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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/30/01

(mál M.9730 – FCA/PSA)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 8. maí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Peugeot S.A. („PSA“, Frakklandi).

–

Fiat Chrysler Automobiles N.V. („FCA“, Niðurlöndum), lýtur yfirráðum EXOR N.V.

PSA rennur að fullu saman við FCA, í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

FCA: starfsemi um allan heim við framleiðslu, afhendingu og dreifingu á farþegabifreiðum og léttum atvinnuökutækjum
undir vörumerkjunum Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Dodge, Ram, og Fiat Professional. Auk þess á
FCA fyrirtækin Teksid S.p.A., sem framleiðir íhluti í ökutæki, Plastic Components and Modules Automotive S.p.A., sem
framleiðir plastíhluti og einingar, og Comau S.p.A., sem er fyrirtæki á sviði framleiðslukerfa fyrir bílaframleiðslu.
Fyrirtækið fæst einnig við fjármögnunarþjónustu við smásala og bifreiðaumboð til þess að styðja við sölu á ökutækjum
undir vörumerkjum þess.

–

PSA: starfsemi um allan heim við framleiðslu, afhendingu og dreifingu á farþegabifreiðum og léttum atvinnuökutækjum
undir vörumerkjunum Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall og DS. Fyrirtækið fæst einnig við framleiðslu og afhendingu á
íhlutum fyrir ökutæki að innanverðu, í gegnum dótturfyrirtæki sitt Faurecia S.A. PSA veitir einnig stoðþjónustu á borð
við fjármögnun vegna kaupa á vélknúnum ökutækjum, auk flutningsþjónustu og -lausna.

3.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið
undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 167,
15.5.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9730 – FCA/PSA
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)

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

14.5.2020

2020/EES/30/02

(mál M.9743 – Atresmedia/Telefonica/JV)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 8. maí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. („Atresmedia“, Spáni), sem lýtur yfirráðum Planeta
samstæðunnar.

–

Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U. („Telefónica“, Spáni), sem er hluti af Telefónica samstæðunni.

–

Sociedad Comercializadora („sameiginlegt fyrirtæki“ eða „JV“, Spáni).

Atresmedia og Telefónica ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hinu sameiginlega félagi, JV.
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Atresmedia: útvegun sjónvarpsstöðva með opna dagskrá (m.a. Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega og Atreseries)
og sala á sjónvarpsauglýsingum á Spáni.

–

Telefónica: kaup á efni og úrvinnsla stöðva vegna uppsetningar á áskriftarsjónvarpinu Movistar+ og sala á
sjónvarpsauglýsingum á Spáni. Telefónica er dótturfyrirtæki hinnar fjölþjóðlegu Telefónica samstæðu sem fæst við
afhendingu á net-, síma- og áskriftarsjónvarpsþjónustu undir ýmsum vörumerkjum, t.d. Movistar og O2. Telefónica
Group annast áskriftarsjónvarpsþjónustu á Spáni undir merkjum Movistar+.

–

JV: gerð, framleiðsla og dreifing á hljóð- og myndverkum, einkum þáttaröðum, kvikmyndum og efni án handrits á
spænsku.

3.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið
undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 167,
15.5.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9743 – Atresmedia/Telefonica/JV
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
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2020/EES/30/03

(mál M.9801 – Allianz/OMERS Infrastructure/T&R JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 5. maí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Allianz Capital Partners GmbH („ACP“, Þýskalandi), sem er hluti af samstæðunni Allianz SE (Þýskalandi).

–

Borealis Turtle Investments BV („Borealis“, Niðurlöndum), sem er að fullu í eigu OMERS Administration
Corporation („OMERS“, Kanada).

–

Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co KG („T&R“, Þýskalandi).

ACP og Borealis ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
yfir T&R. Samruninn á sér stað með breytingu á stjórnarháttum T&R.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

ACP: dótturfélag alfarið í eigu Allianz SE, sem er endanlegt móðurfélag Allianz Group. Allianz samstæðan veitir
víðtæka trygginga- og eignastýringaþjónustu fyrir einkaviðskiptavini og fyrirtæki í yfir 70 löndum. Fyrir viðskiptin
fór Allianz með yfirráð í heild yfir T&R.

