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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10579 – PON HOLDINGS/AUTOHAUS ADELBERT MOLL/FLEXXDRIVE) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Pon Holding Germany GmbH („Pon Holding“, Þýskalandi), sem tilheyrir Pon samstæðunni 

 Hr. Timm Moll (Þýskalandi) 

 Pon Luxury Cars GmbH („PLC“, Þýskalandi), sem tilheyrir Pon samstæðunni 

 Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG („Autohaus Moll“, Þýskalandi), sem lýtur yfirráðum Hr. Timm Moll 

 FlexxDrive GmbH („FlexxDrive“, Þýskalandi), sem lýtur yfirráðum Hr. Timm Moll  

Pon Holding og Hr. Timm Moll ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir PLC, Autohaus Moll og FlexxDrive.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Pon samstæðan starfar við margvíslegar greinar, allt frá farþegabifreiðum og atvinnuökutækjum og hjólum til 

lagningar vega og jarðvinnuvéla, rafala og heildarlausna fyrir skipaútgerð.  

 Hr. Timm Moll er einstaklingur sem býr í Düsseldorf, Þýskalandi. Starfsemi hans er einkum á sviði bílaiðnaðar og 

einkum í Autohaus Moll og FlexxDrive.  

 PLC er bílaumboð með lúxusbifreiðar með starfsemi í Köln, Þýskalandi. 

 Autohaus Moll er bílaumboð með ýmis merki með starfsemi í og í kringum Düsseldorf og Hannover í Þýskalandi. 

 FlexxDrive er fyrirtæki sem starfar á sviði skammtíma bílaleiguþjónustu í Þýskalandi. 

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.  

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 193, 

12.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10579 – PON HOLDINGS/AUTOHAUS ADELBERT MOLL/FLEXXDRIVE 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

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. 

2022/EES/30/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10616 – CAF/CORADIA POLYVALENT BUSINESS/ 

TALENT 3 BUSINESS) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. og í kjölfar vísunar 

máls skv. 5. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. („CAF“, Spáni) 

– Alstom’s Coradia Polyvalent aðalbrautarpallur fyrir járbrautavagna og framleiðsluaðstaða Alstom staðsett í 

Reichshoffen („Coradia Polyvalent Business“, Frakklandi) 

– Bombardier’s Talent 3 aðalbrautarpallur fyrir járnbrautarvagna („Talent 3 Business“, Þýskalandi) 

CAF nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Coradia Polyvalent Business 

and the Talent 3 Business. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

‒ CAF er framleiðandi mismunandi tegunda járnbrautarvagna og starfrækir framleiðsluverksmiðjur á Spáni, í 

Frakklandi, Bretlandi, Bandaríkjunum, Mexíkó og Brasilíu. 

‒ Coradia Polyvalent Business er aðalbrautarpallur fyrir járnbrautarvagna sem er sem stendur framleiddur í 

Reichshoffen verksmiðjunni í Frakklandi. Um er að ræða hreyfanlegan brautarpall sem getur hreyfst í rafknúnum 

akstri eða samsettum akstri og getur þá náð allt að 160 km/h hraða í svæðisbundnum akstri og á milli 200 og  

249 km/h í lengri akstri. 

‒ Talent 3 Business er aðalbrautarpallur fyrir járnbrautarvagna, sem er sem stendur framleiddur í Henningsdorf og 

Bautzen framleiðsluaðstöðu Alstom í Þýskalandi. Um er að ræða hreyfanlegan brautarpall sem getur hreyfst í 

rafknúnum akstri og getur þá náð allt að 160 km/h hraða í svæðisbundnum akstri. 

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.  

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 193, 

12.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10616 – CAF/CORADIA POLYVALENT BUSINESS/TALENT 3 BUSINESS 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2022/EES/30/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10736 – ITOCHU/ISUZU MOTORS/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 4. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ITOCHU Corporation („Itochu“, Japan) 

– ISUZU Motors Ltd. („Isuzu“, Japan)  

– Isuzu Leasing Services Limited („ILS“, Japan), sem lýtur yfirráðum Isuzu  

– Isuzu UMAX Corporation („UMAX“, Japan), sem lýtur yfirráðum Isuzu  

Itochu og Isuzu öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

ILS og UMAX. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Itochu: viðskiptafélag sem starfar við innflutning og útflutning og viðskipti um allan heim við margs konar 

atvinnugreinar, þar á meðal textíl, vélbúnað, málma, steinefni, orku, íðefni, matvæli, upplýsingatækni og fjarskipti, 

tækni og fjármál.  

