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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/32/01

(mál M.9097 – Boeing/Embraer)
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004
Framkvæmdastjórninni barst 30. ágúst 2019 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við við
4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 („samrunareglugerðarinnar“).
Hinn 4. október 2019 ákvað framkvæmdastjórnin að hefja málsmeðferð (2) samkvæmt c-lið 1. mgr. 6. gr.
samrunareglugerðarinnar.
Á grundvelli yfirlýsinga aðilanna og samkvæmt gögnum málsins var talið að hætt hefði verið við
samrunann sem aðilarnir höfðu tilkynnt, að því er varðar beitingu samrunareglugerðar Evrópusambandsins.

(1)
(2)

Birt í Stjtíð. ESB C 304, 9.9.2019, bls. 3.
Birt í Stjtíð. ESB C 347, 14.10.2019, bls. 8.
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2020/EES/32/02

(mál M.9666 – Deutsche Asphalt/KEMNA BAU Andrae/Heideasphalt)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
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:
–

Deutsche Asphalt GmbH („Deutsche Asphalt“, Þýskalandi), sem er undir yfirráðum STRABAG SE („STRABAG
samstæðan“, Austurríki).

–

KEMNA BAU Andrae GmbH & Co. KG („KEMNA BAU“, Þýskalandi).

–

Heideasphalt GmbH & Co. KG („Heideasphalt“), nýtt sameiginlegt fyrirtæki sem verður stofnað í Þýskalandi.

Deutsche Asphalt og KEMNA BAU ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Heideasphalt.
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

STRABAG: samstæða í byggingariðnaði með starfsemi um allan heim og á öllum sviðum, einkum í tengslum við
samgöngugrunnvirki, byggingar, högun, lagningu teina og járnbrauta, byggingartengda þjónustu (rekstur aðstöðu) og
vinnsla á hráefnum og byggingarefnum, auk verslunar. Áhersla er lögð á framleiðslu á mismunandi tegundum asfalts,
ekki síst í gegnum Deutsche Asphalt, eða á asfaltburðarlagi, asfaltbindiefni og asfaltyfirborðsslitlagi.

–

KEMNA BAU: starfsemi á mismunandi sölustigi vegna framkvæmda við samgönguleiðir. Fyrirtækið er einkum virkt
á sviði hráefnavinnslu í gegnum grjót- og malarnám, framleiðslu og dreifingu á asfaltblöndum, auk lagningar og
byggingar (lagning asfaltvega, steypuvirki fyrir sérhæfðar framkvæmdir, hellu- og steinlagnir). Auk þess annast það
jarðvinnu, fráveitu, urðunarstaði, lagningu járnbrauta, viðgerðir á byggingum og framleiðslu á staðbundnum steyptum
varnarveggjum.

–

Heideasphalt: starfræksla asfaltblöndunarstöðvar í Wittingen, sem Deutsche Asphalt rekur eins og er.

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 170,
18.5.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9666 – Deutsche Asphalt/KEMNA BAU Andrae/Heideasphalt
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/32/03

(mál M.9839 – VGRD/Auto Wichert Assets)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 11. maí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

VGRD GmbH („VGRD“, Þýskalandi), dótturfélag alfarið í eigu Volkswagen AG („VW AG“) sem er hluti af VW
Group.

–

Tilteknar eignir Auto Wichert GmbH („eignarandlagið“, Þýskalandi), sem eru í eigu Auto Wichert GmbH
(„Wichert“, Þýskalandi).

VGRD nær óbeint yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir eignarandlaginu.
Samruninn á sér stað með kaupum á eignum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

VGRD: rekstur nokkurra smásölumarkaða í Þýskalandi. Að því er varðar VW Group, felst starfsemi þess í þróun,
framleiðslu, markaðssetningu og sölu á farþegabifreiðum, léttum atvinnuökutækjum, trukkum, strætisvögnum,
hópbifreiðum, undirvögnum fyrir strætisvagna, díselvélum og mótorhjólum, ásamt varahlutum og aukabúnaði.

–

Eignarandlagið: fjögur VW umboð í og í grennd við Hamborg, Þýskalandi, sem fást við smásöludreifingu á nýjum og
notuðum farþegabifreiðum og léttum atvinnuökutækjum undir merkjum VW Group, frumframleiddum varahlutum
undir merkjum VW, varahlutum sem ekki eru í flokkinum upprunalegar vörur og tengda þjónustu.

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 171,
19.5.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9839 – VGRD/Auto Wichert Assets
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/32/04

(mál M.9844 – Société Générale/Mitsubishi/JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 11. maí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

ALD S.A. („ALD“, Frakklandi), sem er undir yfirráðum Société Générale (Frakklandi).

–

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited („Mitsubishi“, Japan).

ALD og Mitsubishi 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.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

ALD: annast allsherjar ökutækjaleigu og flotastýringu fyrir stórfyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki og einkaaðila í
43 löndum. ALD er undir stjórn Société Générale, fjármálaþjónustusamstæðu sem er með starfsemi í Frakklandi og
um allan heim.

