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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Auglýsing Eftirlitsstofnunar EFTA um endurkröfuvexti sem reikna  

ber við endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti í  

EFTA-ríkjunum; vextirnir gilda frá 1. september 2022 

Birt í samræmi við reglur um viðmiðunar- og afreiknivexti sem fram koma í VII. hluta  

leiðbeinandi reglna Eftirlitsstofnunar EFTA og 10. gr. ákvörðunar ESA  

nr. 195/04/COL frá 14. júlí 2004 (1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við ákvæði kaflans um aðferð við útreikning viðmiðunar- og 

afreiknivaxta í leiðbeinandi reglum ESA um ríkisaðstoð, með áorðnum breytingum samkvæmt ákvörðun 

eftirlitsstofnunarinnar nr. 788/08/COL frá 17. desember 2008. Við útreikning gildandi viðmiðunarvaxta er 

viðeigandi álagi bætt við grunnvextina í samræmi við leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð.  

Grunnvextirnir eru ákvarðaðir sem hér segir: 

 Ísland Liechtenstein Noregur 

1.9.2022– 5,08 –0,57 1,57 

 

  

(1) Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjórnartíðindi nr. 26, 25.5.2006, bls. 1. 

2022/EES/84/01 
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 7. september 2022 

Málsnúmer 89101 

Ákvörðun 171/22/COL 

EFTA-ríki Noregur 

  

Titill (og/eða heiti styrkþega) Norska koltvísýringstryggingakerfið eftir 2021 

Lagastoð Reglugerð sem samþykkt var af norska ráðuneyti 

loftslags- og umhverfismála 

Fjárlög norska ríkisins, samþykkt árlega af norska 

þinginu (Stortinget) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Umhverfisvernd 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárhagsáætlun 2021: 3,65 milljarðar norskra króna (áætlað) 

Samtals: 101 milljarðar norskra króna (áætlað) 

Aðstoðarhlutfall Allt að 75% 

Gildistími 1. janúar 2021 – 31. desember 2030 

Atvinnugreinar Geirar og undirgeirar í I. viðauka leiðbeinandi reglna 

Eftirlitsstofnunar EFTA um tilteknar 

ríkisaðstoðarráðstafanir í tengslum við kerfi fyrir 

viðskipti með heimildir til losunar 

gróðurhúsalofttegunda eftir 2021 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð The Norwegian Environment Agency 

P.O. Box 5672 Torgarden 

N-7485 Trondheim, 

Norway 

Aðrar upplýsingar  

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2022/EES/84/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um samþykki viðeigandi aðgerða  

samkvæmt 1. mgr. 1. gr. I. hluta og 19. mgr. 1. gr. II. hluta bókunar  

3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól sem lögð er til í tengslum  

við samþykkt nýrra leiðbeinandi reglna um ríkisaðstoð til þess að  

örva áhættufjárfestingar 

Eftirlitsstofnun EFTA hefur lagt til viðeigandi ráðstafanir sem EFTA-ríkin hafa samþykkt í tengslum við 

eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 7. september 2022 

Málsnúmer 86868 

Ákvörðun 177/22/COL 

EFTA-ríki Öll 

Titill Ákvörðun um samþykki viðeigandi aðgerða samkvæmt 

1. mgr. 1. gr. I. hluta og 19. mgr. 1. gr. II. hluta bókunar 

3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól sem 

lögð er til í tengslum við samþykkt nýrra leiðbeinandi 

reglna um ríkisaðstoð til þess að örva 

áhættufjárfestingar. 

Lagastoð EES-samningurinn, einkum 61. og 63. gr. hans og 

bókun 26, 

með vísan til samningsins milli EFTA-ríkjanna um 

stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls („samningurinn 

um eftirlitsstofnun og dómstól“), einkum 24. gr. og  

a- og b-liða 2. mgr. 5. gr., 

með vísan til bókunar 3 við samninginn um 

eftirlitsstofnun og dómstól, einkum 1. mgr. 1. gr.  

I. hluta og 1. mgr. 19. gr. II. hluta. 

Tegund aðstoðar Ákvörðun um samþykki viðeigandi aðgerða. 