‒ Isuzu: fyrirtæki sem starfar við framleiðslu og afhendingu á vélknúnum ökutækjum og íhluti í þau. Meðal vara þess 

eru pallbílar, minni flutningabifreiðar, þungaflutningabifreiðar og rútur.  

‒ ILS: fyrirtæki, sem lýtur sem stendur yfirráðum sér í lagi af hálfu Isuzu, og sem starfar, einungis í Japan, við leigu á 

atvinnuökutækjum og á sviði samningsþjónustu um viðhald á atvinnuökutækjum.  

‒ UMAX: fyrirtæki, sem lýtur sem stendur yfirráðum sér í lagi af hálfu Isuzu, og sem starfar, einungis í Japan, við 

uppboð á flutningabifreiðum, kaup og sölu á notuðum flutningabifreiðum. 

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.  

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 193, 

12.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10736 – ITOCHU/ISUZU MOTORS/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

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. 

2022/EES/30/03 

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

(mál M.10139 – DESFA/COPELOUZOU/DEPA/GASLOG/BTG/GASTRADE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. nóvember 2021 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 

32021M10139. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10218 – GAUSELMANN/GREENTUBE/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. apríl 2022 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 þýsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32022M10218. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/30/04 

2022/EES/30/05 

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.10650 – EGERIA/ISOPLUS GROUP/BRUGG/ISOPLUS JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. apríl 2022 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 

32022M10650. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10676 – NEXT/WP/PINK) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. apríl 2022 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 

32022M10676. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/30/06 

2022/EES/30/07 

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.10691 – CDP GROUP/FOMAS GROUP/PUNCH GROUP/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 2. maí 2022 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 

32022M10691. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10707 – MACQUARIE/BCI/REDEN HOLDING AND REDEN HOLDING 2020) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. apríl 2022 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 

32022M10707. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/30/08 

2022/EES/30/09 

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.10716 – PLD/NBIM/TARGET ASSET BLEISWIJK) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. maí 2022 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 

32022M10716. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/30/10 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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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 Landssvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.31911 Tékkland — 
Příspěvek I na hospodaření v lesích 

— Ostatní hospodaření v lesích 

Stjtíð. ESB C 146, 

1.4.2022, bls. 1 

SA.62986 Spánn Spain 

TRTEL — Programa de Apoyo al 

Transporte Sostenible y Digital: 

Transporte por carretera seguro, 

sostenible y conectado 

Stjtíð. ESB C 146, 

1.4.2022, bls. 2 

SA.63178 Litháen Lithuania 
RRF Lithuania- Aid to Electricity 

Storage investment Project 

Stjtíð. ESB C 146, 

1.4.2022, bls. 2 

SA.63352 Þýskaland Thueringen 

THUERINGEN: 

VERWALTUNGSVORSCHRIFT-

ENTSCHÄDIGUNG 

DEICHRÜCKVERLEGUNG  

(VV-EDRV) 

Stjtíð. ESB C 146, 

1.4.2022, bls. 3 

SA.100234 Ítalía — — 
Stjtíð. ESB C 146, 

1.4.2022, bls. 4 

SA.100839 Malta — 

Regional aid map for Malta 

(1 January 2022 —  

31 December 2027) 

Stjtíð. ESB C 146, 

1.4.2022, bls. 5 

SA.100951 Grikkland Sterea Ellada 

COVID-19: Subsidy scheme for the 

municipalities of Mantoudi-Limni-

St.Anna and Istiaia-Aidipsos in the 

region of Northern Evia 

Stjtíð. ESB C 146, 

1.4.2022, bls. 5 

SA.101399 Írland — 
Regional aid map for Ireland 

(2022-2027) 

Stjtíð. ESB C 146, 

1.4.2022, bls. 6 

SA.101494 Ungverjaland Hungary 

COVID-19: Investment support 

scheme towards a sustainable 

recovery 

Stjtíð. ESB C 146, 

1.4.2022, bls. 7 

SA.101648 Finnland Finland — 
Stjtíð. ESB C 146, 

1.4.2022, bls. 7 

SA.101779 Slóvenía — 
COVID-19: Digital transformation 

of the economy (RRF) 

