskiptaþjónustu og fjarskiptum. 

–  Endurance: félag skráð í NASDAQ kauphöll og einnig í fjárfestingasafni Clearlake, sem aðstoðar lítil og meðalstór 

fyrirtæki við að skapa viðvist á netinu, markaðssetningu með tölvupósti og aðrar viðskiptalausnir á netinu. 

–  Web.com: félag í fjárfestingasafni Siris, sem annast skráningu lénsheita og vefþjónustu. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 15, 

14.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10085 – Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com  

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. 

2021/EES/2/06 

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


14.1.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 2/7 

 

 

1
4

.1
.2

0
2
1

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 2
/7

 

Upphaf málsmeðferðar 

(mál M.9829 – Aon/Willis Towers Watson) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. desember 2020 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 

framkvæmdastjórninni innan 15 daga frá því að tilkynning þessi birtist (Stjtíð. ESB C 5, 7.1.2021, 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.9829 – Aon/Willis Towers, og eftirfarandi 

póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9383 – ZF/Wabco) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. janúar 2020 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 

32020M9383. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9408 – Assa Abloy/Agta Record) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. febrúar 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004, sbr. 2. mgr. sömu greinar (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 

32020M9408. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/2/08 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. nóvember 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 

32019M9474. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9669 – PPF Group/Central European Media Enterprises) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. október 2020 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 

32020M9669. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/2/10 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9757 – Providence/VOO/Brutélé) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. júní 2020 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 frönsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver 

eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32020M9757. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9848 – CMI/Rockaway/MR MC/Gjirafa Tech) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. desember 2020 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 

32020M9848. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/2/12 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9907 – Exclusive Networks/Veracomp Business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. nóvember 2020 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 

32020M9907. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9982 – Ford/GFT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. desember 2020 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 

32020M9982. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/2/14 

2021/EES/2/15 

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

(mál M.9983 – Magna/GFT Bordeaux) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. desember 2020 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 

32020M9983. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9985 – GardaWorld/G4S) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. nóvember 2020 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 

32020M9985. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/2/16 

2021/EES/2/17 

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.9993 – Allianz/Noble) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. desember 2020 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 

32020M9993. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10014 – LGP/Centerbridge/Community Psychiatry) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. desember 2020 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 

32020M10014. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/2/18 

2021/EES/2/19 

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.10029 – ABN AMRO Bank/ODDO BHF/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. desember 2020 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 

32020M10029. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10035 – Burnam Parties/Kroenke Parties/SMG/Cascade Investment/ 

StorageMart) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. desember 2020 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 

32020M10035. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/2/20 

2021/EES/2/21 

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.10042 – Vista Equity Partners/Francisco Partners Management/ 

SmartBear Software) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. desember 2020 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 

32020M10042. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10052 – Eni/UFG (Assets)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. desember 2020 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 

32020M10052. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/2/22 

2021/EES/2/23 

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.10055 – MIRA/Romanian assets of CEZ) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. desember 2020 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 

32020M10055. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10057 – Schlumberger/CEA/Genvia JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. desember 2020 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 frönsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver 

eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32020M10057. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/2/24 

2021/EES/2/25 

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.10058 – Porsche/Transnet/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. desember 2020 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 

32020M10058. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10063 – Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company/Hitachi Capital) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. desember 2020 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 

32020M10063. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/2/26 

2021/EES/2/27 

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.10065 – Advent/Nielsen Global Connect) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. desember 2020 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 

32020M10065. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10069 – HDI Assicurazioni/Amissima Assicurazioni) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. desember 2020 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 ítölsku 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 

32020M10069. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/2/28 

2021/EES/2/29 

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.10071 – De Agostini Group/Foodiverse/Alnut) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. desember 2020 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 

32020M10071. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10089 – Phillips 66/Fortress Investment Group/Pester Marketing) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. desember 2020 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 

32020M10089. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/2/30 

2021/EES/2/31 

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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Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar um beitingu gr. 2.3 og 3.3 í IX. viðauka  

við reglugerð (ESB) 2017/745 og reglugerð (ESB) 2017/746 að því er varðar úttektir  

tilkynntra aðila í tengslum við mat á gæðastjórnunarkerfi 

Með reglugerð (ESB) 2017/745 (1) (reglugerð um lækningatæki) og reglugerð (EU) 2017/746 (2) 

(reglugerð um lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi) eru settar fram kröfur, nánar tiltekið í gr. 2.3 

og 3.3 í I. kafla IX. viðauka hvorrar um sig, sem varða gæðastjórnunarkerfi sem framleiðendur sinna áður 

en tæki er sett á markað eða tekið til notkunar, í samræmi við ákvæði 52. gr. reglugerðarinnar um 

lækningatæki og 48. gr. reglugerðarinnar um lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi.  