Markmið Að tryggja að EFTA-ríkin breyti gildandi 

aðstoðarráðstöfunum í þágu áhættufjármögnunar til 

samræmis við leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð til 

þess að örva áhættufjárfestingar, eftir því sem þörf 

krefur. 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2022/EES/84/03 

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

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10859 – TRAFIGURA/ECOBAT RESOURCES STOLBERG) 

Framkvæmdastjórninni barst 3. nóvember 2022 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi  

við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2) („samrunareglugerðarinnar“). 

Hinn 30. nóvember 2022 skýrði tilkynnandi framkvæmdastjórninni frá því að tilkynningin væri 

afturkölluð. 

  

(1) Stjtíð. ESB C 431, 14.11.2022, bls. 24. 

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

2022/EES/84/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10903 – CIRCLE K/SCHIBSTED/ELTON MOBILITY) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. desember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Schibsted Norge AS („Schibsted“), sem lýtur yfirráðum Schibsted ASA (bæði í Noregi) 

– Circle K AS („Circle K“, Noregi), sem lýtur yfirráðum Alimentation Couche Tard („ACT“, Kanada) 

– Elton Mobility AS („Elton“, Noregi) 

Schibsted og Circle K ná í sameiningu yfirráðum, skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Pink, sem lýtur sem stendur yfirráðum sér í lagi af hálfu Schibsted. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Schibsted og Schibsted ASA starfa við fréttamiðla, markaðsvefi, sprotafyrirtæki og önnur fjárfestingarfélög og 

fjármálaþjónustufyrirtæki, einkum á Norðurlöndum og í öðrum löndum á Evrópska efnahagssvæðinu. 

– Circle K starfar við sölu vélaeldsneytis og smásölu á daglegri verslunarvöru í þægindaverslunum auk þess að 

starfrækja hleðslustöðvar fyrir rafbíla og fer starfsemin einkum fram á Norðurlöndum og í Póllandi. ACT starfar um 

allan heim og er með aðsetur í Laval, Kanada.  

– Elton starfar við þjónustu við hleðslu rafbíla, einkum í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Þjónusta þess er einnig í boði í 

Finnlandi. 

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 474, 

14.12.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10903 – CIRCLE K/SCHIBSTED/ELTON MOBILITY 

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/84/05 

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

(mál M.10937 – EDF DEUTSCHLAND/HAZWEI/ 

HYPION MOTION NEUMÜNSTER JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EDF Deutschland GmbH („EDF Deutschland“, Þýskalandi), hluti af EDF samstæðunni („EDF“, Frakklandi) 

– HAzwei 3. Beteiligungsgesellschaft mbH („HAzwei“, Þýskalandi, hluti af E.ON samstæðunni („E.ON“, Þýskalandi) 

– Hypion Motion Neumünster GmbH & Co. KG, nýstofnað fyrirtæki („Target JV“, Þýskalandi) 

EDF Deutschland og HAzwei öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Target JV (andlagi viðskiptanna, hinu sameiginlega félagi). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Hazwei á hagsmuni í móðurfyrirtæki sínu Hazwei GmbH sem starfar við þróun verkefna varðandi framleiðslu og 

dreifingu á vetni. Við starfsemi E.ON er lögð áhersla á tvö meginsvið: (i) orkukerfi og ii) lausnir fyrir viðskiptavini, 

m.a. afhendingu á raforku og gasi. 

– EDF starfar einkum í Frakklandi og erlendis á raforkumarkaði, einkum við framleiðslu og afhendingu, sölu, flutning, 

dreifingu og smásölu á rafmagni. EDF samstæðan starfar einnig, í minna mæli, við heildsöluafhendingu á gasi og 

orkuþjónustu. 

3. Starfsemi Target JV (andlags viðskiptanna, hins sameiginlega félags) mun felast í kaupum á vetni og síðan sölu þess í 

gegnum vetnisáfyllingstöð sem staðsett er í Neumünster í Norður-Þýskalandi.  

4. 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). 