Stjtíð. ESB C 146, 

1.4.2022, bls. 8 

SA.101785 Lúxemborg — 

Carte luxembourgoise des zones 

d'aide à finalité régionale pour la 

période 2022-2027 

Stjtíð. ESB C 146, 

1.4.2022, bls. 9 

SA.101995 Lettland Latvia 
COVID-19: Re-introduction of 

scheme SA.62003 

Stjtíð. ESB 146, 

1.4.2022, bls. 10 

SA.102193 Búlgaría — 

COVID-19: State aid for tour 

operators (re-introduction of 

scheme SA.58050, as amended by 

SA.60082 and SA.63497) 

Stjtíð. ESB 146, 

1.4.2022, bls. 10 

SA.62983 Spánn Spain 

TRTEL — Programa de Apoyo al 

Transporte Sostenible y Digital: 

Interoperabilidad en transporte 

ferroviario de mercancías 

Stjtíð. ESB C 155, 

8.4.2022, bls. 1 

SA.63172 Austurríki Austria 
RRF-Austria-Broadband Austria 

2030 –AT 

Stjtíð. ESB C 155, 

8.4.2022, bls. 2 

SA.63668 Finnland — 
COVID-19: Hybrid loan to  

Finnair II 

Stjtíð. ESB C 155, 

8.4.2022, bls. 2 

SA.64693 Ítalía Valle D’aosta 

Interventi regionali per il 

salvataggio e la ristrutturazione di 

imprese in difficoltà 

Stjtíð. ESB C 155, 

8.4.2022, bls. 3 

2022/EES/30/11 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG%5d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG%5d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG%5d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG%5d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG%5d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG%5d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG%5d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG%5d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG%5d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG%5d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG%5d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.146.01.0001.01.ENG%5d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landssvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.100159 Tékkland — 
Compensation for indirect ETS 

costs in Czechia for 2021-2030 

Stjtíð. ESB C 155, 

8.4.2022, bls. 4 

SA.100457 Frakkland France 

Aide fiscale à l’investissement 

productif et à l’investissement dans 

le secteur du logement 

(intermédiaire ou en location-

accession à la propriété) à Saint-

Martin 

Stjtíð. ESB C 155, 

8.4.2022, bls. 5 

SA.101032 Lettland — 
COVID-19: Damage compensation 

to airBaltic 

Stjtíð. ESB C 155, 

8.4.2022, bls. 6 

SA.101034 Tékkland — 

COVID-19: Compensation bonus 

to self-employed persons and to 

partners in small limited liability 

companies in 2022 

Stjtíð. ESB C 155, 

8.4.2022, bls. 6 

SA.101423 Spánn — 

AGRI — Proyectos de innovación 

y de interés general desarrollados 

por los grupos operativos de la 

Asociación Europea para la 

Innovación en materia de 

productividad y sostenibilidad en el 

sector forestal 

Stjtíð. ESB C 155, 

8.4.2022, bls. 7 

SA.101424 Spánn — 

AGRI — Proyectos de innovación 

y de interés general aplicados por 

grupos operativos de la Asociación 

Europea para la Innovación en 

materia de productividad y 

sostenibilidad agrícolas en el sector 

agroalimentario (fuera del artículo 

42 del TFUE) 

Stjtíð. ESB C 155, 

8.4.2022, bls. 8 

SA.101935 Ítalía — 

COVID-19: Re-introduction 

SA.100126 — Support to road 

passenger transport 

Stjtíð. ESB C 155, 

8.4.2022, bls. 9 

SA.101992 Ítalía — 

COVID-19: Re-introduction of aid 

scheme SA.64342 — Aid to 

undertakings engaged in road 

passenger transport by bus 

Stjtíð. ESB C 155, 

8.4.2022, bls. 9 

SA.102012 Ítalía — 

Contributo per le attività 

economiche del commercio al 

dettaglio (Art. 2 del decreto-legge 

27 gennaio 2022) 

Stjtíð. ESB 155, 

8.4.2022, bls. 10 

SA.102365 Grikkland Greece 

COVID-19: First amendment to 

SA.101934 (2022/N) — Working 

capital in the form of grants to 

companies continuously and 

severely affected by COVID-19 

Stjtíð. ESB 155, 

8.4.2022, bls. 11 

SA.59812 Þýskaland — 
COVID 19 — Recapitalisation of 

TUI 

Stjtíð. ESB C 169, 

22.4.2022, bls. 1 

SA.63127 Kýpur Cyprus 

Φορολογική ελάφρυνση μέσω 

επένδυσης σε καινοτόμο μικρή και 

μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ): 