–

Mitsubishi: starfsemi í Japan og um allan heim við ýmiss konar fjármálaþjónstu, m.a. fjármögnunarleigu, rekstrarleigu með áherslu á eignavirði, ökutækjaleigu, fasteignaleigu, o.s.frv. Fyrirtækið fæst einnig við leiguþjónustu,
viðskipti með notaðan búnað, tryggingarstarfsemi og þjónustu við viðskiptavini.

–

JV: mun annast rekstrarleigu og flotastýringu með fullri þjónustu undir ýmsum vörumerkjum, ásamt starfsemi með
aðrar gerðir af samgöngutækjum í Malasíu.

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 171,
19.5.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9844 – Société Générale/Mitsubishi/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/32/05

(mál M.9763 – Bidvest Group/PHS Group)
Framkvæmdastjórnin ákvað 28. 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
32020M9763. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/32/06

(mál M.9770 – Sun Life Financial/InfraRed Partners)
Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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
32020M9770. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/32/07

(mál M.9772 – Helvetia/CASER)
Framkvæmdastjórnin ákvað 7. maí 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
32020M9772. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/32/08

(mál M.9774 – Bain Capital Investors/Neuberger Berman/
Engineering Ingegneria Informatica)
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
32020M9774. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/32/09

(mál M.9794 – Renault/Ferrovial/Car Sharing Mobility Services)
Framkvæmdastjórnin ákvað 8. maí 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
32020M9794. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/32/10

(mál M.9822 – Bridgepoint/Groupe Financière CEP)
Framkvæmdastjórnin ákvað 7. maí 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum samruna
og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við b-lið
1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til
á frönsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt
verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

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

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9822. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/32/11

(mál M.9833 – KKR/Viridor)
Framkvæmdastjórnin ákvað 6. maí 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
32020M9833. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins

2020/EES/32/12

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

South Western
Scotland, Highlands
and Islands, Eastern
Scotland, North
Eastern Scotland

Scottish Ultra Low Emission Bus
Scheme

Stjtíð. ESB 158,
8.5.2020, bls. 1

Spánn

Aragon

AGRI — Régimen de
subvenciones para inversiones en
materia de creación de regadíos en
Aragón

Stjtíð. ESB 158,
8.5.2020, bls. 2

SA.56787
(2020/N)

Þýskaland

Deutschland

COVID-19: Bundesregelung
Bürgschaften 2020

Stjtíð. ESB 158,
8.5.2020, bls. 2

SA.56819
(2020/N)

Belgía

—

COVID-19 — Loan guarantee
scheme in response to the
COVID-19 crisis

Stjtíð. ESB 158,
8.5.2020, bls. 3

SA.56914
(2020/N)

Holland

—

COVID-19: GO-C Guarantee
Scheme

Stjtíð. ESB 158,
8.5.2020, bls. 4

SA.56981
(2020/N)

Austurríki

—

COVID-19: Austrian scheme for
guarantees on bridge loans

Stjtíð. ESB 158,
8.5.2020, bls. 5

SA.56998
(2020/N)

Króatía

Hrvatska,
Kontinentalna
Hrvatska, Jadranska
Hrvatska

State aid in fisheries supporting
economy – COVID 19

Stjtíð. ESB 158,
8.5.2020, bls. 6

Slóvenía

Slovenia

Intervention measures to mitigate
the effects of the SARS-CoV-2
(COVID-19) infectious disease
epidemic on the economy

Stjtíð. ESB 158,
8.5.2020, bls. 6

Ítalía

Friuli-Venezia Giulia

Concessione degli aiuti di Stato
previsti dal programma Anticrisi
covid-19 di cui all’articolo 12 della
legge regionale 5/2020 nel rispetto
del Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19

Stjtíð. ESB 158,
8.5.2020, bls. 7

Eistland

—

Estonian aid schemes in the form
of grants and payment advantages
under Section 3.1 of Temporary
Framework for State aid measures
to support the economy in the
current COVID-19 outbreak

Stjtíð. ESB C 158,
8.5.2020, bls. 8

SA.57019
(2020/N)

Spánn

—

COVID-19- Spain- Temporary
Framework support measures for
COVID RDI and testing
infrastructure, wages, tax/social
contribution deferral and COVID
related production

Stjtíð. ESB 158,
8.5.2020, bls. 9

SA.57051
(2020/N)

Svíþjóð

—

COVID 19 – aid for cancelled or
postponed cultural events in
Sweden

Stjtíð. ESB 158,
8.5.2020, bls. 10

SA.57052
(2020/N)

Búlgaría

—

COVID 19 Bulgaria financial
instrument measure under
3.1 Temporary Framework

Stjtíð. ESB C 158,
8.5.2020, bls. 11

Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

SA.54830
(2020/N)

Bretland

SA.56549
(2020/N)

SA.56999
(2020/N)

SA.57005
(2020/N)

SA.57014
(2020/N)
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Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

Reg.BruxellesCap./Brussels
Hfdst.Gew.