5. 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 471, 

12.12.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10937 – EDF DEUTSCHLAND/HAZWEI/HYPION MOTION NEUMÜNSTER 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/84/06 

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

(mál M.10433 – VIVENDI/LAGARDERE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. nóvember 2022 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). 

Framkvæmdastjórnin beinir því til þriðju aðila sem eiga hagsmuna að gæta að koma á framfæri 

athugasemdum sem þeir kunna að hafa um fyrirhuguð viðskipti. Svo unnt sé að taka fullt tillit til 

athugasemda á meðan á málsmeðferðinni stendur verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan  

15 daga frá birtingu í Stjtíð. ESB C 471, 12.12.2022, bls. 1.  

Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 22964301), með tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni M.10433 – VIVENDI/LAGARDERE, og 

eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2022/EES/84/07 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.471.01.0001.01.ENG
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10431 – ALI GROUP/WELBILT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. júní 2022 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við 2. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu 

til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt 

verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32022M10431. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10433 – VIVENDI/LAGARDERE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. nóvember 2022 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við 2. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu 

til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt 

verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32022M10433. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/84/08 

2022/EES/84/09 

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.10580 – SE AG/SEC/SEPG) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. desember 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 

32022M10580. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10790 – SALIC/OLAM/OLAM AGRI) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. nóvember 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 

32022M10790. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/84/10 

2022/EES/84/11 

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.10894 – BC PARTNERS/BAIN CAPITAL/FEDRIGONI) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. september 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 

32022M10894. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10895 – ATHORA/AXA CUSTOMER SOLUTIONS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. október 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 

32022M10895. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/84/12 

2022/EES/84/13 

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.10900 – PLATINUM EQUITY GROUP/IMERYS HTSM) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. nóvember 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 

32022M10900. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10906 – INFRAVIA/LIBERTY GLOBAL/TELEFÓNICA/OPAL) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. nóvember 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 

32022M10906. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/84/14 

2022/EES/84/15 

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.10910 – MACQUARIE/ABERDEEN/AIP/CERTAIN MÁSMÓVIL ASSETS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. nóvember 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 

32022M10910. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10912 – CD&R/ATALIAN) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. nóvember 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 

32022M10912. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/84/16 

2022/EES/84/17 

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

(mál M.10929 – GENERALI REAL ESTATE/MUNICH RE/SAXON LAND) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. desember 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 

32022M10929. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10934 – VINCI ENERGIES/KONTRON IT SERVICE COMPANIES) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. nóvember 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 

32022M10934. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/84/18 

2022/EES/84/19 

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

(mál M.10942 – PHO P/STORA ENSO MAXAU) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. nóvember 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 

32022M10942. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10948 – STORA ENSO/DE JONG PAPIER HOLDING/DJV HOLDING) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. nóvember 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 

32022M10948. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/84/20 

2022/EES/84/21 

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

(mál M.10956 – AURELIUS INVESTMENT LUX SEVEN/ 

SAPPI FINLAND ONE/SAPPI FINLAND OPERATIONS/ 

SAPPI MAASTRICHT REAL ESTATE/SAPPI STOCKSTADT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. desember 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 

32022M10956. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/84/22 

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.64359 Króatía Croatia 

RRF — STATE AID SCHEME 

FOR IMPLEMENTATION OF 

FINANCIAL INSTRUMENT 

FROM THE GUARANTEE FUND 

FOR LOANS TO MIDDLE 

MARKET CAPITALIZATION 

ENTITIES AND LARGE 

BUSINESS ENTITIES 

Stjtíð. ESB C 430, 

11.11.2022, bls. 1 

SA.104501 Ítalía — 

TCF: Garanzie sui mutui in favore 

delle imprese agricole, della pesca e 

dell’acquacoltura che hanno subito 

un incremento dei costi energetici 

(modifica del regime  

SA.103166 (2022/N)) 

Stjtíð. ESB C 430, 

11.11.2022, bls. 2 

SA.55604 Finnland Manner-Suomi Finnish strategic reserve 
Stjtíð. ESB C 439, 

18.11.2022, bls. 1 

SA.56791 

(2020/N) 
Danmörk Danmark 

Temporary compensation scheme 

for self-employed financially 

affected by the COVID 19 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.11.2022, bls. 2 