δαπάνες που διενεργούνται από 

νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι 

ανεξάρτητος επενδυτής, είτε 

απευθείας, είτε μέσω επενδυτικού 

ταμείου, είτε μέσω εναλλακτικής 

πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, για 

επένδυση χρηματοδότησης 

επιχειρηματικού κινδύνου προς 

καινοτόμο μικρή και μεσαία 

επιχείρηση (ΜΜΕ), εκπίπτουν από 

το φορολογητέο εισόδημα του 

προσώπου αυτού κατά την 

επένδυση τους 

Stjtíð. ESB C 169, 

22.4.2022, bls. 2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.155.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landssvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.63617 Þýskaland — 
Germany — COVID-19 aid to 

Condor Flugdienst GmbH 

Stjtíð. ESB C 169, 

22.4.2022, bls. 3 

SA.64546 Slóvakía Bratislavský 

Vybudovanie pracovísk 

poskytujúcich prevádzkové služby 

technicko-hygienickej údržby v 

železničných uzlových staniciach 

Žilina a Košice 

Stjtíð. ESB C 169, 

22.4.2022, bls. 3 

SA.100004 Spánn — 
Compensation for indirect ETS 

costs in Spain for 2021-2030 

Stjtíð. ESB C 169, 

22.4.2022, bls. 4 

SA.100286 Ítalía 
Friuli-Venezia 

Giulia 

Interventi della Regione Friuli 

Venezia Giulia a favore 

dell’intermodalità del trasporto 

merci riesaminati nel 2022 

Stjtíð. ESB C 169, 

22.4.2022, bls. 5 

SA.101061 Króatía Croatia 

COVID-19: Support to 

undertakings active in the 

maritime, transport and transport 

infrastructure sectors for uncovered 

fixed costs under Temporary 

Framework 3.12 

Stjtíð. ESB C 169, 

22.4.2022, bls. 6 

SA.102013 Ítalía — 

COVID-19: Port fees 

reimbursement for cruise ships 

docking in Italian ports 

Stjtíð. ESB C 169, 

22.4.2022, bls. 7 

SA.102162 Eistland — 
COVID-19: Assistance to cultural 

and concert organizers 

Stjtíð. ESB C 169, 

22.4.2022, bls. 7 

SA.102167 Eistland Estonia 

COVID-19: Re-introduction of 

measure 1 of scheme SA.56804 and 

measure 1 of scheme SA.57028, as 

already amended 

Stjtíð. ESB C 169, 

22.4.2022, bls. 8 

SA.102180 Tékkland Czechia 

State Aid SA.102180 (2022/N) — 

Czech Republic COVID-19: 

Prolongation of the schemes 

SA.62471 and SA.62477, as 

already amended 

Stjtíð. ESB C 169, 

22.4.2022, bls. 9 

SA.102187 Danmörk Denmark 

COVID-19 — DK — Notification 

of adjustment of SA.59960 as 

amended by SA.61947, SA.101132 

and SA.101789 — limited amounts 

of compensation — scheme for 

cancelled, deferred or substantially 

modified large events 

Stjtíð. ESB C 169, 

22.4.2022, bls. 10 

SA.102324 Litháen Lithuania 
COVID-19: Aid to accommodation 

service providers and tour operators 

Stjtíð. ESB C 169, 

22.4.2022, bls. 11 

SA.102334 Portúgal Acores 
COVID-19: Aid to passengers 

transport sector in Azores for 2022 

Stjtíð. ESB C 169, 

22.4.2022, bls. 11 

SA.56867 Þýskaland — 

Compensation for the damage 

caused by the COVID-19 outbreak 

to Condor Flugdienst GmbH 

Stjtíð. ESB C 177, 

29.4.2022, bls. 1 

SA.58173 Ítalía — Newco — ITA 
Stjtíð. ESB C 177, 

29.4.2022, bls. 2 

SA.58248 Króatía Hrvatska Restructuring aid to Đuro Đaković 
Stjtíð. ESB C 177, 

29.4.2022, bls. 2 

SA.61294 Ítalía Italy 

SA.61294 Covid-19 IT damage 

compensation for trade fairs under 

3.12 TF 

Stjtíð. ESB C 177, 

29.4.2022, bls. 3 

SA.102108 Rúmenía — — 
Stjtíð. ESB C 177, 

29.4.2022, bls. 4 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.177.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.177.01.0001.01.ENG'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landssvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.102414 Belgía 

Reg.Bruxelles-

Cap./Brussels 

Hfdst.Gew. 