Þessar kröfur lúta samræmismati þriðju aðila sem eru tilnefndir á grundvelli reglugerðarinnar um 

lækningatæki („tilkynntir aðilar“). Skv. 2. mgr. 44. gr. reglugerðarinnar um lækningatæki og 2. mgr.  

40. gr. reglugerðarinnar um lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi skulu landsyfirvöld sem bera 

ábyrgð á tilkynntum aðilum hafa eftirlit með tilkynntum aðilum með staðfestu á yfirráðasvæði þeirra og 

dótturfyrirtækjum þeirra og undirverktökum til þess að tryggja að farið sé eftir kröfunum samfellt, og 

þeim skyldum sem kveðið er á um í lækningatækjareglugerðunum. 

Aðildarríkin, sem og tilkynntir aðilar og aðrir hagsmunaaðilar hafa tilkynnt framkvæmdastjórninni að 

ferðatakmarkanir og takmarkanir í formi sóttvarnarráðstafana sem settar hafa verið til þess að bregðast við 

COVID-19 faraldrinum í aðildarríkjunum og ríkjum utan Evrópusambandsins hafi haft umtalsverð áhrif á 

bolmagn tilkynntra aðila til þess að annast úttektir á vettvangi framleiðenda og birgja þeirra og/eða 

undirverktaka. Auk þess gera faraldsfræðilegar vísbendingar um þróun COVID-19 í Evrópusambandinu 

og um heim allan, ásamt skammtímaspám, stöðuna enn alvarlegri og auka nauðsyn þess að gera 

tímabundnar og óvenjulegar ráðstafanir í sérstökum tilvikum þar sem vangeta tilkynntra aðila til þess að 

sinna úttektum á vettvangi getur aukið hættuna á skorti á bráðnauðsynlegum tækjum. Hefur 

atvinnugreinin sjálf ásamt tilkynntum aðilum kallað eftir þeim möguleika að gerðar verði sérstakar 

ráðstafanir tímabundið, m.a. fjarúttektir, í tengslum við úttektir tilkynntra aðila á staðnum samkvæmt 

reglugerðunum um lækningatæki. 

Fer framkvæmdastjórnin þess á leit við öll aðildarríki, í Stjtíð. ESB C 8, 11.1.2021, bls. 8, að þau tilkynni 

með kerfisbundnum hætti beitingu tímabundinna og óvenjulegra ráðstafana og sendi upplýsingar um: 

1. Ráðstafanir einstakra tilkynntra aðila (m.a. upplýsingar um tilkynntan aðila og hvaða tegundir 

lækningatækja og framleiðendur er um að ræða) að því er varðar samræmismat sem ekki uppfyllir kröfur 

varðandi staðarúttektir, einnig að því er varðar eftirlitsmat, m.a. upplýsingar sem réttlæta beitingu slíkra 

ráðstafana. 

2. Tímabilið þegar ráðstafanir sem ekki uppfylla kröfur munu hafa áhrif á útgefin vottorð tilkynntra aðila 

á grundvelli framangreinds, að því er varðar úttektir sem ekki fara fram á staðnum. 

  

(1)  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/745 frá 5. apríl 2017 um lækningatæki, um breytingu á 

tilskipun 2001/83/EB, reglugerð (EB) nr. 178/2002 og reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og um niðurfellingu á 

tilskipunum ráðsins 90/385/EBE og 93/42/EBE (Stjtíð. ESB L 117, 5.5.2017, bls. 1). 

(2)  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/746 frá 5. apríl 2017 um lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í 

glasi og um niðurfellingu á tilskipun 98/79/EB og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/227/ESB (Stjtíð. 

ESB L 117, 5.5.2017, bls. 176). 

2021/EES/2/32 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.008.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2017:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2017:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2017:117:TOC
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Ríkisaðstoð – Pólland 

Málsnúmer SA.53903 (2020/C) (áður 2019/NN) – Svæðisbundin fjárfestingaraðstoð í  

þágu LG Chem 2 – LIP 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Pólland, með bréfi dags. 11. ágúst 2020, birt á fullgiltu 

tungumáli á eftir ágripi þessu í Stjtíð. ESB C 7, 8.1.2021, bls. 23, þá ákvörðun sína að hefja rannsókn á 

ofangreindri aðstoð ráðstöfun/ aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins. 

Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar í þágu LG Chem sem 

framkvæmdastjórnin hefur tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf 

birtist í Stjtíð. ESB (C 7, 8.1.2021, bls. 23). Viðtakandi: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

Bréfsími + 32 22961242 

Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2021/EES/2/33 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.007.01.0023.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.007.01.0023.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@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 

Málsnúmer Aðildarríki Svæði Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.54780 

(2020/N) 
Bretland Scotland Scottish National Investment Bank 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.1 

SA.57371 

(2020/N) 
Austurríki — 

COVID-19 — Amendments to the 

existing aid scheme for the provision of 

rail freight services in certain forms of 

production and temporary support for 

rail freight and passenger transport 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.2 

SA.57590 

(2020/N) 
Tékkland 

Jihozápad, 

Severozápad, 

Strední Cechy, 

Jihovýchod, 

Moravskoslezko

, Strední 

Morava, 

Severovýchod 

IPO Fund 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.2 

SA.58188 

(2020/N) 
Þýskaland — 

Ermäßigung der Luftverkehrsteuer für 

Inselflugverkehre mit bestimmten 

Nordseeinseln 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.3 

SA.58489 

(2020/N) 
Slóvakía — 

Štátna pomoc SA.37447 (2013/N) — 

Slovenská republika — Mapa 

regionálnej pomoci na roky 2014 — 

2020 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.4 

SA.58531 

(2020/N) 
Rúmenía — 

Romania — Covid-19 — State aid 

scheme for commercial trade credit risk 

guarantee 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.5 

SA.58555 

(2020/N) 
Grikkland — 

COVID-19 temporary primary residence 

protection scheme 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.5 

SA.58640 

(2020/N) 
Austurríki — 

COVID-19; Ausweitung der 

Liquiditätshilfen 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.6 

SA.58819 

(2020/N) 
Írland — 

Proposed Prolongation of the 

Restructuring and Stabilisation Scheme 

for the Credit Union Sector in Ireland 

under the Credit Union and Co-

operation with Overseas Regulators Act 

2012 from 1 Νovember 2020 to  

30 April 2021 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.7 

SA.58823 

(2020/N) 
Bretland — 

COVID-19 Temporary Framework for 

UK authorities 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.8 

SA.59113 

(2020/N) 
Belgía — 

Prolongation of approved measures 

under the Temporary Framework for 

State aid measures to support the 

economy in the current COVID-19 

outbreak 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.8 

SA.59408 

(2020/N) 
Þýskaland — 

Amendment of the Covid-19 airport 

scheme 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.9 

SA.59514 

(2020/N) 
Bretland — 

Coronavirus Business Interruption Loan 

Scheme (CBILS) Guarantee 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.10 

SA.59515 

(2020/N) 
Bretland — 

Coronavirus Business Interruption Loan 

Scheme (CBILS) Grant 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.10 

SA.59568 

(2020/N) 
Lúxemborg — 

COVID-19 — Luxembourg — Scheme 

for R&D aid and investment aid for the 

production of COVID-19 relevant 

products (Modification of SA.56954) 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.11 

2021/EES/2/34 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.439.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Svæði Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.59569 

(2020/N) 
Lúxemborg 

Luxembourg 

(Grand-Duche) 

Amendment to the scheme SA.56805 on 

loan guarantee scheme under the 

Temporary Framework to support the 

economy in the current COVID-19 

outbreak 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.12 

SA.59637 

(2020/N) 
Danmörk — 

Covid-19: Portfolio guarantee on trade 

credit insurance (Amendment) 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.13 

SA.59743 

(2020/N) 
Þýskaland — 

Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge (Funding Guidelines 

for Electric Vehicle Charging 

Infrastructure in Germany) 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.13 

SA.59744 

(2020/N) 
Portúgal — 

COVID-19 — Prolongation of the 

existing aid scheme SA.57494 in 

accordance with the fourth amendment 

of the Temporary Framework 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.14 

SA.59755 

(2020/N) 
Ítalía Italia 

FUND REFERRED TO IN 

ARTICLE 182, PARAGRAPH 1, OF 

DECREE LAW 19 MAY 2020, No. 34, 

with amendents for travel agencies and 

tour operators. 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.12.2020, bls.15 

SA.55695 

(2020/N) 
Svíþjóð — 

Prolongation of the tax exemptions for 

pure and high blended liquid biofuels in 

Sweden 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.1 

SA.57507 

(2020/N) 
Danmörk — 

Aid scheme for onshore wind turbines 

with test or demonstration purpose in 

Denmark for 2020 to 2022 outside the 

two national centers for large wind 

turbines. 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.2 

SA.57515 

(2020/N) 
Ítalía — 

COVID-19 — Italian bank liquidity 

support scheme 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.2 

SA.58035 

(2020/N) 
Danmörk — Charging stations for electric vehicles 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.3 