SA.63903 Frakkland 
Départements 

d’outre-mer 

Taux d'accise réduit sur le rhum 

‘traditionnel’ produit dans les 

départements d'outre-mer 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.11.2022, bls. 2 

SA.64168 Niðurlönd Netherlands 
Subsidieregeling grondverwerving 

ten behoeve van natuurbehoud 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.11.2022, bls. 3 

SA.100430 Frakkland – 

COVID-19 — Garantie au bénéfice 

d’Air France (prolongation de la 

mesure d'aide SA.57082) 

Stjtíð. ESB 439, 

18.11.2022, bls. 4 

SA.102248 Frakkland France 

Amendement au régime SA.62675 

d’aide fiscale à l’investissement 

outre-mer en faveur du logement 

social à Saint-Martin 2021-2025 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.11.2022, bls. 5 

SA.103662 Þýskaland — 
Temporary lignite power supply 

reserve to save gas 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.11.2022, bls. 5 

SA.104460 Ítalía Campania 

TCF: Support for the productive 

system in the Campania Region to 

address liquidity needs after 

Russia’s aggression against Ukraine 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.11.2022, bls. 6 

SA.104461 Danmörk Denmark 
TCF: Danish deferral scheme for 

electricity, gas and heating 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.11.2022, bls. 7 

SA.104515 Ungverjaland – 
TCF: Support scheme in form of 

guarantees and subsidized loans 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.11.2022, bls. 8 

SA.104602 Danmörk Denmark 

TCF: Guarantee scheme for 

financial collaterals for electricity 

and gas companies 

Stjtíð. ESB C 439, 

18.11.2022, bls. 8 

SA.64719 Pólland – 
Compensation for indirect ETS 

costs in Poland for 2021-2030 

Stjtíð. ESB C 449, 

25.11.2022, bls. 1 

SA.103451 Spánn – – 
Stjtíð. ESB C 449, 

25.11.2022, bls. 2 

2022/EES/84/23 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.430.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.430.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.430.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.430.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.439.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.449.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.449.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.449.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.449.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landssvæði 
Heiti aðstoðarkerfis  

(og/eða heiti aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.103737 Ítalía — 

Credito d’imposta per le spese 

sostenute negli anni 2021 e 2022 

dalle imprese editrici di quotidiani e 

periodici iscritte al Registro 

Operatori della Comunicazione 

(ROC) per l’acquisto della carta 

utilizzata per la stampa delle  

testate edite. 

Stjtíð. ESB C 449, 

25.11.2022, bls. 3 

SA.103943 Pólland – 
Resolution scheme for cooperative 

banks and small commercial banks 

Stjtíð. ESB C 449, 

25.11.2022, bls. 3 

SA.104505 Danmörk – 
Liquidity loan scheme for  

energy-intensive undertakings 

Stjtíð. ESB C 449, 

25.11.2022, bls. 4 

SA.103312 Þýskaland — 

Bund: Richtlinie zur Förderung der 

Einstellung der Fangtätigkeit im 

Fischereisektor im Rahmen der 

Umsetzung der  

Brexit-Anpassungsreserve (BAR) 

Stjtíð. ESB C 461, 

2.12.2022, bls. 7 

SA.103992 Frakkland – 

Modification des régimes d’aides: 

SA.37502 (2013/N), SA.39618 

(2014/N), SA.39677 (2014/N), 

SA.41595 (2015/N), SA.41735 

(2015/N), SA.43200 (2015/N), 

SA.44092 (2016/N), SA.45103 

(2016/N), SA.45273 (2016/N), 

SA.49407 (2017/N), SA.50627 

(2018/N), SA.51768 (2018/N), 

SA.53500 (2019/N), SA.55052 

(2019/N), SA.56365 (2020/N), 

SA.63533 (2021/N). — 

Prolongation des régimes au 

31 décembre 2023, augmentation de 

budget du régime SA. 45273 

Stjtíð. ESB C 461, 

2.12.2022, bls. 7 

SA.104023 Bretland 
Northern 

Ireland 

Northern Ireland Agri-Food 

Investment Scheme (AFIS) 

Stjtíð. ESB C 461, 

2.12.2022, bls. 8 

SA.62619 Þýskaland — Germany: H2Global 
Stjtíð. ESB 470, 

9.12.2022, bls. 1 

SA.63718 Pólland Poland 

SA.63718 — Development of a 

recharging infrastructure for electric 

vehicles and hydrogen refuelling 

stations. 