COVID-19: Tourist 

accommodation sector in Brussels 

Capital-Region II 

Stjtíð. ESB C 177, 

29.4.2022, bls. 5 

SA.62504 Ítalía — 
Covid-19 — Italy — Amendment 

of scheme SA.61294 (2021/N) 

Stjtíð. ESB C 186, 

6.5.2022, bls. 1 

SA.101821 Ungverjaland Hungary 

COVID-19: 2nd investment 

support scheme towards a 

sustainable recovery 

Stjtíð. ESB C 186, 

6.5.2022, bls. 2 

SA.101979 Pólland Poland 

COVID-19: Amendments to aid 

scheme SA.58102, as amended by 

SA.62231, and aid in the form of 

limited amounts of aid to tour 

operators 

Stjtíð. ESB C 186, 

6.5.2022, bls. 2 

SA.102007 Portúgal Portugal 
RRF — Share capital increase of 

Banco Português de Fomento 

Stjtíð. ESB C 186, 

6.5.2022, bls. 3 

SA.102106 Lúxemborg Luxembourg 

COVID-19: Amendments to the 

schemes SA.59428 and SA.59322, 

as already amended 

Stjtíð. ESB C 186, 

6.5.2022, bls. 4 

SA.102304 Grikkland — 

COVID-19: Temporary aid 

measure due to the consequences of 

the spread of the COVID-19 

(umbrella scheme) 

Stjtíð. ESB C 186, 

6.5.2022, bls. 5 

SA.102395 Frakkland — 
TCF: Guaranteed State Loans 

‘Resilience’ 

Stjtíð. ESB C 186, 

6.5.2022, bls. 5 

SA.102417 Belgía 

Reg.Bruxelles-

Cap./Brussels 

Hfdst.Gew. 

Projet Arrêté du Gouvernement de 

la Région de Bruxelles-Capitale 

relatif à une aide de relance aux 

entreprises encore fortement 

impactées des secteurs des 

discothèques, des restaurants et 

cafés et de certains de leurs 

fournisseurs, de l’événementiel, de 

la culture, du tourisme, et du sport 

et du transport des voyageurs. 

Stjtíð. ESB C 186, 

6.5.2022, bls. 6 

SA.102512 Ungverjaland — 

7th amendment to SA.56926 

(2020/N) — COVID-19: Aid 

measures for increasing 

competitiveness of undertakings in 

relation with the COVID-19 

outbreak 

Stjtíð. ESB C 186, 

6.5.2022, bls. 7 

Gildan texta þessara ákvarðana, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á: https://ec.europa.eu/ 

competition/elojade/isef/index.cfm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.169.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.186.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar  

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

um flugrekstur í Bandalaginu 

Breytingar á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Frakkland 

Flugleið Le Puy-en-Velay – París (Orly) 

Upprunalegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1995 

Gildistökudagur breytinga 14. janúar 2023 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns 

viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

almannaþjónustukvöðina 

Tilskipun frá 22. mars 2022 um breytingu á 

almannaþjónustukvöðum vegna áætlunarflugs  

milli le Puy-en-Velay (Loudes) og Parísar (Orly) 

NOR: TRAA2201947A 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

DTA/SDS1 

50 rue Henry Farman 

75 720 Paris Cedex 15 

FRAKKLAND 

Sími: +33 158094321 

 

2022/EES/30/12 
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

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

flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Frakkland 

Flugleið Le Puy-en-Velay – París (Orly) 

Gildistími samnings Frá 14. janúar 2023 til 13. janúar 2027 

Frestur til að skila tilboðum 8. júlí 2022, kl. 17 að Parísartíma 

Unnt er að nálgast texta 

útboðsauglýsingarinnar, ásamt hvers 

kyns viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða útboðið og 

almannaþjónustukvaðirnar: 