Arrêté de pouvoirs spéciaux du
Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale no 2020/0NN
relatif à une aide dans le cadre de
la crise sanitaire du Covid-19, en
vue d’indemniser les entreprises
actives dans la production primaire
de produits agricoles et dans
l’aquaculture, dans le domaine de
l’alimentation

Stjtíð. ESB C 158,
8.5.2020, bls. 11

Belgía

Belgique-Belgie,
Reg.BruxellesCap./Brussels
Hfdst.Gew.

R&D Project — Covid-19

Stjtíð. ESB C 158,
8.5.2020, bls. 12

SA.57059
(2020/N)

Finnland

—

COVID-19: Loan guarantee and
subsidised interest rate loan
scheme for undertakings most
affected by COVID-19

Stjtíð. ESB C 158,
8.5.2020, bls. 13

SA.57068
(2020/N)

Ítalía

Italia

COVID-19 Garanzie sui prestiti
nell'ambito del Fondo di garanzia
ISMEA

Stjtíð. ESB C 158,
8.5.2020, bls. 14

SA.57076
(2020/N)

Malta

Malta

COVID-19 Wage Supplement
Scheme

Stjtíð. ESB C 158,
8.5.2020, bls. 14

SA.57100
(2020/N)

Þýskaland

—

Bundesregelung Forschungs-,
Entwicklungs- und
Investitionsbeihilfen

Stjtíð. ESB C 158,
8.5.2020, bls. 15

SA.57107
(2020/N)

Holland

—

Subsidised interest rates scheme

Stjtíð. ESB C 158,
8.5.2020, bls. 16

SA.57121
(2020/N)

Hungary

—

COVID-19: Exceptional Liquidity
Guarantee Programs by Garantiqa
Zrt and the Hungarian
Development Bank

Stjtíð. ESB C 158,
8.5.2020, bls. 17

SA.54068
(2019/N)

Tékkland

—

Podpora na účast producentů
drůbeže a zpracovatelů drůbežích
produktů v režimech jakosti Q CZ

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 1

SA.55577
(2019/NN)

Króatía

Hrvatska

Porez po tonaži broda —
uključujući i jahte

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 2

SA.55704
(2019/FC)

Holland

—

Alleged aid related to the Dutch
Venture Initiative (DVI)

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 2

SA.55902
(2019/N)

Þýskaland

—

Ermäßigung der Luftverkehrsteuer
für Inselflugverkehre mit
bestimmten Nordseeinseln

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 3

SA.56275
(2020/N)

Hungary

—

Állatjóléti körülmények javításatenyészkoca

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 4

SA.56903
(2020/N)

Frakkland

—

COVID-19: State guarantee for the
reinsurance cover of domestic trade
credit insurance risks

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 4

SA.56922
(2020/N)

Pólland

Poland

Polish anti-crisis measures —
direct grants, repayable advances,
tax and payments advantages, tax
deferrals and wage subsidies
schemes related to COVID-19

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 5

SA.56996
(2020/N)

Pólland

—

COVID-19: Repayable advance
scheme for micro, small and
medium-sized enterprises

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 6

Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

SA.57056
(2020/N)

Belgía

SA.57057
(2020/N)

20.5.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 32/11

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

—

COVID-19 — Credit facility and
tax deferrals linked to VAT and
payroll tax — Denmark

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 7

Eistland

—

Estonian aid schemes in the form
of guarantees on loans, loans and
subsidised interest rates for loans
under Section 3.1 of the Temporary
Framework for State aid measures
to support the economy in the
current COVID-19 outbreak

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 7

Grikkland

Ellada

Amendment of the Capped
Business Loan's Portfolio
Guarantees for New Working
Capital Loans for the period until
31 December 2020

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 8

SA.57083
(2020/N)

Belgía

Region Wallonne

COVID-19 — Guarantee
scheme — Walloon Region

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 9

SA.57125
(2020/N)

Latvia

Latvia

Amendments to the aid scheme
SA.56932 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 168,
15.5.2020, bls. 10

SA.57135
(2020/N)

Litháen

Lithuania

The Measure ‘Partial Rent
Compensation for the Enterprises
Most Affected by COVID-19’

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 11

SA.57143
(2020/N)

Slóvenía

Slovenia

COVID-19 Liquidity guarantee
scheme and rent relief

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 12

SA.57185
(2020/N)

Ítalía

Italia

Prestiti ISMEA in favore delle
imprese agricole e della pesca
colpite dall’emergenza COVID-19

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 13

SA.57221
(2020/N)

Finnland

Manner-Suomi,
Aaland

Kalatalousalan yritysten
väliaikainen tuki — Covid-19

Stjtíð. ESB C 168,
15.5.2020, bls. 13

Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

SA.57027
(2020/N)

Danmörk

SA.57028
(2020/N)

SA.57048
(2020/N)