Stjtíð. ESB 470, 

9.12.2022, bls. 2 

SA.103569 Írland – 
Ireland — Ukraine Enterprise  

Crisis Scheme 

Stjtíð. ESB 470, 

9.12.2022, bls. 3 

SA.103624 Kýpur Cyprus 

Special scheme for lump-sum 

payments to firms and  

self-employed persons 

Stjtíð. ESB 470, 

9.12.2022, bls. 4 

SA.104273 Rúmenía Romania 

TCF: Framework State aid scheme 

in the context of the economic crisis 

caused by Russia’s aggression 

against Ukraine 

Stjtíð. ESB 470, 

9.12.2022, bls. 4 

SA.104475 Danmörk – 

TCF: Limited amounts of aid in the 

form of direct grants to cover SMEs' 

administration costs in relation to 

the Danish deferral scheme on 

energy prices 

Stjtíð. ESB 470, 

9.12.2022, bls. 5 

SA.104509 Ítalía Marche 

TCF: Marche Region scheme for the 

support of the economy after the 

Russian aggression against Ukraine 

Stjtíð. ESB 470, 

9.12.2022, bls. 6 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.449.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.449.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.449.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.449.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.449.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.449.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.461.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.461.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.461.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.461.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.461.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.461.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landssvæði 
Heiti aðstoðarkerfis  

(og/eða heiti aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.104520 Frakkland – 

Régime d'aides aux publications 

nationales d'information politique et 

générale à faibles ressources 

publicitaires 

Stjtíð. ESB 470, 

9.12.2022, bls. 7 

SA.104756 Þýskaland — 
TCF: Modifications to SA.102542, 

SA.102631, SA.104019 

Stjtíð. ESB 470, 

9.12.2022, 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_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.470.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar  

(ESB) 2022/2191 frá 8. nóvember 2022 um samhæfða staðla fyrir fjarskiptabúnað  

sem samdir eru til stuðnings tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/53/ESB 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 301 908-10 V4.3.1 

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samhæfður Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni; Hluti 10: 

Fastastöðvar (BS), magnarar og notendabúnaður (UE) fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju 

kynslóð 

2. EN 300 422-1 V2.2.1 

Þráðlausir hljóðnemar; Hljóð til til nota við dagskrárgerð og fyrir sérstaka viðburði (PMSE) allt að 3 GHz; 

Hluti 1: Hljóð til til nota við dagskrárgerð og fyrir sérstaka viðburði (PMSE) allt að 3 GHz; Samhæfður 

staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

3. EN 303 213-5-2 V1.1.1 

Þróuð leiðsögu- og stjórnkerfi fyrir umferð á jörðu niðri (A-SMGCS); Hluti 5: Samhæfður staðall um 

aðgengi að fjarskiptatíðni fyrir fjölvísunarbúnað (MLAT); Undirhluti 2: Viðmiðunar- og ökutækjasendar 

4. EN 303 363-1 V1.1.1 

Nemar í kögunarratsjár til nota við flugumferðarstjórn; Kögunarsvarratsjár (SSR); Samræmdur staðall um 

aðgengi að fjarskiptatíðni; Hluti 1: SSR spyrill 

5. EN 303 347-1 V2.1.1 

Veðurradar; Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni; Hluti 1: Veðurfræðilegur radarskynjari sem 

starfar á tíðnisviðinu 2 700 MHz til 2 900 MHz (S band) 

6. EN 303 347-2 V2.1.1 

Veðurradar; Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni; Hluti 2: Veðurfræðilegur radarskynjari sem 

starfar á tíðnisviðinu 5 250 MHz til 5 850 MHz (C band) 