–

Borealis: lögpersóna sem fer með eignarhald T&R fjárfestingarinnar fyrir hönd OMERS, sem stýrir lífeyriskerfi
starfsmanna sveitarfélagsins Ontario í Kanada og endanlegt móðurfélag OMERS samstæðunnar, sem er einn stærsti
samtryggingarsjóður Kanada. Hlutafjáreign OMERS í T&R hefur ekki breyst eftir viðskiptin.

–

T&R: veitingaþjónusta, smásöluvarningur, hótelgisting og eldsneyti við hraðbrautir í Þýskalandi.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið
undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 160,
11.5.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9801 – Allianz/OMERS Infrastructure/T&R JV
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/30/04

(mál M.9834 – IRPC/JPP/Mytex)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 30. apríl 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

IRPC Public Company Limited (IRPC, Thaílandi), lýtur yfirráðum PTT Plc.

–

Japan Polypropylene Corporation (JPP, Japan), lýtur yfirráðum Mitsubishi Chemical Holdings Corporation.

–

Mytex Polymers (Mytex, Thaílandi), lýtur yfirráðum JPP, sem stendur.

IRPC nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Mytex.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

IRPC: framleiðsla á olíuefnavörum eða vörum byggðum á efnum úr jarðolíu.

–

Mytex: framleiðsla á samsettu pólýprópýleni, pólýprópýleni fyrir hluti í ökutæki, samsettu „out-line“ pólýprópýleni
fyrir heimilistæki og styrktu langtrefja-pólýprópýleni.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið
undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 163,
12.5.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9834 – IRPC/JPP/Mytex
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/30/05

(mál M.9845 – Davidson Kempner Capital Management/GoldenTree
Asset Management/Quorum Health Corporation)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 30. apríl 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Davidson Kempner Capital Management LP („Davidson Kempner“, Bandaríkjunum).

–

GoldenTree Asset Management LP („GoldenTree“, Bandaríkjunum).

–

Quorum Health Corporation („Quorum Health Corporation“, Bandaríkjunum).

Davidson Kempner og GoldenTree ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Quorum Health Corporation.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Davidson Kempner: annast eignastýringu á sérhæfðum eignum og er með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum, þar sem
starfsemin fer einkum fram, og styðst við fjölbreytta fjárfestingarstefnu, m.a. fjárfestingar í gjaldföllnum skuldum,
hávaxtaskuldabréfum, skuldsetningarfjármögnun, fjárfestingar í sérvörðum afurðum, einnig í flug- og skipastarfsemi
og fastafjármunum.

–

GoldenTree: eignastýringarfyriræki með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum og starfsemi um allan heim, sem sérhæfir sig
í lánatengdum tækifærum á borð við hávaxtaskuldabréf, skuldsetningarfjármögnun, gjaldfallnar skuldir, sérvarðar
afurðir, nýmarkaði, eignarhluti í fyrirtækjum sem ekki eru skráð á markað og lánatengt hlutafé.

–

Quorum Health Corporation: sjúkrahúsþjónusta í Bandaríkjunum.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið
undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 160,
11.5.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9845 – Davidson Kempner Capital Management/GoldenTree Asset Management/Quorum Health Corporation
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/30/06

(mál M.9811 – Franklin Resources/Legg Mason)
Framkvæmdastjórnin ákvað 29. apríl 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9811. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/30/07

(mál M.9813 – Blackstone/IQSA Holdings)
Framkvæmdastjórnin ákvað 29. apríl 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9813. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)
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2020/EES/30/08

(mál M.9817 – Rhône Capital/Maxam)
Framkvæmdastjórnin ákvað 30. apríl 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9817. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)
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2020/EES/30/09

(mál M.9064 – Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding)
Hinn 12. nóvember 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð
ráðsins (EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (1), einkum
2. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar. Ákvörðunina í heild sinni, eða í bráðabirgðaútgáfu, á fullgiltu tungumáli
málsins, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri aðalskrifstofu samkeppnismála á
eftirfarandi slóð: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

(1)
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2020/EES/30/10

Málsnúmer SA.38330 (2019/C) (áður 2016/FC)
Meint ólögleg svæðisbundin fjárfestingaraðstoð við PCC MCAA Sp. z o.o. (PCC)
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Póllandi, með bréfi dags. 31. október 2019, þá ákvörðun
sína að hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB (C 144,
30.4.2020, bls. 42). Viðtakandi:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Póllandi. Þeim, sem leggja fram athugasemdir,
er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins

2020/EES/30/11

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við

Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

SA.44979
(2019/N)

Holland

NOORDNEDERLAND

Tenderregeling Garnalenvissers
(Waddenfonds)