Nánari upplýsingar veitir: 

Syndicat Mixte de Gestion de l’Aérodrome Départemental Le 

Puy/Loudes 

La Reilhade 

43320 Chaspuzac 

FRAKKLAND 

Sími: +33 471086576 

Netfang: direction@aerolepuy.fr 

Upplýsingar um kaupandann (vefsetur): https://marchespublics.cdg43.fr 

 

2022/EES/30/13 
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/621  

frá 7. apríl 2022 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/436 að  

því er varðar samhæfða staðla fyrir steypubíla, krana og aðrar vélar sem saminn er  

til stuðnings tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/42/EB 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN ISO 11202:2010,  

EN ISO 11202:2010/A1:2021 

Hljóðtækni - Hávaði sem vélar og búnaður gefa frá sér - Mæling á útsendu hljóðþrýstingsstigi í verkstöð og á 

öðrum tilgreindum stöðum - Mæling á staðnum með yfirlitsnákvæmni (ISO 11202:2010) 

2. EN 303-5:2021 

Hitunarkatlar - Hluti 5: Hitunarkatlar fyrir fast eldsneyti, sem kyntir eru handvirkt eða sjálfvirkt, með 

nafnhitaafköst allt að 500 kW - Íðorð, kröfur, prófun og merking 

3. EN 1501-1:2021 

Sorphirðuökutæki og lyftibúnaður þeirra - Almennar kröfur og öryggiskröfur - Hluti 1: Sorphirðuökutæki sem 

hlaðin eru að aftan 

4. EN 1501-2:2021 

Sorphirðuökutæki og lyftibúnaður þeirra - Almennar kröfur og öryggiskröfur - Hluti 2: Sorphirðuökutæki sem 

hlaðin eru frá hlið 

5. EN 1501-3:2021 

Sorphirðubifreiðar og lyftibúnaður þeirra – Almennar kröfur og öryggiskröfur – Hluti 3: Sorphirðuökutæki 

með hleðslubúnaði að framan 

6. EN 1501-5:2021 

Sorphirðubifreiðar - Almennar kröfur og öryggiskröfur – Hluti 5: Lyftibúnaður fyrir sorphirðubifreiðar 

7. EN 1756-1:2021 

Skutlyftur - Pallalyftur sem festar eru á ökutæki á hjólum - Öryggiskröfur - 1 hluti: Skutlyftur fyrir vörur 

8. EN 1829-1:2021 

Háþrýstidælur - Öryggiskröfur - Hluti 1: Vélbúnaður 

9. EN 12312-5:2021 

Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför - Sértækar kröfur - Hluti 5: Eldsneytisáfyllingarbúnaður fyrir flugför 

10. EN 12385-5:2021 

Stálvírar - Öryggi - 5. hluti: Margþátta vírar í lyftur 

11. EN 12609:2021 

Steypubílar - Öryggiskröfur 

12. EN 13001-2:2021 

Kranar - Almenn hönnun - Hluti 2: Álagsáhrif 

13. EN 13001-3-6:2018+A1:2021 

Kranar - Almenn hönnun - Hluti 3-6: Markstaða og nothæfissönnun véla - Vökvahólkar 

14. EN 13852-3:2021 

Kranar - Grunnsæviskranar – Hluti 3: Léttir grunnsæviskranar 

15. EN ISO 19085-1:2021 

Trésmíðavélar - Öryggi - Hluti 1: Sameiginlegar kröfur (ISO 19085-1:2021) 

16. EN ISO 22868:2021 

Vélar til nota við skógarnytjar - Hávaðaprófunaraðferð fyrir færanleg handverkfæri sem búin eru brunahreyfli 

- Mæling með verkfræðilegri námkvæmni (2. nákvæmnisstig) (ISO 22868:2021) 

17. EN IEC 62061:2021 

Öryggi véla - Notkunaröryggi öryggistengdra stýrikerfa 

2022/EES/30/14 
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18. EN 50636-2-107:2015,  

EN 50636-2-107:2015/A1:2018,  

EN 50636-2-107:2015/A2:2020,  

EN 50636-2-107:2015/A3:2021 

Öryggi heimilistækja og ámóta tækja - Hluti 2-107: Sérstakar kröfur varðandi rafgeymadrifnar sjálfstýrðar 

garðsláttuvélar 

19. EN 60335-1:2012,  

EN 60335-1:2012/AC:2014,  

EN 60335-1:2012/A11:2014,  

EN 60335-1:2012/A13:2017,  

EN 60335-1:2012/A15:2021 

Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja - Öryggi - Hluti 1: Almennar kröfur 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 474-1:2006+ A6:2019 