SA.58157 

(2020/N) 
Danmörk Danmark 

Limited amounts of aid under 

section 3.1. in the Temporary 

Framework to Danish airports and 

airlines which land in and depart from 

Denmark 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.4 

SA.58838 

(2020/N) 
Frakkland France 

Crédit d'impôt en faveur de la création 

de jeux vidéo –modification 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.5 

SA.58990 

(2020/N) 
Ítalía — 

Internal tax credit for the production of 

cinematographic works — IT 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.5 

SA.58991 

(2020/N) 
Ítalía — 

Internal tax credit for the production of 

audiovisual works — IT 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.6 

SA.59196 

(2020/N) 
Spánn — 

COVID-19: Third Amendment to 

SA.56851 — Umbrella Scheme 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.7 

SA.59271 

(2020/N) 
Slóvenía — 

Promotion of publishing industry in 

Slovenia-Prolongation-SI 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.8 

SA.59280 

(2020/N) 
Slóvakía 

Bratislavský, 

Západné 

Slovensko, 

Stredné 

Slovensko, 

Východné 

Slovensko 

Schéma štátnej pomoci pre dočasnú 

pomoc na podporu udržania 

zamestnanosti a podporu samostatne 

zárobkovo činných osôb v období 

situácie spôsobenej nákazou COVID-19 

v znení Dodatku č. 1 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.8 

SA.59340 

(2020/N) 
Tékkland — 

COVID-19- Aid for sport entities and 

organisations-CZ 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.10 
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Málsnúmer Aðildarríki Svæði Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.59353 

(2020/N) 
Tékkland — 

COVID-19- Aid for professional league 

sport clubs-CZ 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.10 

SA.59477 

(2020/N) 
Ungverjaland Hungary 

COVID-19: Scheme for the protection 

of the economy during the second state 

of emergency 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.11 

SA.59650 

(2020/N) 
Lettland Latvia 

Amendments to the aid scheme 

SA.58072 COVID:19 — Aid to 

performers of economic activities in the 

tourism sector 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.12 

SA.59719 

(2020/N) 
Írland — 

COVID-19 Ireland-Based Inbound 

Tourism Agents Business Continuity 

Scheme 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.13 

SA.59722 

(2020/N) 
Frakkland — 

Covid-19: Modification des régimes 

d’aides d’État SA.56709, SA.56868, 

SA.56985, SA.57367, SA.57695, 

SA.57754 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.13 

SA.59738 

(2020/N) 
Frakkland — 

COVID-19: modification de SA.57219 

(2020/N) — COVID-19: Garanties des 

cautions 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.14 

SA.59798 

(2020/N) 
Rúmenía — 

COVID-19: Amendment to the existing 

aid scheme SA.57408 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.15 

SA.59806 

(2020/N) 
Ungverjaland — 

COVID-19: Fifth amendment to 

SA.57064 (2020/N) — Grants, 

guarantee and subsidised interest 

measures 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.16 

SA.59809 

(2020/N) 
Slóvakía — 

Schéma štátnej pomoci na podporu 

ekonomiky v súvislosti s vypuknutím 

ochorenia COVID-19 — Dotácia na 

nájomné 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.16 

SA.59863 

(2020/N) 
Svíþjóð — 

COVID19 — SV — Ordinance on 

temporarily amended shipping aid 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.17 

SA.59925 

(2020/N) 
Niðurlönd — 

COVID-19: Amendment of various 

existing aid schemes in accordance with 

the fourth amendment of the Temporary 

Framework 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.18 

SA.59967 

(2020/N) 
Slóvenía Slovenia 

Amendment to the COVID-19 Liquidity 

guarantee scheme and rent relief 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.19 

SA.60088 

(2020/N) 
Írland — 

COVID-19: Prolongation(s) to 

SA.58214, SA.57453, SA.57036, 

SA.57465, SA.58387, SA.58562, 

SA.58955 and SA.57509 (amended by 

SA.58043, SA.58320, and SA.58618) 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.20 

SA.60095 

(2020/N) 
Frakkland — 

Covid-19: Amendment to the scheme 

SA.57754 — Modulation géographique 

du taux d'activité partielle et d'activité 

partielle de longue durée 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.21 

SA.60321 

(2020/N) 
Austurríki Oesterreich 

Verlängerung SA.57928(2020/N): der 

Maßnahme von Schäden von 

wirtschaftlich tätigen Einheiten im 

Bereich bzw. im mehrheitlichen 

Eigentum von Non-Profit-

Organisationen im Zusammenhang mit 

der COVID-19 Krise 

Stjtíð. ESB C 7, 

8.1.2021, bls.21 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á: http://ec.europa.eu/ 

competition/elojade/isef/index.cfm  
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