7. EN 303 347-3 V2.1.1 

Veðurradar; Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni; Hluti 3: Veðurfræðilegur radarskynjari sem 

starfar á tíðnisviðinu 9 300 MHz to 9 500 MHz (X band) 

8. EN 300 674-2-1 V3.1.1 

Fjarvirkni í flutningum og umferð (TTT); Sendibúnaður í sérnota skammdrægum fjarskiptum (DRSC)  

(500 kbit/s / 250 kbit/s) sem starfar á tíðnisviðinu 5 795 MHz til 5 815 MHz; Hluti 2: Samhæfður staðall  

um aðgengi að fjarskiptatíðni ; Undirliður 1: Búnaður á vegaköntum (RSU) 

9. EN 301 025 V2.3.1 

VHF talstöðvarbúnaður til almennra fjarskipta og tengdur búnaður fyrir stafrænt valkall (DSC) í flokki D; 

Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 301 908-13 V13.2.1 

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni; Hluti 13: Evolved 

Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) notendabúnaður (UE) 

Tilkynning: Samræmi við þennan staðal felur ekki í sér fyrirframætlað samræmi við grunnkröfu sem sett er 

fram í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB ef með því að beita gr. 4.2.2 í þessum staðli, hærri þolvikum 

en 2dB er beitt: 

2022/EES/84/24 



Nr. 84/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.12.2022 

 

 

2. EN 303 345-2 V1.2.1 

Móttökutæki hljóðvarps; Hluti 2: AM hljóðvarpsþjónusta; Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

Tilkynning: Samræmi við þennan staðal felur ekki í sér fyrirframætlað samræmi við grunnkröfu sem sett er 

fram í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB, að því er varðar óæskilega útsendingu á falskri tíðni, ef með 

því að beita gr. 4.4.3 í þessum staðli, annað hvort valkvæð próf eru framkvæmd eða engin próf til þess að 

mæla útsendingar á falskri tíðni. 

3. EN 303 345-3 V1.1.1 

Móttökutæki hljóðvarps; Hluti 3: FM hljóðvarpsþjónusta; Samhæfður staðall um aðgengi að fjarskiptatíðni 

Tilkynning: Samræmi við þennan staðal felur ekki í sér fyrirframætlað samræmi við grunnkröfu sem sett er 

fram í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB, að því er varðar óæskilega útsendingu á falskri tíðni, ef með 

því að beita gr. 4.4.3 í þessum staðli, annað hvort valkvæð próf eru framkvæmd eða engin próf til þess að 

mæla útsendingar á falskri tíðni 

4. EN 303 345-4 V1.1.1 

Móttökutæki hljóðvarps; Hluti 4: DAB hljóðvarpsþjónusta; Samhæfður staðall um aðgengi að 

fjarskiptatíðni 

Tilkynning: Samræmi við þennan staðal felur ekki í sér fyrirframætlað samræmi við grunnkröfu sem sett er 

fram í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB, að því er varðar óæskilega útsendingu á falskri tíðni, ef með 

því að beita gr. 4.4.3 í þessum staðli, annað hvort valkvæð próf eru framkvæmd eða engin próf til þess að 

mæla útsendingar á falskri tíðni. 

5. EN 303 345-5 V1.2.1 

Móttökutæki hljóðvarps; Hluti 5: DRM hljóðvarpsþjónusta; Samhæfður staðall um aðgengi að 

fjarskiptatíðni 

Tilkynning: Samræmi við þennan staðal felur ekki í sér fyrirframætlað samræmi við grunnkröfu sem sett er 

fram í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB, að því er varðar óæskilega útsendingu á falskri tíðni, ef með 

því að beita gr. 4.4.3 í þessum staðli, annað hvort valkvæð próf eru framkvæmd eða engin próf til þess að 

mæla útsendingar á falskri tíðni. 