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 1

SA.47089
(2016/N)

Þýskaland

DEUTSCHLAND

Tarifermäßigung für Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft
(einschließlich Binnenfischerei,
Teichwirtschaft und diesbzüglicher
Fischzucht)

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 2

SA.54250
(2019/N)

Króatía

Jadranska Hrvatska

Državna potpora za štete na
uzgajalištima dagnji

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 2

SA.55264
(2020/N

Þýskaland

DEUTSCHLAND

Bund: Investiver Herdenschutz

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 3

SA.55469
(2019/N)

Írland

IRELAND

Capital Investment Scheme for the
Processing and Marketing of
Agricultural Products

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 4

SA.55472
(2019/N)

Frakkland

—

Taxe affectée au financement de
l’amélioration de l’espèce équine
et de la promotion de l’élevage, de
la formation dans le secteur des
courses et de l’élevage chevalin
ainsi que du développement rural

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 5

SA.55536
(2019/N)

Ítalía

VALLE D'AOSTA

Aiuti per la monticazione dei capi
bovini negli alpeggi

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 5

SA.55605
(2019/N)

Þýskaland

BAYERN

Richtlinie zur Förderung von
Investitionen in
Herdenschutzmaßnahmen gegen
Übergriffe durch den Wolf

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 6

SA.55709
(2019/N)

Þýskaland

BADENWUERTTEMBERG

Richtlinie für die Förderung von
Games in Baden-Württemberg der
Medien- und Filmgesellschaft
Baden-Württemberg mbH

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 7

SA.56685
(2020/N)

Danmörk

—

State aid notification on
compensation scheme cancellation
of events related to COVID-19

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 8

SA.56742
(2020/N)

Lúxemborg

LUXEMBOURG
(GRAND-DUCHE)

Régime d'aide en faveur des
entreprises en difficulté financière
temporaire

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 8

SA.56755
(2020/N)

Portúgal

PORTUGAL

Guarantee schemes related to
Covid-19

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 9

SA.56792
(2020/N)

Bretland

—

UK COVID 19 measure CBILS
Guarantee

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 10

SA.56803
(2020/N)

Spánn

ESPAÑA

COVID-19 — Guarantee scheme
to companies and self-employed to
support the economy in the current
COVID-19 outbreak

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 11

SA.56804
(2020/N)

Eistland

—

Loan guarantee scheme of Estonia
under the Temporary Framework
for State aid measures to support
the economy in the current
COVID-19 outbreak

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 11
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Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

—

Loan guarantee scheme of
Luxembourg under the Temporary
Framework for State aid measures
to support the economy in the
current COVID-19 outbreak

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 12

Danmörk

DANMARK

Liquidity guarantee scheme under
the Temporary Framework for
State aid measures to support the
economy in the COVID-19
outbreak

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 13

SA.56843
(2020/N)

Malta

Malta

COVID-19: Loan guarantee
scheme

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 14

SA.56856
(2020/N)

Danmörk

DANMARK

State loan facility for the Danish
Travel Guarantee Fund as a result
of COVID-19

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 14

SA.56860
(2020/N)

Svíþjóð

—

COVID-19: Government guarantee
programme for companies

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 15

SA.56873
(2020/N)

Portúgal

PORTUGAL

Linha de Apoio à Economia
COVID-19

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 16

SA.56876
(2020/N)

Pólland

—

Polish anti-crisis measures —
COVID-19 — guarantee scheme

Stjtíð. ESB C 125,
17.4.2020, bls. 16

SA.43546
(2016/FC)

Slóvenía

—

Domnevna državna pomoč Lekarni
Ljubljana

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 1

SA.48894
(2019/N)

Frakkland

FRANCE

SAS GEODEEP — Guarantee
fund for geothermal projects

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 2

SA.53469
(2019/N)

Eistland

Estonia

State aid in favour of maritime
transport

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 2

SA.55177
(2019/N)

Þýskaland

NORDRHEINWESTFALEN

Nordrhein-Westfalen —
Richtlinien über die Gewährung
von Billigkeitsleistungen und
Zuwendungen zur Minderung oder
Vermeidung von durch den Wolf
verursachten wirtschaftlichen
Belastungen (Förderrichtlinien
Wolf)

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 3

SA.55647
(2019/N)

Ítalía

ITALIA

Bando di selezione delle proposte
progettuali per la costituzione di
forme associative o consortili di
gestione delle aree silvo-pastorali