Jarðvinnuvélar - Öryggi - 1. hluti: Almennar kröfur 

Fyrirvari 1: Birting þessi varðar ekki lið 5.8.1 Útsýni – Sjónsvið stjórnanda í þessum staðli, en einungis í 

tengslum við EN 474-5:2006+A3:2013 Kröfur vegna vökvagrafa, en beiting hans felur ekki í sér ætlað 

samræmi við grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi í liðum 1.2.2 og 3.2.1 í I. viðauka við tilskipun 

2006/42/EB. 

Fyrirvari 2: Að því er varðar viðauka B.2 – Hraðtengi, samhæfður staðall EN 474-1:2006+A6:2019 felur ekki 

í sér ætlað samræmi við grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi í liðum 1.1.2 b), 1.1.2 c) og 1.3.3 í I. viðauka 

við tilskipun 2006/42/EB þegar honum er beitt með hliðsjón af EN 474-4:2006+A2:2012 kröfur vegna 

vélskófla og EN 474-5:2006+A3:2013 kröfur vegna vökvagrafa. 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags.  

afturköllunar 

1. EN ISO 11202:2010 

Hljóðtækni - Hávaði sem vélar og búnaður gefa frá sér - Mæling á útsendu 

hljóðþrýstingsstigi í verkstöð og á öðrum tilgreindum stöðum - Mæling á staðnum með 

yfirlitsnákvæmni (ISO 11202:2010) 

11.10.2023 

2. EN 303-5:2012 

Hitunarkatlar - Hluti 5: Hitunarkatlar fyrir fast eldsneyti, sem kyntir eru handvirkt eða 

sjálfvirkt, með nafnhitaafköst allt að 500 kW - Íðorð, kröfur, prófun og merking 

11.10.2023 

3. EN 474-1:2006+ A6:2019 

Jarðvinnuvélar - Öryggi - 1. hluti: Almennar kröfur 

11.10.2022 

4. EN 1501-1:2011+ A1:2015 

Sorphirðuökutæki og lyftibúnaður þeirra - Almennar kröfur og öryggiskröfur - Hluti 1: 

Sorphirðuökutæki sem hlaðin eru að aftan 

11.10.2023 

5. EN 1501-2:2005+ A1:2009 

Sorphirðuökutæki og lyftibúnaður þeirra - Almennar kröfur og öryggiskröfur - 2. hluti: 

Sorphirðuökutæki sem hlaðin eru frá hlið 

11.10.2023 

6. EN 1501-3:2008 

Sorphirðubifreiðar og lyftibúnaður þeirra – Almennar kröfur og öryggiskröfur – Hluti 

3: Sorphirðuökutæki með hleðslubúnaði að framan 

11.10.2023 

7. EN 1501-5:2011 

Sorphirðubifreiðar - Almennar kröfur og öryggiskröfur- Hluti 5: Lyftibúnaður fyrir 

sorphirðubifreiðar 

11.10.2023 

8. EN 1756-1:2001+ A1:2008 

Skutlyftur - Pallalyftur sem festar eru á ökutæki á hjólum - Öryggiskröfur - 1 hluti: 

Skutlyftur fyrir vörur 

11.10.2023 
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9. EN 1829-1:2010 

Háþrýstidælur - Öryggiskröfur – Hluti 1: Vélbúnaður 

11.10.2023 

10. EN 12312-5:2005+ A1:2009 

Stuðningsbúnaður á jörðu fyrir flugför - Sértækar kröfur - Hluti 5: 

Eldsneytisáfyllingarbúnaður fyrir flugför 

11.10.2023 

11. EN 13001-2:2014 

Kranar - Almenn hönnun - Hluti 2: Álagsáhrif 

11.10.2023 

12. EN 13001-3-6:2018 

Kranar - Almenn hönnun - Hluti 3-6: Markstaða og nothæfissönnun véla - 

Vökvahólkar 

11.10.2023 

13. EN ISO 19085-1:2017 

Trésmíðavélar - Öryggi - Hluti 1: Sameiginlegar kröfur (ISO 19085-1:2017) 