6. EN 301 489-12 V3.2.1 

Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; Hluti 12: Sérstök 

skilyrði um VSAT-endabúnað, gagnvirkar endastöðvar gervihnatta sem starfa á tíðnisviðum á bilinu 4 GHz 

til 30 GHz í fastbrautargervihnattaþjónustunni (FSS); Samhæfður staðall um rafsegulsviðssamhæfi 

Tilkynning: Samræmi við þennan staðal felur ekki í sér fyrirframætlað samræmi við grunnkröfu sem sett er 

fram í b-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB, ef þolvikunum fyrir skilgreininguna sem sett eru fram í 

ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), sem í þessum staðli er kallað tilvísun í staðal [1], er beitt. 

7. EN 301 489-20 V2.2.1 

Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; Hluti 20: Sérstök 

skilyrði um far-jarðstöðvar (MES) sem notaðar eru til far-fjarskiptaþjónustu um gervihnetti (MSS); 

Samhæfður staðall rafsegulsviðssamhæfi 

Tilkynning: Samræmi við þennan staðal felur ekki í sér fyrirframætlað samræmi við grunnkröfu sem sett er 

fram í b-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB, ef þolvikunum fyrir skilgreininguna sem sett eru fram í 

ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), sem í þessum staðli er kallað tilvísun í staðal [1], er beitt. 

8. EN 301 489-52 V1.2.1 

Staðall um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) fyrir þráðlausan fjarskiptabúnað og þjónustu; Hluti 52: Sérstök 

skilyrði varðandi fastastöðvar og notendabúnað (UE), útvarpsfjarskipti og aukabúnaður; Samhæfður staðall 

um rafsegulsviðssamhæfi 

Tilkynning: Samræmi við þennan staðal felur ekki í sér fyrirframætlað samræmi við grunnkröfu sem sett er 

fram í b-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 2014/53/ESB, ef þolvikunum fyrir skilgreininguna sem sett eru fram í 

ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), sem í þessum staðli er kallað tilvísun í staðal [1], er beitt. 
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III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags.  

afturköllunar 

1. EN 303 345-2 V1.1.1 

Móttökutæki hljóðvarps; Hluti 2: AM hljóðvarpsþjónusta; Samhæfður staðall um 

aðgengi að fjarskiptatíðni 

10.5.2024 

2. EN 303 345-5 V1.1.1 

Móttökutæki hljóðvarps; Hluti 5: DRM hljóðvarpsþjónusta; Samhæfður staðall um 

aðgengi að fjarskiptatíðni 

10.5.2024 

3. EN 303 372-1 V1.1.1 

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Búnaður til móttöku útsendinga frá 

gervihnöttum; Samræmdur Evrópustaðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ 

ESB; Hluti 1: Utanhúseining með móttöku á tíðnisviði 10,7 GHz til 12,75 GHz 

10.5.2024 

4. EN 303 372-2 V1.1.1 

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Búnaður til móttöku útsendinga frá 

gervihnöttum; Samræmdur staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 

2014/53/ESB; Hluti 2: Innanhúseining 

10.5.2024 

5. EN 300 422-1 V2.1.2 

Þráðlausir hljóðnemar; Hljóð til til nota við dagskrárgerð og fyrir sérstaka viðburði 

(PMSE) allt að 3 GHz; Hluti 1: Viðtæki í flokki A; Samræmdur staðall um grunnkröfur 

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

10.5.2024 

6. EN 303 413 V1.1.1 

Gervihnattajarðstöðvar og kerfi (SES); Viðtæki til nota í hnattrænu 

gervihnattleiðsögukerfi (GNSS); Búnaður sem starfar á tíðnisviðunum 1.164 MHz til 

1.300 MHz og  

1.559 MHz til 1.610 MHz; Samræmdur staðall um grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í  

tilskipun 2014/53/ESB 

10.5.2024 

7. EN 300 422-2 V2.1.1 

Þráðlausir hljóðnemar; Hljóð til til nota við dagskrárgerð og fyrir sérstaka viðburði 

(PMSE) allt að 3 GHz; Hluti 2: Viðtæki í flokki B; Samræmdur staðall um grunnkröfur 

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

10.5.2024 

8. EN 300 422-3 V2.1.1 

Þráðlausir hljóðnemar; Hljóð til til nota við dagskrárgerð og fyrir sérstaka viðburði 