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 4

SA.55742
(2019/N)

Tékkland

—

The aid for the replacement of the
frequency dependent equipment for
Broadcasting UHF Spectrum
migration of 700 MHz-CZ

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 5

SA.56276
(2020/N)

Frakkland

—

Crédit d'impôt pour les dépenses
de production en France d'œuvres
cinématographiques ou
audiovisuelles étrangères

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 6

SA.56690
(2020/N)

Ítalía

—

State guarantee to support debt
moratorium by banks to SME
borrowers

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 6

SA.56774
(2020/N)

Danmörk

DANMARK

Compensation scheme to
companies exposed to large
turnover decline related to
COVID-19

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 7

SA.56794
(2020/N)

Bretland

UNITED
KINGDOM

Coronavirus Business Interruption
Loan Scheme (CBILS) Grant

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 8

Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

SA.56805
(2020/N)

Lúxemborg

SA.56808
(2020/N)
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Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

ELLADA

Repayable Advance Scheme
(RAS) for enterprises affected by
the COVID-19 outbreak

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 9

Frakkland

FRANCE

COVID 19 — Fonds de solidarité à
destination des entreprises
particulièrement touchées par les
conséquences économiques,
financières et sociales de la
propagation de l'épidémie de
COVID 19 et des mesures prises
pour limiter cette propagation

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 9

SA.56839
(2020/N)

Grikkland

—

Greek COVID measure: support to
SMEs loan obligations

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 10

SA.56840
(2020/N)

Austurríki

OESTERREICH

COVID-19; Notfallmassnahmen
für die Wirtschaft in Österreich

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 11.

SA.56841
(2020/N)

Bretland

UNITED
KINGDOM

COVID-19 Temporary Framework
for UK authorities

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 12.

SA.56845
(2020/N)

Írland

UNDEFINED,
IRELAND

Repayable Advances Scheme

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 13.

SA.56851
(2020/N)

Spánn

ESPAÑA

ECON — Umbrella Scheme —
National Temporary Framework
for State aid in the form of direct
grants, repayable advances, tax
advantages, guarantees on loans
and subsidised interest rates for
loans to support the economy in
the current COVID outbreak.

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 13.

SA.56857
(2020/N)

Grikkland

—

First loss business loans portfolio
guarantees for new working capital
loans in the current COVID-19
outbreak

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 14.

SA.56863
(2020/N)

Þýskaland

—

Germany — COVID-19 — Federal
framework for subsidised loans
2020

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 15.

SA.56877
(2020/N)

Króatía

HRVATSKA

Portofolio insurance of liquidity
loans for exporters under the
Temporary Framework for State
aid measures to support the
economy in the current COVID-19
outbreak

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 16.

SA.56886
(2020/N)

Portúgal

PORTUGAL

COVID-19. Credit line with
subsidised interest rates addressed
to undertakings active in the
fishery and aquaculture sector.

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 16.

SA.56887
(2020/N)

Frakkland

FRANCE

COVID 19 — Modification du
fonds de solidarité à destination
des entreprises particulièrement
touchées par les conséquences
économiques, financières et
sociales de la propagation de
l'épidémie de COVID 19 et des
mesures prises pour limiter cette
propagation

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 17.

SA.56892
(2020/N)

Danmörk

DANMARK

Amendments to the approved
scheme SA.56791-Temporary
compensation scheme for selfemployed financially affected by
the COVID 19

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 18.

Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

SA.56815
(2020/N)

Grikkland

SA.56823
(2020/N)
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Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

—

Romania — COVID-19: Support
scheme for SMEs

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 19.

Pólland

—

COVID-19 — Anti-crisis measures
in the form of loans and guarantees
financed from EU funds

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 19.

SA.56905
(2020/N)

Búlgaría

—

COVID-19- Employment scheme
for preserving jobs in most affected
sectors

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 20.

SA.56915
(2020/N)

Holland

—

Direct grant scheme for e-Health
services at home under the
Temporary Framework for State
aid measures to support the
economy in the current COVID-19
outbreak

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 21.

SA.56919
(2020/N)

Belgía

VLAAMS
GEWEST

The title of the aid measure is ‘the
COVID-19-guarantee’ as specified
in Section 4 and Articles 22/4/1
and 22/4/2 of the COVID-19
Guarantee Act.

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 22.