11.10.2023 

14. EN ISO 22868:2011 

Vélar til nota við skógarnytjar - Hávaðaprófunaraðferð fyrir færanleg handverkfæri 

sem búin eru brunahreyfli - Mæling með verkfræðilegri námkvæmni (2. 

nákvæmnisstig) (ISO 22868:2011) 

11.10.2023 

15. EN 62061:2005,  

EN 62061:2005/AC:2010,  

EN 62061:2005/A1:2013 

Öryggi véla - Notkunaröryggi öryggistengdra rafmagns-, rafeinda- og forritanlegra 

rafeindastýrikerfa 

31.7.2018 

16. EN 62061:2005,  

EN 62061:2005/AC:2010,  

EN 62061:2005/A1:2013,  

EN 62061:2005/A2:2015 

Öryggi véla - Notkunaröryggi öryggistengdra rafmagns-, rafeinda- og forritanlegra 

rafeindastýrikerfa 

11.10.2023 

17. EN 50636-2-107:2015,  

EN 50636-2-107:2015/A1:2018,  

EN 50636-2-107:2015/A2:2020 

Öryggi heimilistækja og ámóta tækja - Hluti 2-107: Sérstakar kröfur varðandi 

rafgeymadrifnar sjálfstýrðar garðsláttuvélar 

11.10.2023 

18. EN 60335-1:2012,  

EN 60335-1:2012/AC:2014,  

EN 60335-1:2012/A11:2014,  

EN 60335-1:2012/A13:2017 

Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja - Öryggi - Hluti 1: Almennar kröfur 

11.10.2023 

Ákvörðunin í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 115, 13.4.2022, bls. 75 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/621/oj
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/622 frá 7. apríl 2022  

um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1326 að því er varðar samhæfða  

staðla fyrir rafsegulsviðssamræmi rafmagnsmælibúnaðs og mismunastraumrofa  

fyrir heimili og svipaða notkun 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 61009-1:2012,  

EN 61009-1:2012/A13:2021 

Mismunastraumsrofar með yfirstraumsvörn fyrir heimili og svipaða notkun - Hluti 1: Almennar reglur 

2. EN IEC 62053-21:2021,  

EN IEC 62053-21:2021/A11:2021 

Rafmagnsmælibúnaður (a.c.) - Sérstakar kröfur - Hluti 21: Rafeindamælar fyrir raunorku (flokkar 1 og 2) 

3. EN IEC 62053-22:2021,  

EN IEC 62053-22:2021/A11:2021 

Rafmagnsmælibúnaður (a.c.) - Sérstakar kröfur - Hluti 22: Rafeindamælar fyrir raunorku (flokkar 0,2 S og 

0,5 S) 

4. EN IEC 62053-23:2021,  

EN IEC 62053-23:2021/A11:2021 

Rafmagnsmælibúnaður (a.c.) - Sérstakar kröfur - Hluti 23: Rafeindamælar fyrir launorku (flokkar 2 og 3) 

5. EN IEC 62053-24:2021,  

EN IEC 62053-24:2021/A11:2021 

Rafmagnsmælibúnaður (a.c.) - Sérstakar kröfur - Hluti 24: Rafeindamælar fyrir launorku við grunntíðni 

(flokkar 0,5 S, 1 S og 1) 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 61009-1:2012 

Mismunastraumsrofar með yfirstraumsvörn fyrir heimili og svipaða notkun - Hluti 1: 

Almennar reglur 

13.10.2023 

2. EN 62053-21:2003 

Rafmagnsmælibúnaður (a.c.) - Sérstakar kröfur - 21. hluti: Rafeindamælar fyrir 

raunorku (flokkar 1 og 2) 

13.10.2023 

3. EN 62053-22:2003 

Rafmagnsmælibúnaður (a.c.) - Sérstakar kröfur - 22. hluti: Rafeindamælar fyrir 

raunorku (flokkar 0,2 S og 0,5 S) 

13.10.2023 

4. EN 62053-23:2003 

Rafmagnsmælibúnaður (a.c.) - Sérstakar kröfur - 23. hluti: Rafeindamælar fyrir 

raunorku (flokkar 2 og 3) 

13.10.2023 

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 115, 13.4.2022, bls. 85 

2022/EES/30/15 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/622/oj
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