(PMSE) allt að 3 GHz; Hluti 3: Viðtæki í flokki C; Samræmdur staðall um grunnkröfur 

2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB 

10.5.2024 

9. EN 301 025 V2.2.1 

VHF talstöðvarbúnaður til almennra fjarskipta og tengdur búnaður fyrir stafrænt valkall 

(DSC) í flokki D; Samræmdur Evrópustaðall skv. 3.3 mgr. 3.2 gr. í tilskipun 

2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta&quot; 

10.5.2024 

10. EN 301 908-13 V13.1.1 

IMT hólfskipt fjarskiptakerfi; Samræmdur Evrópustaðall um aðgengi að fjarskiptatíðni; 

Hluti 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) notendabúnaður (UE) 

10.5.2024 

11. EN 301 908-10 V4.2.2 

Þættir sem varða rafsegulsviðssamhæfi og fjarskiptatíðni (ERM); Fastastöðvar (BS), 

magnarar og notendabúnaður (UE) fyrir IMT 2000 hólfskipt fjarskiptakerfi af þriðju 

kynslóð; Hluti 10: Samræmdur Evrópustaðall um IMT-2000 FDMA/TDMA (DECT) 

sem varðar grunnkröfur 2. mgr. 3. gr. í tilskipun 2014/53/ESB um fjarskiptabúnað og 

endabúnað til fjarskipta 

10.5.2024 

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 289, 10.11.2022, bls. 7 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/2357 frá  

1. desember 2022 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/451 að  

því er varðar er samhæfða staðla fyrir vegbólur með endurskini 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 1463-1:2021 

Efni til vegmerkinga - Vegbólur með endurskini - Hluti 1: Nothæfiskröfur í upphaflegu ástand 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

*** 

Ákvörðunin í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 311, 2.12.2022, bls. 165 

2022/EES/84/25 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2357/oj
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/2414 frá  

6. desember 2022 um breytingu á framkvæmdarákvörðun  

(ESB) 2020/668 að því er varðar samhæfða staðla fyrir kröfur, prófun og merkingu  

á agnarsíum fyrir öndunarfærahlífar, almennar kröfur fyrir hlífðarfatnað, kröfur  

fyrir augnvarnir til að nota í skvassi og augnvarnir til að nota í veggtennis og skvassi  

57 og kröfur og prófunaraðferðir fyrir fótabúnað til varnar gegn áhættu í  

málmsteypum og við málmsuðu og ámóta vinnslu  

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 143:2021 

Öndunarfærahlífar - Agnasíur - Kröfur, prófun, merking 

2. EN ISO 13688:2013,  

EN ISO 13688:2013/A1:2021 

Hlífðarfatnaður - Almennar kröfur (ISO 13688:2013) 

3. EN ISO 18527-2:2021 

Augn- og andlitsvarnir til nota við íþróttaiðkun - Hluti 2: Kröfur varðandi augnvarnir til nota í skvassi og 

augnvarnir til nota í veggtennis og skvassi 57 (ISO 18527-2:2021) 

4. EN ISO 20349-1:2017,  

EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 

Persónuhlífar – Fótabúnaður til varnar gegn áhættu í málmsteypum og við málmsuðu - Hluti 1: Kröfur og 

prófunaraðferðir til varnar gegn áhættu í málmsteypum (ISO 20349-1:2017) 

5. EN ISO 20349-2:2017,  

EN ISO 20349-2:2017/A1:2020 

Persónuhlífar – Fótabúnaður til varnar gegn áhættu í málmsteypum og við málmsuðu - Hluti 2: Kröfur og 

prófunaraðferðir til varnar gegn áhættu við málmsuðu og ámóta vinnslu (ISO 20349-2:2017) 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 143:2000,  

EN 143:2000/AC:2005,  

EN 143:2000/A1:2006 

Öndunarfærahlífar - Agnasíur - Kröfur, prófun, merking 

9.6.2024 

2. EN ISO 13688:2013 

Hlífðarfatnaður - Almennar kröfur (ISO 13688:2013) 

9.6.2024 

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 317, 9.12.2022, bls. 136 

2022/EES/84/26 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2414/oj
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