SA.56926
(2020/N)

Ungverjaland

Hungary

Aid measures for increasing
competitiveness of undertakings in
relation with the COVID-19
outbreak

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 22.

SA.56927
(2020/N)

Litháen

Lithuania

Republic of Lithuania — State aid
measures under the Temporary
Framework in form of guarantees
to support the economy in the
current COVID-19 outbreak

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 23.

SA.56932
(2020/N)

Lettland

Latvia

Procedure for administration and
monitoring of emergency support
measures in the sector of
agriculture and food due to a
negative impact of COVID - 19
virus spread

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 24.

SA.56933
(2020/N)

Búlgaría

—

COVID-19: intermediated SME
loan guarantee program

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 25.

SA.56941
(2020/N)

Þýskaland

—

COVID-19: First-loss guarantee on
trade credit insurance

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 26.

SA.56954
(2020/N)

Lúxemborg

LUXEMBOURG
(GRAND-DUCHE)

Régime d’aides en faveur des
projets liés à la lutte contre la
pandémie du covid-19

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 26.

SA.56957
(2020/N)

Króatía

HRVATSKA

STATE AID SCHEME
CROATIAN BANK FOR
RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT Temporary
Framework for State aid measures
to support the economy in the
current COVID-19 outbreak and
Amendment to the Temporary
Framework for State aid measures
to support the economy in the
current COVID-19 outbreak

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 27.

SA.56961
(2020/N)

Tékkland

Czech Republic

Call COVID 19 of the
Technologies Support Programme
(fiche)

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 28.

SA.56963
(2020/N)

Ítalía

—

Italy — Covid-19 related measure
by SACE SpA

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 29.

Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

SA.56895
(2020/N)

Rúmenía

SA.56896
(2020/N)
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Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

—

Italy — Covid-19 related measure
by Fondo centrale di garanzia PMI

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 29.

Svíþjóð

SVERIGE

COVID-19 Hyresrabatt

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 30.

SA.56974
(2020/N)

Þýskaland

—

Änderungsnotifizierung zu den
bestehenden Bundesregelungen (a)
Kleinbeihilfen 2020, (b)
Bürgschaften 2020 und (c)
Beihilfen für niedrigverzinsliche
Darlehen 2020, auf der Grundlage
des Temporary Framework
(C(2020) 1863 final vom
19.3.2020 in der Fassung der
Mitteilung C(2020) 2215 final vom
3.4.2020)

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 31.

SA.56979
(2020/N)

Pólland

Poland

Polish anti-crisis measures —
COVID-19: Interest rate subsidy
scheme

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 32.

SA.56980
(2020/N)

Litháen

—

Loans to the companies most
affected by COVID-19 —
Lithuania

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 33

SA.56985
(2020/N)

Frakkland

—

Régime cadre temporaire au
soutien des entreprises dans la crise
du Covid 19

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 33

SA.56986
(2020/N)

Slóvakía

Západné Slovensko,
Bratislavský,
Stredné Slovensko,
Východné
Slovensko

Schéma štátnej pomoci pre
dočasnú pomoc na podporu
udržania zamestnanosti a podporu
samostatne zárobkovo činných
osôb v období situácie spôsobenej
nákazou COVID-19

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 34

SA.56994
(2020/N)

Ungverjaland

Hungary

Scheme financed from Structural
Funds for enterprises in temporary
financial difficulties due to the
COVID-19

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 36

SA.57007
(2020/N)

Ungverjaland

Hungary

Scheme to provide aid in form of
wage subsidies for employees in
research and development

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 36

SA.57010
(2020/N)

Frakkland

FRANCE

COVID Prolongation et
modification du régime d'aide au
fonds de solidarité national à
destination des entreprises
particulièrement touchées par les
conséquences économiques,
financières et sociales de la
propagation du COVID 19 et des
mesures prises pour éviter sa
propagation

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 37

SA.57035
(2020/N)

Portúgal

PORTUGAL

COVID-19 Support to R&D
projects, testing -infrastructures
and production of COVID 19
related products

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 38

SA.57036
(2020/N)

Írland

IRELAND,
UNDEFINED

Sustaining Enterprise Scheme

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 39

SA.57065
(2020/N)

Pólland

Poland

COVID-19: anti-crisis measures in
the form of loans and guarantees
financed from the re-use of
resources returned from 2007-2013
financial instruments

Stjtíð. ESB C 144,
30.4.2020, bls. 40

Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

SA.56966
(2020/N)

Ítalía

SA.56972
(2020/N)

